
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26 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, Földesi Mihály, Juhos János
és Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási jojual vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Gál András osztályvezető
Kovács Szilvia osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Szabó László hivatalvezető
Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Kádasné Oreg Julianna igazgató
Nagy Richárd ügyvezető
Hegyesi Szilárd ügyvezető
Füredi János bizottsági tag

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 1 O fő jelen van, így a nyilvános ülést
megnyitotta.

Tár2y:Napirendi pontok elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Ahogy a meghívó is tartalmazza, a testületnek szavaznia kell arról,
hogy a Z/2. jelzésű, a „Közbeszerzési eljárás megindítása (Külterületi utak) “ tárgyú
előterjesztést nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e a képviselő-testület. A közbeszerzésre tekintettel
javasolta, hogy a testület a Z/2. jelzésű előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. Szavazásra bocsátotta
a javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/2. j elzésű, a
„Közbeszerzési eljárás megindítása (Külterületi utak) “ tárgyú előterjesztést zárt ülésen
tárgyalja az Mötv. 46. (2) bek. c) pontja alapján.

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Kálmán Tibor polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további módosító javaslat nem volt,
szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az elfogadott módosításnak
megfelelően.

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 26. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az elfogadott módosításra is tekintettel az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
1 . Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről,

értekezletekről
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’terjesztó’: Tárnok Lászlóné jegyző

4. A Békési Járási Hivatal tájékoztatója a Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 202 1 . évi ellátásának átfogó értékelése
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

6. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. A Békési Férfi Kézilabda Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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8 . A BKSZ Kft. 2021 . évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint
a 2022. évi üzleti terv elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. Könyvvizsgálói tevékenység ellátása a BKSZ Kft-nél
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 O. A BVSZ Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadása
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

1 1 . A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló, és a 2022. évi üzleti terv elfogadása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

12. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 3. A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, a 2022. évi üzleti terv jóváhagyása
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

14. A helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 5. Földhasználati szerződés megkötése az 5630 Békés, Szarvasi Út 64/1 . szám alatti ingatlan
vonatkozásában
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

16. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének lemondása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 7. A Szokolay Sándor AMI emléktábla elhelyezési kérelme
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Az 5630 Békés, Vásárszél utca 6. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adási kérelme
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 9. Vállalkozói Alap 2022. évi pályázati felhívása
Eló’ter/esztó’.’ Kálmán Tibor polgármester

20. A Küldetés Alapítvány bérleti kérelme
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

21. Klímastratégia elfogadása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester
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22. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati
rendeletének módosítása (5805/5 hrsz-ú, 6520/2 hrsz-ú, valamint a 371 1/2 és a 072/3 9
hrsz-ú területek)
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

23. Településrendezési eszközök módosítása Döntés környezetvizsgálat nem
szükségességéről
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

24. Népi Építészeti Program — pályázat visszavonása
Eló’terjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

25. Tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntés
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

26. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1 . Díszoklevél és címzetes főorvosi cím adományozása
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

2. Közbeszerzési eljárás megindítása (Külterületi utak)
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Ismertette az előterj esztést.

Mucsi András képviselő: Az Értéktár Bizottság 14 órakor tárgyalást tart, és javaslatot tesz két
fontos helyi érték felvételére: az egyik a református templom orgonája, ami még most is az ország
harmadik legnagyobb orgonája. A másik érték pedig a református gimnázium régi tanári
könyvtára, ami első világháború előtti könyveket tartalmaz, egy 1 8-19. századi értékes
gyűjteményről van szó. Nem tudja, hogy a megyében van-e még ilyen gyűjtemény egyben.

A múlt héten egyeztettek a városban lévő egyházak vezetőivel. Az önkormányzat igyekszik
összefogni a civil közösségeket, így az egyházakkal is kapcsolatot tart. Mindegyik
egyházközösség vezetője részt vett a megbeszélésen. Az együttműködés jegyében július 2-án
lefestik majd a városi hidakat. Ezzel az akcióval akár milliós munkát is letesznek önkéntes alapon
az egyházi közösségek.

A pedagógus napokat is újragondolták. Azt látták, hogy az elmúlt években nem feltétlenül úgy
sikerülnek a pedagógusnapi rendezvények, ahogy szeretnék, hiszen nagyon sokan nem vesznek
részt azon. Az új koncepció szerint minden intézmény maga tartja meg a pedagógusnapi
rendezvényét, ahová a képviselő-testület tagjai is elmennek, és helyben átadják az elismeréseket.
Bízik abban, hogy a pedagógusok a saját intézményük rendezvényén részt vesznek, így a
díj azottak is ott lesznek.
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A tegnapi napon a református egyházközség presbitériuma megállapította az Új óvodának
(Köröspart mellett) a nevét, és Csillagfürt Református Ovodának nevezte el, és egy Szép logót i
terveztek.

A kapcsolatépítés jegyében június első hétvégéjén, Ibrány város látogat Békésre. Kálmán Tibor
polgármester elviszi kirándulni a képviselő-testület tagjait, akik kíváncsiak Békésre, mint egy
olyan településre, ahová bocsátottak ki annak idején telepeseket, bár nem tudatos módon. A
Rákóczi szabadságharc utáni belső vándorlás során Békésre jöttek telepesek és létrehozták az
ibrányi városrészt. A polgármester felkérésére személyesen mutathatja be a vendégeknek a
Békésen található ibrány városrészt. Minél több embert kell Békésre hozni, ki kell használni a
turisztikai lehetőségeket. Mindent meg kell tenni azért, hogy a város bevételre ésjó kapcsolatokra
tegyen szert.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte Mucsi András képviselőnek azt a munkát, amit
végez az egyházi közösségek összefogásával. Van olyan közösség, amelyik vállalta az egyik
közösségi terület karbantartását, és a legutóbbi beszélgetés során elmondták, szeretnének még
többet tenni a városért. Ez egy nagyon jó kezdeményezés.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2022. (V. 26.) 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 MÖtV. 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 szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 1 Ofő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
115/2022. (V. 26.) határozata

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

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdés» 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 szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 Ofő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2022. (V. 26.) 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 tárya: A Békési Járási Hivatal tájékoztatója a Hivatal munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén dr. Szabó László hivatalvezetőt. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Megköszönte a beszámolót. Egy hivatal munkája mindig száraz, a tájékoztató mégis sok mindent
mutat abból, amit végez a kormányablak Békés városáért, illetve a térségért.

Mucsi András képviselő: Nincs sem alá, sem IZMé, sem pedig mellérendeltségi viszony az
önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal, illetve a Békési Járási Hivatal között. Az
intézmények között partnerségi együttműködés van. Megköszönte dr. Szabó László
hivatalvezetőnek, hogy ennek ellenére elkészítette a tájékoztatót.

Az anyag tartalmazza, hogy „2022-ben is célunk a gyors, szakszerű, hatékony és eredményes
ügyintézés, melynek támogató és ügyfélbarát módon kell megvalósulni.”
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Megköszönte, hogy ez 2021 -ben is így volt. Maga is ezt tapasztalta, illetve másokat is
megkérdezett erről az ülés előtt, és ugyanezt mondták. Békés járásszékhelyként működik, és
fontos, hogy a jövőben is így legyen. Ennek megfelelően kell a szolgáltatásokat is tervezni. Az
önkormányzat a saját lehetőségeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy ajárásszékhelyhez
méltó színvonalat biztosítsa a szolgáltatások tekintetében. A Kormányhivatal is így gondolkodik.
Fontos, hogy olyan munkatársai vannak a járási hivatalnak, akik a kistelepüléseken egy helyen
nagyon sok ügyet el tudnak intézni. Gratulált a járási hivatalnak az általuk végzett munkához.

Dr. Szabó László hivatalvezető: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a járási hivatal 2500
hatáskörben jár el.

Kálmán Tibor képviselő: Megköszönte ajárási hivatal vezetőjének és kollegáinak munkáját.

Rácz Attila képviselő: Személyes tapasztalata, hogy az egyik családtagja a békésesabai
kormányablaknál szeretett volna elintézni egy ügyet, mert ott tovább voltak nyitva, mint a békési
hivatalban, de nem sikerült. Másnap a békési hivatalhoz mentek ügyet intézni és az itt dolgozók
felkészültsége felülmúlta a békésesabai ügyintézők felkészültségét, ugyanis olyan akadályokat
gördítettek az ügyintézés elé, ami egyébként nem előírás. Békésen az ügyintézők ismerték a
jogszabályt, és el is tudták intézni az ügyet. Ezzel azt szerette volna érzékeltetni, hogy a békési
hivatal munkája magasabb színvonalú volt, mint a békésesabai vasútállomásnál lévő
kormányablakban dolgozó ügyintézőké. Ez a személyes tapasztalata volt, és a békéscsabai
hivatal tud is erről az esetről.

Gratulált a járási hivatal vezetőjének és kollegáinak a munkájukhoz.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11 7/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatalnak a városban
végzett 202 1 . évi munkájáról szóló tájékoztatóját a határozat melléklete szerint tudomásul
veszi.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárgya: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 202 1 . évi ellátásának
átfogó értékelése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte Kádasné Öreg Julianna igazgatót a testület ülésén. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását
javasolja képviselő-testületnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A ma tárgyalásra kerülő anyagok közül a fontosságot
illetően ki kell emelni ezt az előterjesztést is. A Humán és Szociális bizottság ülésén egyhangúlag
elfogadásrajavasolták az előterjesztést. Az anyag részletesen, mindenre kiterjedően tájékoztatást
ad a 2021-es év eredményeiről, illetve feltárja a jövőre vonatkozó javaslatokat is. Az anyag 9.
oldalán igen részletesen olvasható, hogy milyen pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatokkal számolhatnak az értékelés kapcsán, mint például: az autóbusz helyi járat
igénybe vételéhez a bérlet megvásárlására komoly összeget fordítottak, de életkezdési
támogatásra, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra, a nevelési
és tanévkezdési támogatásra minden évben támogatást nyújt az önkormányzat. Az utóbbi
támogatás 2585 gyermeket érint, ami 24 millió forint kiadást jelent. Ezen kívül a Nebuló bérlet
is igen népszerű, amely a helyi intézmények ingyenes látogatását teszi lehetővé. Népszerű
továbbá a babaköszöntő csomag, épp a mai nap folyamán visz csomagot két családhoz is. A
sportszervezeti tagdíj támogatás újszerű lehetőség, de nagyon jó ötlet. A Hétkrajcár program
keretében 1 50 gyermek jut ingyen meleg ételhez.

Megköszönte Kádasné Öreg Juliarma igazgatónak, hogy az óvodai, iskolai szociális
segítőtevékenységet újszerű lehetőségként biztosítják. Ez is egyedi, kiemelkedő és hasznos
segítséget jelent. Ebben az ügyben együttműködési megállapodásokat kötnek egymással. Békés
járásban 5 fő segíti a nevelő-oktató munkát.

Felmérés készült a gyermekvédelmi rendszert érintő aktuális problémákról is. Ez nagyon fontos,
hiszen a jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján megfogalmazódnak a jövőre vonatkozó
javaslatok, célok a gyermekvédelmi törvény előírásai alapján. Ezt segíti a kiterjedt jelzőrendszeri
kapcsolat. Az elmúlt időszakban is számtalan lehetőség volt arra, hogy gondolataikat kicseréljék.

Összességében az önkormányzat, a város intézményei, civil szervezetei a lehetőségeikhez mérten
maximálisan támogatják a gyermekek jóléti biztosítását, érdekeik figyelembe vételével.

Megköszönte az értékes beszámolót az igazgatónak, és további sok sikert kívánt a munkájukhoz.

Mucsi András képviselő: Az előterjesztést három körben dolgozta fel, hiszen az anyag megfelel
egy egyetemi szintű szakdolgozatnak nemcsak a terjedelem szempontjából, hanem a tartalmat
illetően is. Kádasné Öreg Julianna igazgató professzionálisan vezeti az intézményt, és a saját
csapatát is folyamatosan tanulásra ösztönzi, ami a folyamatosan változó környezet miatt is
nagyon fontos. Az anyagban az ajó, hogy nemcsak a pozitívumokat írja le, hanem ahogy Deákné
Domonkos Julianna képviselő is mondta, elemzi ajelzőrendszer hiányosságait, problémáit is, így
a döntéshozók is látják, mely területeken kell segítséget nyújtani.

Az anyagból két dolgot kívánt kiemelni: egyik az, hogy a nevelőszülőség egy szakma, és sajnos
egyre kevesebben vállalják ezt a munkát. Nagyon szép, de nehéz szakmáról van szó, a
nevelőszülőknek folyamatos kihívásoknak kell megfelelniük. A rendszerből folyamatosan
kilépnek az idősebbek, és egyre kevesebb fiatal akar nevelőszülő lenni, egyre kevesebben
vállalják, hogy a családból kiemelt gyerekeket befogadják, annak ellenére, hogy anyagi juttatást
kapnak cserébe.

8



Javasolta, hogy az önkormányzat valahogy népszerűsítse a nevelőszülői szakmát. Az anyag
tartalmazza, hogy 1 1 3 gyermek lett védelembe véve 2021 -ben, míg 2020-ban ez a szám 1 05 volt.
A hatóság először védelembe veszi a gyerekeket, után emeli ki a családból. Ideiglenes hatályú
elhelyezésre 2 gyermek vonatkozásában került sor (előterjesztés 17-19. oldala). Az a probléma,
hogy a szülőknek nem sikerült olyan mértékben rendezni az életüket, hogy a gyermekek
családban nevelkedjenek, így kiemelésükre került sor.

Az előterjesztés 1 9. oldalának tetején szerepel az a szomorú megállapítás, amely szerint „2021-
ben sajnos egy gyermeket sem tudtunk a saját családjába visszahelyezni”. Sajnos van egy olyan
réteg, akik alkalmatlanok a gyermeknevelésre, mégis több gyermeket vállalnak. Ez problémaként
jelenik meg az önkormányzatnál és az állami szerveknél is, hiszen gondoskodni kell a
gyerekekről, amihez megfelelő szociális szakemberekre van szükség. Ha már a gyerekek
kikerülnek a családjukból a rossz körülményeik miatt, akkor jó 1eme, ha lehetőleg olyan
nevelőszülőhöz kerülnének, akik szeretettel gondoskodnak róluk, így boldog gyerekkoruk
lehetne.

Az önkormányzatnak sok mindenhez van köze, de több mindenhez nincs, ilyen a nevelőszülői
hálózat is, azonban a családjukból kiemelt gyerekek a város óvodáiban, iskoláibanjelenriek meg.
Abban tudnának segíteni önkormányzatként, hogy népszerűsítik a nevelőszülői szakmát.

Az önkormányzat nem köteles tanévkezdési támogatással segíteni a családokat, mégis megteszi,
mint ahogy a babacsomag is önként vállalt feladat. Ezek arra szolgálnak, hogyjó legyen Békésen
élni, és javítsák az itt élők közérzetét is, illetve kifejezzék megbecsülésüket a családok felé. Van
egy árnyoldala is ennek a dolognak, hiszen a szociális problémák halmozódnak, amelyeket
professzionálisan kell kezelni.

Kálmán Tibor polgármester: A „kezelés” szóhoz kapcsolódva elmondta, hogy sok településsel
ellentétben azt látja, hogy Békésen a különböző szociális szolgáltató szervezetek között nincs
viszály, hanem együttműködés van. A múlt héten részt vett az intézmény által szervezett
szakmaközi egyeztetésen, és jó volt látni, hogy nem egymás ellenében dolgoznak a városi
szervezetek, hanem segítik egymást. A szakmaközi egyeztetésen a városban működő családok
átmeneti otthonának működéséről volt szó. A képviselők emlékeznek rá, hogy a Nevelő utcai
épületet a baptista szeretetszolgálat megvásárolta az önkormányzattól. Javasolta, hogy aki csak
teheti, biciklizzen cl arra, és nézzék meg az épületet, mert nagyon szép lett. Ez az ingatlan 20 fő
befogadására alkalmas. Azt a problémát orvosolja, ami eddig nem volt megoldva a városban,
amikor is egy egész család kerül az utcára valamilyen okból. Eddig külön női és külön férfi
hajléktalanszállón kerültek elhelyezésre, de a családok átmeneti szállása egyben tudja tartani a
családokat, akár 1 évig is, akik még mentorálásban is részesülnek.

A szakmaközi egyeztetésen sokan vettek részt, és jó volt látni, hogy az állami, önkormányzati és
egyéb szervek figyeltek egymásra, megosztották gondolataikat. Megköszönte az igazgató
asszonynak ezt a munkát is. Minden dolgozónak további jó munkát és jó egészséget kívánt.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormáni’zata Képviselő-testületének
118/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 202 1 . évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja azt.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott értékelés
Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
részére történő megküldéséről.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárgya: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Nagy Richárd ügyvezetőt. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Humán és Szociális
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolják a képviselő-testületnek.

Csibor Géza képviselő: Az előterjesztés tartalmazza a pénzügyi és szakmai részt is. A
könyvvizsgáló a tavalyi évet jónak minősítette. Véleménye szerint a kft-nek nagyon jó a
tevékenysége pénzügyileg és szakmailag is. Nemcsak az eredmények jók. Bármely sort nézik,
látható, hogy sokba kerül az, hogy eredményt tudjanak elérni. A kft. pénzügyi keretei
korlátozottak, ugyanakkor a szakosztály nemcsak a sporttal, hanem az utánpótlással is
foglalkozik. Ez a város tekintetében nagyon jó, hiszen nemcsak eredményeket érnek el, hanem
megtörténik a sport szeretetére való nevelés is.

Mucsi András képviselő: Képviselőcsoportjuk nevében gratulált Nagy Richárd ügyvezetőnek
az általuk végzett munkához.

Az önkormányzat a kft. felé megfogalmazta elvárásként az utánpótlás nevelést. Ez maximálisan
meg is valósul, és az előterjesztés 2. oldalán le is írják, hogy összesen 168 fő játékosa van a kft
nek, amiből 1 5 1 fő utánpótlás korú sportoló. Professzionálisan végzi a BFKC az utánpótlás
nevelést. A gyerekeket összeszedik, utaztatják őket, gondoskodnak arról, hogy minden gyermek
hazajusson, versenyeztetik őket. Itt megtörténik a jellemformálás is, hiszen nagyon pozitív az
edzők megnyilvánulása, az, ahogyan nevelik őket nemcsak a sportra, hanem az életre is.

Fontos volt számukra az is, hogy minél több emberjöjjön Békésre lakni. Tudja azt, hogy vannak
családok, akik azért költöztek Békésre, mert a gyerekeik itt sportolnak, és van olyan sportoló, aki
maga költözött a városba, mert azt mondta, hogy jó Békésen élni. Ennek köszönhetően az
önkormányzat cégén keresztül családok telepednek le Békésen. Fontos az önkormányzatnak,
hogy ne zsoldosai legyenek, hanem békési lakosok.

A felnőtt csapat kapcsán az előterjesztés 3-4. oldalán látható, hogy vannak olyan fiatalok, akik
nem békési származásúak, de már lakcímkártya szerint is Békésen laknak. A csapatban vannak
többen is, akik eleve békési születésűek és itt is maradtak, a sportból élnek.
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Kérdezhetik, hogy mi a haszna a kézilabdának a városban? Az utánpótlás és az egészségre
nevelés mellett fontos, hogy megélhetést biztosít több család számára is. Polgár Zoltán
alpolgármester többször említette már, hogy az önkormányzat létesítményeit TAO pénzből - amit
a kézilabdán keresztül tudnak megtartani, illetve bevonzani a városban - tudják karbantartani. Az
anyag 1 1 . oldalán szerepel, hogy 2022-ben kazáncsere, belső nyílászárók cseréje is megtörténik.
Kérdés, hogy az önkormányzatnak honnan lenne erre forrása? Az előterjesztés azt is tartalmazza,
hogy a kft. 9 fős kisbuszt is vásárol majd.

A kézilabdások nemcsak sportolnak, hanem a társadalmi szerepvállalás is megjelenik náluk. Az
előterjesztés 17. oldalán leírásra került, hogy véradáson vesznek részt, a kolbászfesztiválon is
jelen vannak, a Hétkrajcár ingyenes ételosztásába is besegítenek, de ha kell anyagilag is lehet
rájuk számítani. A jótékonysági rendezvényeken is jelen vannak. Büszkék lehetnek erre a cégre.

Békésen több helyenjárt családoknál, és nagyon sok esetben látta, hogy a kézilabda által készített
naptár ki van téve a falra. A falinaptár is mutatja, hogy a lakosok részéről is van egyfajta érzelmi
kötődés a kézilabdához. A kft. sikeres, pénzügyileg is jól teljesít és a város tulajdonában van.

Gratulált a munkához az ügyvezetőnek és minden érintettnek.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Mucsi András képviselő beszélt az utánpótlás
nevelésről, amely példaértékű a városban. A város valamennyi intézményében, az általános- és
középiskolákban, illetve a Kistérségi Ovoda és Bölcsődében is megjelenik a kézilabda, mint
választható sportág. A dr. Hepp Ferenc Iskolában Varsandán Aron karolja fel ezt a szép feladatot,
és egyre népszerűbb az intézményükben ez a sportág. Valamennyi sportágat fontosnak tartja,
hiszen a kosárlabda is élenjár az intézményükben, azonban igyekeznek minden sportágnak helyet
adni. A közelmúltban védte meg a mesterpedagógus portfólióját második alkalommal, amelynek
kiemelt területe volt Békés város sportélete, illetve az, hogy az intézményük miként tud ebbe
bekapcsolódni.
A héten egy különleges programra volt hivatalos Kálmán Tibor polgármesterrel: egy
tehetséggondozó programon vettek rész, amelyet a Kistérségi Ovoda és Bölcsőde szervezett a
Nefelejcs székházban. Itt is jelen voltak sportágak, így a kézilabda is. Az óvodás gyerekek
nagyon élvezték ezt a programot, így ennek apropóján rögtön egyeztetett és a Hepp iskola
gyermeknapjára meghívta a sportágak képviselőit, így a kézilabdásokat is.

Gratulált a kézilabda kft-nek ahhoz a munkához, amit végeznek és a továbbiakban is sok sikert
kívánt nekik.

A tegnapi nap folyamán Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésére a Hepp iskolában egy
teniszbemutató-toborzó is megrendezésre került. Valamennyi sportágnak helyet biztosítanak és
népszerűsítik azt. Ezek nagyon különleges dolgok a városban. A kommunikáció nagyon fontos
annak érdekében, hogy erről ne csak egy szűk kör tudjon, hanem a városban mindenki tudja,
hogy Békésen milyen sportélet folyik. A kézilabda sport ilyen szempontból is kiemelkedő, hiszen
a falinaptár valóban szinte minden családnál ki van helyezve, de a Ziccer újság is megjelenik,
amelyet személy szerint maga is nagy érdeklődéssel olvas.

Földesi Mihály képviselő: Egyetért Mucsi András képviselő és Deákné Domonkos Julianna
képviselő hozzászólásával. Ertékes szakmai szöveges beszámolót kaptak meg. Az előterjesztés
2 1 oldalból áll. Örül annak, hogy a kézilabda jelentősen részt vesz a város sportéletében, hiszen
160 gyerek utánpótlás- és egyéb nevelése nem kis feladat.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is megemlítette, hogy a szakmai szöveges
beszámoló mellett szívesen látná a pénzügyeket érintő részt is. Szakmai szempontból ez a
beszámoló volt a legkerekebb, mert tartalmazta az egyszerűsített beszámolót, a kiegészítő
mellékletet, a FEB jelentést, a FEB ügyrendjét és a független könyvvizsgálói jelentést. Egy
dolgot hiányol az anyagból, mégpedig a 2022. évi üzleti tervet. Kérte, hogy ezt legalább
bizottsági ülésre pótolják. Véleménye szerint fontos a tervezés is, és látni szeretné, hogyan
tervezik az idei évet pénzügyileg és szakmailag. Megköszönte a BFKC munkáját, és a szülőknek
is megköszönte azt, hogy biztosítják a meceseken való részvétel hátterét a gyerekeik számára.

Van néhány kérdése, amire nem kér azonnali választ, jó lesz, ha azt az üzleti tervvel együtt
megkapja írásban.
A kiegészítő mellékletben szerepel 1 06 millió 775 ezer forint záró pénzkészlet. A mérleg szerinti
rövid lejáratú kötelezettség 14 millió 5 12 ezer forint. Kérdése: ez miből fakad? Az eredmény
kimutatásban látta, hogy 5 millió 758 ezer forint nettó árbevétel van kimutatva. Kérte, hogy ezt
részletesebben küldjék meg részére. Szintén az eredmény kimutatásnál az egyéb bevétel rovatban
szerepel 205 millió 674 ezer forint. Kérdése: ebben a tételben szerepel az önkormányzati
támogatás is?

Dicséretes dolog, hogy a forrásokat ilyen jól felhasználják, és még fejlesztésekre is fordítanak.
Ezt megköszönte, ahogyan Mucsi András képviselő is tette.

Gratulált a BFKC-nek a munkához, és kérte, hogy a 2022. évi üzleti tervet készítsék el, és a
következő évben figyeljenek oda, hogy ezen beszámoló mellett már ez is szerepeljen. Örülne
annak, ha a testületi ülésre nem is, de a pénzügyi bizottság júniusi ülésére elkészítenék a 2022.
évi üzleti tervet.

Kálmán Tibor polgármester: Földesi Mihály képviselő kérdéseire írásban kap választ.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Megköszönte Földesi Mihály képviselő által elmondottakat. A
gazdasági és szakmai beszámoló a 202 1 -es gazdasági évről szól, a szakmai rész pedig áttevődik
a következő év közepére is. A gazdasági beszámoló 1 5 oldalon keresztül taglalja a pénzügyi
helyzetet. Lehetnek olyan dolgok, amelyek a szövegből nem derülnek ki. Az egyéb bevételek
főként a társasági adó bevételeket jelentik.

Az üzleti tervet egyszer sem kérték be, de nincs akadálya annak, hogy a következő évben már
eleve ezzel készítsék el az előterjesztést. A 2022. évi üzleti tervet pedig ajúniusi bizottsági ülésre
pótolják majd. Egyetért a kéréssel, hiszen abból is tájékozódhatnak a képviselők.

Megköszönte Nagy Richárd ügyvezető munkáját.

Az anyagban nem szerepel, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség kb. féléve auditálja a Békési
Férfi Kézilabda Klubot. Ez azt jelenti, hogy komoly követelményrendszemek kell megfelelniük
ahhoz, hogy gazdaságilag, szakmailag és infrastruktúrálisan is elfogadható legyen a klub. Ezzel
a BFKC ajobban támogatott klubok, illetve az akadémiai rendszerű klubok közé kerülhet. Amiatt
figyeltek fel a klubra, mert az országban öt olyan csapat van, amelyik minden NB I-es
bajnokságon versenyeztet csapatot az utánpótlásban. Ilyen a Pick Szeged, Veszprém, amelyek
közé bekerült Békés is.

Elismerés az is, hogy néhány héten belül átadásra kerül a Békési Kézilabda Munkacsamok, ami
a kézilabda klub eredményes munkáját bizonyítja.
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Megköszönte ismét az ügyvezető munkáját, és legalább ilyen tartalmas következő évet kívánt a
klubnak.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a kézilabda klub munkáját, és gratulált az elért
eredményekhez.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft. 202 1 . évi
tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját a határozat mellékletei szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Nagy Richárd ügyvezető, Békési Férfi Kézilabda Kft.

Napirend tárgya: A Békési Férfi Kézilabda Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés került kiosztásra, melyben
pontosításra került a Ill-as határozati javaslat. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság és a határozati javaslatok elfogadását javasolja a kiegészítéssel együtt
a képviselő-testületnek. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről a
testület külön-külön szavaz.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda Kft.
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (ci továbbiakban: Ptk.) szerinti
legfőbb szerve — a Ptk. 3: 130. (1) bekezdése alapján — a Békési Férfi Kézilabda Kft.
könyvvizsgálój ának 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott
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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 cl.

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítására.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Nagy Richárd ügyvezető

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda Kft.
(székhely: 5630 Békés, Karaes T utca 7. fzt. 2 ) döntéshozó szerve, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. (4) bekezdése alapján a 2022. év
június hó 1 . napjától 2025. december hó 3 1 . napjáig terjedő időszakra a társaság
felügyelőbizottsági tagjának választja Kovács László (an. :Tóth Etelka) 5622 Köröstarcsa,
Puskin utca 40. szám alatti lakost, illetve Ilyés Tamás (an. . Szekerczés Anna Ilona)5630
Békés, Andor utca 7. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
társaság létesítő okiratának módosítására.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Nagy Richárd ügyvezető

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2022. (V. 26.) határozata

„Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Férfi Kézilabda Kft.
(székhely: 5630 Békés, Karaes T utca 7. fszt. 2) döntéshozó szerve a Békési Férfi

14



Kézilabda Kft. ügyvezetőjének, Nagy Richárd munkabérét 2022. június 1 . napjától
kezdődően, havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására, különös tekintettel a
munkaszerződés módosításának aláírására.”

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A BKSZ Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a 2022. évi üzleti terv elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Nánási László ügyvezetőt. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a határozati javaslat
elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.

Földesi Mihály képviselő: Végigolvasta a szakmai részét is az anyagnak. A szöveges
beszámolóhoz gratulált az ügyvezetőnek, hiszen az pénzügyi elemzésen alapszik. Az
előterjesztés érthető, világos volt számára az indoklással együtt.

Véleménye szerint hónapokkal ezelőttjól döntöttek, amikor a 33,5 millió forintos tőke leszállítást
eltüntették a kft. életéből, és így egy szerény 842 ezer forintos eredményt tudott produkálni. Az
is jó döntés volt, hogy a veszteséges városüzemeltetést átszervezték a másik kft-hez, így a BKSZ
Kft-nek van egy pozitív eredménye, amit jónak tart.

Az üzleti terv is reális lehet a 1 ‚5 millió forintos eredménytervvel. Ez azt jelenti, hogy a 2022-es
évben már több bevételt szeretnének elérni, mint amennyit 202 1 -ben sikerült. Dicséretes, hogy
van egy kitűzött célja a kft-nek.

Ebből a beszámolóból hiányolja a könyvvizsgálói jelentést, a mérleget, az összevont eredmény
kimutatást és a kiegészítő mellékletet. Kérte, hogy a jövőben az ilyen pénzügyi beszámolók
mellett a fenti dokumentumok is szerepeljenek. Kérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon ezek
csatolásáról minden esetben. A képviselők csak ezekkel együtt láthatják tisztán a valóságot. Az
üzleti terv azért fontos, mert abból láthatják, hogy a kft-ék miként tervezik a következő évet.
Nem szabad elfelejteni, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégekről van szó. Ez
gyakorlatilag a város lakóinak közpénzét jelenti.

A FEB teljes anyagi felelősséggel tartozik ugyanúgy, mint az ügyvezető. Kérte, hogy az
előterjesztésben szerepeljen, hogy a FEB hányszor ülésezett, milyen javaslatokat tett.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Örül, hogy Földesi Mihály képviselővel ma egyetértenek szinte
mindenben. Igaza van a képviselőnek abban, hogy a könyvvizsgálói jelentésnek és a mérlegnek
szerepelnie kell a beszámolóban. Lehet, hogy most véletlenül maradt ki, mert korábban mindig
benne volt a beszámolóban. Javasolta, hogy ez is kerüljön pénzügyi bizottság elé júniusban,
ahogyan a kézilabda kft. esetében is.
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Jelen volt a könyvvizsgáláskor, és részt vett minden FEB ülésen is. Meg voltak tartva az ülések
és a dokumentumok is rendelkezésre állnak, csak nem lett csatolva az előterjesztéshez. Júniusra
ezt pótolják majd.

Az önkormányzatjó döntéseket hozott. Kiemelte azt is, hogy a tavalyi évben sikerült egy teljesen
Új gépet beszereznie a cégnek.

A beszámoló tartalmazza, hogy egy gépjárműjavító műhelyet szeretnének létrehozni. Ez a terület
mínuszosjelenleg. Nagyon nehéz szerelőt találni. A kft. még nem tart ott, hogy magas fizetéseket
tudjon osztani. Hajnalban sokat találkozik a BKSZ Kft. dolgozóival, akik, ha kell sepregetnek,
ha kell gépet javítanak, ha kell tető javítanak, vagy ha kell tízezer tő egynyári virágot ültetnek el.
Megköszönte nekik ezt a munkát. A kit pozitív eredménnyel zárt, ami valóban dicséretes.

Megköszönte Nánási László ügyvezető munkáját, és kérte, hogy a köszönetet minden
dolgozónak tolmácsolja.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte a beszámolót és az észrevételeket. A júniusi
pénzügyi bizottsági ülésre pótolják a hiányzó dokumentumokat.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét
és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját a határozat mellékletei szerint
elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Nánási László ügyvezető, BKSZ Kft.

Napirend tárgya: Könyvvizsgálói tevékenység ellátása a BKSZ 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 a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. 1 Ofő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti legfőbb szerve — a Ptk. 3 :130. (1) bekezdése
alapján — a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának 2022. június 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

Napirend tár2ya: A BVSZ Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása

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

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

Csibor Géza képviselő: A kft. tevékenységével kapcsolatos problémákat meg kell oldani, hiszen
szükség van a működésére. Egy újonnan induló kft. tevékenységét hozzá kell igazítani az
ellátandó feladatokhoz. Elfogadásra j avasolja a beszámolót.

Földesi Mihály képviselő: Ugyanazt tudná elmondani, mint a BKSZ Kft. esetében. A szöveges
beszámoló szintén pénzügyi elemzésen alapul, amihez gratulált. A tőkeszerkezeti rész nagyon
részletes, ezt érdemes elolvasni, hiszen precízen kidolgozták. A tőkeszerkezet javításának két
módja van: egyik, hogy a tagi kölcsönt elengedik vagy átalakítják támogatássá, vagy egy
értékesebb apportot visznek be. Ezzel kicsit lehetne javítani a mutatókat.

Az eredmény ennél a kft-nél is szerény: 557 ezer forint, de legalább pozitív. Gratulált ehhez is,
és bízik benne, hogy ajövőben ez is emelkedni fog.

Kérdése: a hány embert foglalkoztat a nonprofit kft? Erre a kérdésre is ráér a júniusi bizottsági
ülésen válaszolni. Az anyagból nem derült ki számára.
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További kérdése: mennyi az önkormányzat havi támogatása, és ez az összeg elegendő-e a
likviditás fenntartásához? Kérdése még, hogyjelenleg van-e folyószámla hitele a kft-nek? Bízik
benne, hogy nincs.

Örül annak, hogy szerepel az anyagban az is, hogy a kft. végez majd az önkormányzatnak
vállalkozásjellegű munkát keretszerződésen kívül is. Ugyanezt a másik kft-nél is látták. Kérdése:
mi a kettő közötti különbség?

További kérdése: a feladatellátáshoz sikerült-e az eszközöket szétválogatni a két kft. között? Erre
a belső ellenőrzés is kitért a legutóbbi testületi ülésen. Ennek a nyilvántartása, elszámolása,
hogyan történik a két kft. között? Az előterjesztésből ez nem derül ki számára.

Kérte, hogy ugyanazokat a dokumentumokat, amelyeket a BKSZ Kft-nél felsorolt, pótolják a
júniusi bizottsági ülésre. Ennél a kft-nél 2022. évi üzleti terv sem készült, míg a BKSZ Kft-nél
az volt.

Molnár Gábor képviselő: Földesi Mihály képviselő kérdezte, hogy hány ember került át a
városüzemeltetéshez. Volt olyan hír, hogy a karbantartók nagy része átkerült a
városüzemeltetéshez, ezért problémák vannak a BKSZ Kft-nél.

Kérdése: a BKSZ Kft. és a BVSZ Kft. nem tudna külső munkákat (teherautó, traktorok j avítására
gondol) bevállalni, hiszen mind a két cégnek van munkacsarnoka? Ha lenne erre lehetőség, akkor
külső bevétele származhatna mind a két cégnek. Szakember lerme erre. Egy autószerelőt nem
biztos, hogy kiküldene virágot ültetni, ha lenne lehetőség arra, hogy külső munkát végezzen
magasabb bevételért. Ezzel az eredményeik is szaporodnának a cégeknek, külső bevételeik
lennének, amit vissza tudnának forgatni új gépek vásárlására.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Mindannyian elolvassák az anyagot, így felkészültek és tudnak
válaszolni a kérdésekre. A BVSZ Nonprofit Kft-nél 17 fő dolgozik, és nincs hitele. A két cég
között végzett tevékenység közötti különbség az, hogy a BVSZ Kft. városfejlesztéssel
foglalkozik. Tudják, hogy miért kellett annak idején szétválasztani a két céget, mint ahogy azt is,
hogy ez egyjó döntés volt.
Az apró hibát tudják be annak, hogy egy féléves cégről van szó, hiszenjúniusban hozták létre. A
beszámoló félévről szól. Részt vettek a könyvvizsgáláson, a FEB üléseken, és júniusra a bizottság
elé terjesztik a lemaradt dokumentumokat.

A tőke részletesen leírásra került, mint ahogy a saját és jegyzett tőke aránya is.

A következő időszaknak lesz a feladata a gépekkel kapcsolatos kérdések rendezése, akár apport
útján is. Néhány hónapon belül kiegyenesedik ez a kérdés is.

A Molnár Gábor képviselő által felvetett külsős munkával kapcsolatban elmondta, örülne, ha
tudnának külsős munkákat vállalni, és talán lehetőség is lenne erre, de nagyon kevés a kapacitása
a cégnek. A bérek nagyon alacsonyak, de örvendetes, hogy egyre kevesebb közfoglalkoztatott
van, bár így a cégre nagy teher hárul. Egyre kevesebben vannak, akik nagyonjól és profrn értenek
mindenhez, hogy külső munkát vállalhassanak.

Kálmán Tibor polgármester: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem
volt, így szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BVSZ NKft. 202 1 . évi
tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és
szakmai beszámolóját a határozat mellékletei szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Nánási László ügyvezető, BVSZ NKft.

Napirend tár2va: A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló
szakmai és pénzügyi beszámoló, és a 2022. évi üzleti terv elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testület ülésén Hegyesi Szilárd ügyvezetőt. Az
előterjesztéshez kiegészítés került kiosztásra, amelyben a határozati javaslat került pontosításra.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és a határozati javaslatok
elfogadását j avasolja a kiegészítéssel együtt a képviselő-testületnek.

Földesi Mihály képviselő: Ebben az esetben is egy nem rég létrehozott cégről van szó. Á tavalyi
év folyamán választották le ezt a területet a kulturális központról. Ez a kft. a város egyik motorja
ésjövőbeli építése lehet, ezért nagy erőt kell ráfordítani. Ha eredményesen tudnak majd működni,
akkor azt a város is megérzi idegenforgalom tekintetében is. Ha minél több vendég jön Békésre,
és minél több éjszakát eltöltenek itt, akkor nemcsak a kft. lesz eredményesebb, hanem büszkék
lehetnek a városra is. Azt szeretné, ha a város vezetői minél több pénz fektetnének bele ebbe a
kft-be, hogy minél eredményesebben működjön. Ez egy ékszerdoboza lehet a városnak.

Ehhez a kft-hez került a fonyódi tábor üzemeltetése is. Látja, hogy hirdetik Dánfokot, de kérte,
hogy Fonyódot is sokkal erőteljesebben hirdessék. Az alapos szakmai anyagból láthatják, hogy
az elmúlt évben mennyi pénzt költöttek a fonyódi nyaralóra. A városban sokan kérdezik, hogy
miként tudnák igénybe venni a fonyódi nyaralót. A pandémia elhalványult, így a családok
mennének nyaralni, de nem szeretnének országhatáron kívül pihenni. Biztosítani kell számukra
a lehetőséget, és a fonyódi nyaralót is ki kell használni, amennyire csak lehet. A fonyódi tábort
a ‘60-as évektől kezdve a békési diákság pénzéből alakították és hozták létre, ezért szívügye a
város lakóinak, hogy megmaradjon a fonyódi tábor.

A kft. veszteséges. Tarkovács István a pénzügyi bizottsági ülésen elmondott néhány gondolatot.
Az anyagban le van írva, hogy a 2020-as és 2021-es évet mi terhelte. Ezt figyelembe kell venni.
a veszteség 1 O millió 844 ezer forint úgy, hogy a város adott 20 millió forintos támogatást.
Enélkül sokkal nagyobb lenne a veszteség. Bízik abban, hogy a cégnél dolgozók ambiciózusok
és igényesek annyira, hogy minél hamarabb ledolgozzák ezt a veszteséget. Reméli, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy pozitívan működjön a kft.
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A 1 00 %-os önkormányzati tulajdonú kft-ék tekintetében elmondta, hogy amikor egy kft.
veszteségessé válik, ott óriási felelőssége van az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak is.
Nem véletlenül említette korábban is, hogy a FEB teljes anyagi felelősséggel tartozik a kft-ék
működéséért. Véleménye szerint a veszteségesen működő önkormányzati tulajdonú kft-ék
esetében nem elegendő évente egyszer tárgyalni a beszámolóról, hanem legalább negyedévente
bizottsági ülésen elő kellene hozni az ügyet. Hangozzon el, hogy a cégek mit tesznek annak
érdekében, hogy a mínusz a lehető legkevesebb legyen, ha már nem kerülhető el, illetve mit
tesznek annak érdekében, hogy a cégek eredményesen, pozitív eredményt produkálva
működjenek. Fontos, hogy a következő időszak tervezésébe kerüljenek be azok a javaslatok,
amelyek használhatók. Ez nemcsak egy vélemény a részéről, hanem kérte javaslatként kezelni.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel 22 millió 625 ezer forint, ami tartalmazza az
önkormányzat által adott tagi kölcsönt is. Rossz a tőkeszerkezet, de a polgármester azt mondta,
hogy majd júniusban pontos választ kapnak arra, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. Ezt is várja.

Áttekintette a top beszállítókat, és nagyon örül annak, hogy elsősorban békésiekkel dolgoznak.
Az önkormányzati cégektől azt várja el, hogy elsősorban a helyi vállalkozókat segítsék.

Kálmán Tibor polgármester: Úgy tűnik, hogy a mai nap mindenben egyetértenek. Véleménye
szerint Dánfok, a kikötő, a rnrdő jelenti a jövőt. A dánfoki üdülőközpont nagyon nehéz 2 éven
van túl. A kft-nek ebben a terhelt időszakban kellett helytállnia. Az ügyvezető jelenleg is
egyeztetésben van egy TOP Plusz-os pályázat kapcsán. Bízik abban, hogy olyan fejlesztéseket
hajthatnak végre, amelyekkel erősítik az üdülőközpontot. Reméli, hogy ajövő évben eljuthatnak
az építkezésig. Az Aktív Magyarország keretében is lesznek fejlesztések, a Körösök Völgye
Stratégia is elkészül majd. Ezekben mindben hangsúlyos szerepet kap majd Dánfok. Reméli,
hogy 10 év múlva arról beszélnek majd, hogy Dánfok, a fürdővel és a kikötővel együtt
nyereséges, profitot, népszerűséget hozó helyszínei Békésnek.

Információi szerint a fonyódi üdülő igénybe vételére nagyon sokan jelentkeztek. Tudomása
szerint 70-80 % körüli előfoglalás van. A médián keresztül is felhívta a lakosok figyelmét arra,
hogy keressék fel a dánfoki üdülőközpontnál lévő kollegákat, akik szívesen segítenek a
foglalások tekintetében. Ajánlotta, hogy ne csak július-augusztusra koncentráljanak a békésiek,
mert ősszel és tavasszal is nagyon szép a Balaton. Sokkaljobb ősszel körbebiciklizni a Balatont,
mint nyáron a főszezonban.

Molnár Gábor képviselő: A tavalyi évben többször volt Dánfokon különböző okokból. Látszik,
hogy a kft. dolgozik, de például a faházakkal nem tudnak mit csinálni, maximum lefestik. Néhány
faház olyan rossz állapotban van, hogy majdnem összeborul. A férőhelyek felét a faházak tennék
ki, ha azok megfelelő állapotban lennének.

Az ügyvezető tervei között szerepel a konyha teljes üzemeltetése is, de olyan szakemberre van
szükség, aki nyereségessé teszi ezt a tevékenységet, mert az étterem elviszi az egész hasznot, ha
nem megfelelő szakembert alkalmaznak.

Békésről nagyon sokan j árnak főiskolára, egyetemre. Az országban nem sok olyan egyetem van,
ahol nincs békési diák. Meg kellene keresni ezeket a főiskolásokat, egyetemistákat jó nagy adag
szórólappal, és meg kellene kérni őket arra, hogy a Dánfokról szóló szórólapot vigyék el az
egyetemekre, ahol vannak kihelyezett fakkok, amikbe bele tudják tenni. Igy is népszerűsíteni
lehetne Dánfokot. Biztos abban, hogy lenne érdeklődés nyári táborokra, illetve gólyatáborokra.
A képviselők között is vannak középiskolai tanárok, akik nagyjából tudják, hogy kik mentek

20



továbbtanulni főiskolára, egyetemre, és meg tudnák keresni ezeket a diákokat ezzel a
lehetőséggel. Dánfok még ebben az állapotában is éke a városnak. Akik elmennek Dánfokra, azt
mondják, hogy nem sok ilyen terület van város közelben.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint sűrű lenne negyedévente tárgyalni a cégek
ügyeit, hiszen hamarosan Újra tárgyalnak róla a tőkeszerkezet miatt. Azzal egyetért, hogy ha
valamelyik önkormányzati tulajdonú cég veszteséges, akkor arról legalább félévente
tárgyaljanak. Ennek oka, hogy nem történnek olyan gyorsan a dolgok, hogy 3 hónap múlva
változás legyen. A FEB és a könyvvizsgáló folyamatosan figyeli a cégeket. A BKSZ PLUSZ
Kft. esetében is félévente tárgyalták az ügyet, amikor veszteséges volt.

Hegyesi Szilárd ügyvezető bejárta az összes egyetemet a környéken, illetve találkozott az összes
tankerület vezetőjével, akiknek szórólapokat, hirleveketjuttat el. Nem volt egyszerű a tavalyi év
sem, ezért megköszönte Hegyesi Szilárd ügyvezető munkáját, és további sikeres munkát kívánt.

Mucsi András képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció nevében megköszönte Hegyesi Szilárd
ügyvezető munkáját, mint ahogy azt is, hogy egy jó csapatot rakott össze. Az előterjesztésből
látszik, hogy van gazdája Dánfoknak. Nem mintha eddig nem lett volna, de látszik, hogy a
kiszervezés jót tett. Az építő javaslatokat mind ennél a napirendnél, mind pedig az eddig tárgyalt
ügyeknél megköszönte Földesi Mihály és Molnár Gábor képviselőknek. A javaslatokat
megfontolják. A kihelyezett munkalátogatások is azt a célt szolgálják, hogy az ügyvezetőkkel át
tudják tekinteni a kft-ék működését, tevékenységét. Ha van rá igény, akkor az idei évben
látogatást tesznek Dánfokon, illetve a BKSZ Kft-t is felkereshetik.

A fonyódi nyaralót eddig is igénybe lehetett venni, csak nem Dánfokon kellett jelezni az
igényeket, hanem a Polgármesteri Hivatalban.

A marketing tevékenység részeként Hegyesi Szilárd ügyvezető és munkatársai minden érintettet
felkerestek. Sokan jönnek Dánfokra, egészséges a környezet, másokhoz képest olcsóbb is a
helyszín. Ugyhogy ezen a két területen Földesi Mihály képviselő nyitott kapukat dönget.

A 2022-es év lesz izgalmas abból a szempontból, hogy reményei szerint semmilyen pandémia
miatt nem kell bezárni, így most tudják megnézni, miként alakul ez a szezon.

Földesi Mihály képviselő: Fonyódon a békési apartman neve „Peaceful Apartman”. Ez a tábor
Békésen egy adott pedagógus nevéhez köthető, ő pedig nem más, mint a Szegedi Kis István
Gimnázium volt igazgatóhelyettese, Laborczy Aladár. O volt az, aki évtizedeken keresztül
rengeteget dolgozott azért, hogy a tábor meglegyen. Abban az időben a magyar tengerre való
eljutás óriási öröm volt. Amikor felkeresték őket az általános iskolában, hogy bemutassák
számukra a Szegedi Kis István Gimnázium tevékenységét, akkor ő azért jelentkezett Békésre a
gimnáziumba, mert egy magyar fiatalnak nagyon nehéz volt a ‘80-as évek elején eljutni a
Balatonra. Minden évben ki is használta a lehetőséget, hogy elmenjen Fonyódra. Amikor
pedagógusként visszament dolgozni a gimnáziumba, akkorjáratszerűen mentek a békési fiatalok
a Balatonhoz, Fonyódra, és akkor is kellett egy olyan személy, aki az egészet összetartotta, aki a
mozgatórugója volt.

Kérte Mucsi András képviselőt - aki a Szegedi Kis István Gimnáziumban tanít, és az ilyenjellegű
javaslatokat is ő szokta összefogni -‚ hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a békési
önkormányzat tulajdonában lévő fonyódi üdülő Laborczy Aladár nevét vegye fel, aki nagyon
sokat tett nemcsak az iskoláért, hanem magáért a táborért is.
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Mucsi András képviselő: Megköszönte Földesi Mihály képviselő által elmondottakat, és
támogatni tudja a javaslatát. A gimnáziumban nagyon komoly pedagógusegyéniségek voltak, és
a 20. század második felének meghatározó személye volt Laborczy Aladár is.

Kálmán Tibor polgármester: Ebben a kérdésben egyeztetnek majd Hegyesi Szilárd
ügyvezetővel is. Laborczy Aladár fantasztikus egyénisége volt az intézménynek.

Molnár Gábor felvetéséhez elmondta, hogy az idén már négy gólyatábor lesz Dánfokon. Ez azért
isjó, mert nagyon sok főiskolás, egyetemistajön a városba az ország minden tájáról, akik elviszik
Dánfok jó hírét is. Ezúton is kérte a környékbeli lakók türelmét, hiszen tudvalevő, hogy a
gólyatáborok nem csendben zajlanak. A dánfoki üdülőközpont szellemiségeként el kell fogadni,
hogy hangosabb rendezvények vannak, akár egész héten át.

Ismeretei szerint 600 előfoglalás van már a fonyódi üdülő igénybevételére.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.
202 1 . évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény
kimutatását) és szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Békés
Turisztikai és Szolgáltató Kft. saját tőkéje a jegyzet tőke fele alá csökkent. Felhívja az
ügyvezetőt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 20 13 . évi V. törvény (Ptk.) 3 : 1 89
alapján késedelem nélkül köteles emiatt a tag döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges
intézkedések megtétele céljából. Ezzel egyidejűleg felhívja Békés Város Polgármesterét,
hogy a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében készítsen és terjesszen be
megoldási javaslatot a 2022. júniusi képviselő-testületi ülésre.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.
2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszöntötte dr. Pappné Darida Andrea igazgatót
a testület ülésén, aki nem kívánta szóban kiegészíteni az írásos anyagot.

Deákné Domonkos Julianna igazgató: Oktatási, kulturális tanácsnokként a város kulturális
életét igyekszik figyelemmel kísérni. Szívéhez közelálló területről van szó, hiszen a tanítói
diplomája mellett népművelő diplomája is van.

Ahogyan a turisztikai kft-vel kapcsolatban elhangzott, itt is elmondható, hogy új szervezeti forma
jellemzi. Ahogyan az anyagban olvasható, a kulturális és sportközpont, a könyvtár és a múzeum
egyben működik ezen a kft-én keresztül. Több alkalommal esett szó arról, hogy nagy örömükre
és büszkeségükre a sportközpontnak részévé vált a digitális tudásközpont is.
Intézményvezetőként is elmondhatja, hogy nagy népszerűségnek örvend máris a tudásközpont.
A Hepp iskolát is felkereste már a tudásközpont vezetője, és tájékoztatta a pedagógusokat a
lehetőségekről. Az utolsó néhány hétben a diákjaik részt vállalnak a programokban.

Nagy lendülettel indult neki az új igazgató a feladatnak, amiről látszik, hogy sikeres folytatása
lesz. Szimpatikus volt számára az a fő cél, amit az igazgató meghatározott. Ez pedig a 2 1 . század
fiatalos és lendületes közösségi központjának megteremtése. dr. Pappné Darida Andrea
prioritásként jelölte meg a művészeti és kulturális események mellett a helyi identitást és
lokálpatriotizmust erősítő programokat, aminek, mint hagyományőrző egyesületben
tevékenykedő személy nagyon örül. A 2021 . évi tevékenységük is mutatja azt a szép jövőt, ami
2022-ben várható. Orül annak, hogy az igazgató igazi partner, amit az elmúlt hetekben számos
sikeres program bizonyított. Népszerű előadások, előadók mellett, iskolai rendezvényeket is
sikerre vittek, mint az EGYMI, a Hepp, a Reményhír Intézmény gálája, illetve a tegnap este
folyamán a sikeres néptánc gála.

Megköszönte dr. Pappné Darida Andrea igazgatónak, hogy ezek a rendezvények is méltó
helyszínt kaphattak. További jó munkát és sikereket kívánt.

Balo2 Zoltán bizottsági elnök: A FEB megtartotta az ülését a kulturális központban. Egy rövid
időszakot vizsgáltak, ahol rendben találtak mindent. A FEB célul tűzte ki, hogy folyamatosan
figyelemmel kíséri a kft. működését. Legközelebb augusztus-szeptember hónapban tekintik át a
kft. működését, amikor a nagy nyári programok már lezajlottak. Az igazgató elmondta ajövőbeli
terveit is. Ez az év is színes, aktív programsorozatot tartalmaz. Kiemelten kezelik az augusztus
20-aj programokat, ahol neves fellépők lesznek. A közlekedéssel kapcsolatban egyeztetni kell
majd a rendőrséggel, hogy ne alakuljon ki olyan dugó, mint tavaly.

Mucsi András képviselő: A beszámoló éves beszámoló ugyan, de mindenki tudja, hogy csonka
évről van szó. Várja, hogy ez az év úgy menjen le, hogy az intézmény mindenféle korlátozások
nélkül végig tudja csinálni a programjait. A cégben van lendület, kreativitás és megfelelő csapat
is, amelyet dr. Pappné Darida Andrea igazgató vezet.

Továbbra sem mondanak le arról, hogy a megye zászlóshajó rendezvénye legyen augusztus 20-
án a Madzagfalvi Napok. Ahogy az oktatásban sem tudnak 2020 év óta normális évet produkálni
a pandémia miatt, ugyanúgy az intézmények esetében sem lehetséges ez.

Az igazgató nyitott lesz arra, hogy kihelyezett munkalátogatás keretében átbeszéljék az
intézmény gazdálkodását.
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Gratulált az igazgatónak az eddig végzett munkához, és bízik abban, hogy az idei év is hasonlóan
sikeres lesz.

Földesi Mihály képviselő: Nagy figyelemmel kíséri az összevont nonprofit kft. működését, mert
kíváncsi, hogy arra, hogy az az idén miként alakul. Az egyik kerékkötője volt a kiszervezésnek,
de nem emiatt kíséri figyelemmel, hanem azért, hogy lássa, az általa megfogalmazott gondolatok
jegyében mi történik az idén.

Igaz, az amit Mucsi András képviselő és Deákné Domonkos Juliamia képviselő is kiemelt, ezért
oda kell figyelni, mert a város hírnevét öregbíthetik ezek a rendezvények.

Tavaly augusztus 20-án bedugult a közlekedés, és voltak olyan esték, amikor kerülő utakon
lehetett hazajutni, mert szinte az Iskola utcáig álltak az autók. Bízik abban, hogy az idén is
ugyanilyen programok lesznek.

A pénzügyi résszel kapcsolatban lesznek kérdései, amelyekre az igazgató ráír írásban választ
adni majd:

A záró pénzeszközök 4 millió 23 1 ezer forinttal szerepelnek az anyagban. Szeretné látni, hogy
miből keletkezett ez az összeg, hiszen ha jól emlékszik az önkormányzat 3 millió forint
támogatást adott az intézménynek.

Az egyéb bevételek között 414 ezer forintot biztosított az önkormányzat a szervezés miatt, ami
költségként el is tűnt. Az anyagban fel van sorolva, hogy mire költötték el.

Meglepte és nem értette, hogy a kiegészítő mellékletben miért a passzív időbeli elhatárolások
között mutatják ki a 202 1 -ben felhasznált 1 millió 085 ezer forintot, amit működési költség
fedezésére kaptak. Ez a kettő nem jön össze számára, de nem jelenti azt, hogy nincs leírva
összegszerűen és jól, de nem látja az összefüggéseket. Erre is választ kér.

A 414 ezer forintnál az szerepel, hogy tevékenységet nem végzett, ezért eredmény kimutatás
nincs.

A 2022. évre vonatkozó üzleti tervet nem látta az anyagban. Kérdeztejegyző asszonyt, hogy van-
e, de eddig még nem kapta meg. Az előterjesztés tárgya úgy szól, hogy ‚ a 2021 . évi
tevékenységről szóló szakmai, pénzügyi beszámoló, és 2022. évi üzleti terv”. Ha az üzleti terv
szerepel a tárgyban, akkor kérte, hogy maga az üzleti terv is legyen része az előterjesztésnek.
Ugyanazokat a hiányosságokat megtalálta itt is, mint a többi kft. esetében. Kérte, hogy ezeket
pótolják a júniusi bizottsági ülésre.

A 2022. évi üzleti tervet azért szeretné látni, mert kíváncsi a nonprofit kft. működési
koncepciójára.

Kérdése: az önkormányzat mennyivel járult hozzá az intézmény működéséhez? Van egy
támogatás betervezve.

Úgy látta az anyagban, hogy a kft-nek külső könyvelője van, így már nem a hivatal pénzügyi
osztálya végzi a könyvelést. Kérdése: mi lesz a pénzügyi osztály kapacitásával, ha huzamosabb
időn keresztül nem ők könyvelnek a nonprofit kft-nek, mivel a három intézményt
átcsoportosították?
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Kérte, hogy a feltett kérdéseire a júniusi bizottsági ülésre kapjon választ.

Javasolta az ügyvezetőknek, hogy kérjék ki a pénzügyi osztályvezető szakmai iránymutatását a
beszámolók elkészítéséhez, hiszen maga az osztályvezető által előállított beszámolók
olvasmányosak és számára megfelelőek. Szeretné, ha kicsit egységesítenék a beszámolókat, mert
a képviselőknek sokkal könnyebb az ilyen anyagokat olvasni és kérdéseket megfogalmazni, vagy
iránymutatást adni.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Deákné Domonkos Julianna képviselő szerényen annyit mondott,
hogy figyelemmel kíséri a város rendezvényeit, holott az igazság az, hogy mindegyiknek részese,
sőt a motorja.

Dr. Pappné Darida Andrea igazgatóval napi szinten kapcsolatban van, egyeztetnek és hetente
vezetői értekezleteket is tartanak, így pontos rálátása van a kft. működésére, ezért néhány
kérdésre, ahogy eddig is, most is tud válaszolni.

Az anyagban látja a felügyelő bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést is. Az üzleti terv
valóban nem szerepel most az előterjesztés mögött, de amikor a kft. létrehozásáról döntöttek,
akkor tárgyalták az üzleti tervet is. Ha nem volt berme az év elején az előterjesztésben, akkor ezt
is pótolják a júniusi bizottsági ülésre.

A passzív elhatárolásnál egyértelműen leírásra került, hogy a fel nem használt támogatást vitte
át az intézmény a következő évre. Ezt ennél jobban nem tudják megmagyarázni.

Az igazgató nagyon jó úton jár, és jól vezeti a kft-t. Mindenki megemlítette a Madzagfalvi
Napokat, ami miatt végre Békésen közlekedési dugó volt. Egyik ismerősük Békéscsabán
szeretett volna taxit hívni, de nem tudott, mert minden taxis Békésen volt, és Csabán kiürült a
taxi állomás. Ez a jó irány. Mucsi András frakcióvezető említette, hogy megkérdezték a város
lakóit, hogy mit szeretnének, mikor legyen megrendezve a Madzagfalvi Napok rendezvénye? A
lakók azt mondták, hogy augusztus 20-án legyen. Ezt megtoldották azzal, hogy a megye egyik
legnagyobb rendezvényének kell lennie. Ezt tavaly sikerült is elérni. Az idei év fellépői és
programjai alapján most sem vallanak szégyent, sőt biztos abban, hogy a megyében augusztus
20-án Békés lesz a központ. Sok újítás van, ezt láthatták már tavaly is.

Tavaly megnyitott a sportgödör, ahol nagyon sok fiatal együtt tudott szórakozni, szurkolni.
Másik kérdés lesz, hogy milyen sportgödröt tudnak majd az idén csinálni, mert a foci VB
november-december körül lesz, így elképzelhető, hogy összekötik majd az adventi ünnepséggel
és forralt borozás lesz a meccs alatt.

A kft-nek vannak pályázatai olyan programokra, amelyek keretében esténként zenekarokat
hívnak meg a sportgödörbe, és a hétvégén biztosítják a fiatalok számára a szórakozást.

A könyveléssel kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy minden önkormányzati tulajdonú kft-nek
külsős könyvelője van, így a kulturális kft-nek is. Pozitívként említendő, hogy a pénzügyi
osztályról vett át munkavállalót az igazgató, mivel a hivatalban kevesebb munka lett. Van egy
belső gazdasági szakember is a cégnél. A külsős könyvelőre szükség van egy kft. esetében, hiszen
napi szinten rendezni kell dolgokat.

A Békési Fiatalokért Egyesülettel karöltve minden békési fiatalhoz eljuttatnak egy kérdőívet,
amelyben megkérdezik, hogy milyen szórakozási lehetőséget látnának szívesen Békésen.
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Kálmán Tibor polgármester ötlete volt ez az egész, ő járt élen ebben az ügyben. A kérdőív
interneten is elérhető.

Megköszönte dr. Pappné Darida Andrea igazgató munkáját, és bízik abban, hogy Jövőre is
tartalmas programokról tudnak beszélni.

Tárnok Lászlóné jegyző: A kft. megalakulása után, a 2022. évi költségvetés tervezésekor
figyelembe vette, hogy csökkeni fog a feladat a pénzügyi osztályon. Az éves költségvetési
rendelet úgy került elfogadásra, hogy a polgármesteri hivatal létszáma 67 főről 64 főre csökkent.
Ez azt jelenti, hogy 3 fővel csökkentették az engedélyezett létszámot. Volt egy kolleganő, aki
átkerült a kulturális kft-hez.

Kálmán Tibor polgármester: Van elég munka a hivatalban, és a pénzügyi osztályon is.
Mindegyik kft-nek nagyon speciális, egyedi feladata van. Egy kulturális kft-nek szerveznie kell
a város kulturális életét, egy turisztikai kft-nek üzleti alapon kell Dánfokot, a város turisztikáját
felvirágoztatnia. Egy városüzemeltetés megint más típusú feladatot lát el, így elmondható, hogy
Békésnek nagyon színes üzleti szférája vagy kit hálózata van.

A felmerült kéréseket, kérdéseket a júniusi pénzügyi bizottsági ülésen át tudják majd beszélni.
Minden ügyvezető a képviselők rendelkezésére áh, ha bármilyen kérdés felmerül. Minden kft
nek jó munkát kívánt.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12 7/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Nonprofit
Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény
kimutatását) és szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Nonprofit
Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető
Határidő: intézkedésre azonnal

Napirend tárya: A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kit 2021 . évi
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, a 2022.
évi üzleti terv jóváhagyása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Ebben a kft-ben a békési önkormányzat
nem egyedüli tulajdonos, hanem öt település hozta létre ezt a nonprofit kft-t.
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Ebben az esetben a régi KBC Kft-ből (itt 9 település volt a tulajdonos) vált ki ez a szervezet.
Jelenleg ebben a kft-ben Körösladány, Szarvas, Békés, Dévaványa és Kondoros települések a
tulajdonosok. Ennek a kft-nek speciális feladata van: pályázatírásban segíti a településeket,
menedzseli, előkészíti és levezényli a pályázatokat. Az elmúlt időszakban már a következő uniós
ciklusra való felkészülés történik, és a pályázati beadások kapcsán sokat dolgoztak együtt a kft.
munkatársaival. Jó megtapasztalni, hogy többen le tudnak ülni egyeztetni, és az önkormányzat
pályázatírója és a kft-ben dolgozó szakemberek együtt tudnak működni, és közösen elő tudják
készíteni a pályázatokat.

A képviselők az elmúlt időszakban többször találkoztak TOP PLUSZ pályázatok esetében
pályázati kiírásokkal. Ennek a kft-ének a segítségével, konzorciumban együttműködve adták be
a pályázatokat.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Kéyvise1ó-testületének
128/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körös-menti Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját
(mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját a határozat melléklete
szerint elfogadja.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körös-menti Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint
elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Miklós Melinda Kozima ügyvezető, Körös-menti Települések Fej lesztéséért

Nonprofit Kft.

Kálmán Tibor polgármester: Lezárták a kft-ékkel kapcsolatos előterjesztéseket, így 5 perc
szünetet rendelt cl.

SZÜNET

Kálmán Tibor polgármester: A szünetet követően a testület nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van. Mucsi András
képviselő később érkezik vissza az ülésre.

Napirend tárya: A helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így 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 az alábbi
rendeletet alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 45/2015. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. * (1) bekezdésében, 43. (3) bekezdésében és a 45. -ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
gazdasági kamarákról szóló 1 999. évi CXXI törvény 37. (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról
illetékességi területén a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 45/201 . (XI.02.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1 . g-ának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„1. Adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 1 1 . -a határozza meg.”

2. A Rendelet 1 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A beszedési juttatás akkorjár, ha az adóbevétel eléri a folyó évi fizetési kötelezettség
(folyó évi helyesbített előírás) 95 %-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a
nemjogerős előírásokat, a visszatérítés összegét figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítést
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az
önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/201 5. (XII.
28.) NGM rendelet szerint elszámolt zárási összesítő alapján kell megállapítani. A zárási
összesítőben szereplő el nem számolt befizetések az adónemenkénti előírás arányában
kerülnek megosztásra.”
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B é k é s, 2022. május 24.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. május hó 27. napján.

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2ya: Földhasználati szerződés megkötése az 5630 Békés, Szarvasi Út 64/1. szám
alatti ingatlan vonatkozásában

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Egy hulladékudvar kerül kialakításra a városban.

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. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fZildhasználati jogot
alapító szerződést köt az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1036 Budapest,
Lajos utca 103.; adószám: 25456790-2-44; statisztikai számjele: 25456790-8299-114-01;
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048725 cégjegyzékszámon;
Képviseletében eljár: Vásárhelyi Tibor Pál vezérigazgató) 1 5 év határozott időre a
határozat melléklete szerint.

Az Nvtv. 1 1 . (1 3) bekezdése és az Mötv. 1 08. (1 ) bekezdés és „hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás”, mint közfeladatot meghatározó Ht. 2. (1) bekezdés 27.-27.a. pontjaira
tekintettel a fZ5ldhasználati jog alapítása, valamint gyakorlása térítésmentes, a Tulajdonos
a Földhasználati Joggal Terhelt Terület használatát a Földhasználó részére ingyenesen
biztosítja.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének lemonclása

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

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

Sápiné Turcsányi Ildikóról van szó, aki nyugdíjba szeretne vonulni, ezért kérte az igazgatói
tisztségből való felmentését. Megköszönte azt a munkát, amit az igazgató Békés városáért tett.
Aki érdeklődik Békés város története, a város múltja iránt, nagyon sok esetben találkozhatott az
igazgató asszony munkásságával. Nagyon sok helyen megmutatta azt a szakmaiságot, amit ő
képviselt, és ezért nagyon hálás Sápiné Turcsányi Ildikónak. A nyugdíjas éveihez nagyon jó
egészséget, jó unokázást és hosszú éveket kívánt.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Intézményvezetőként megköszönte az igazgatónak ajó
együttműködést, ami tapasztalható volt közöttük és a Hepp iskola pedagógusai között is. Hálás
az igazgató asszonynak a közösségi termükben fellelhető Hepp képsorozatért is, ami az ő
adományozása folytán került az iskolába. Ez is emlékeztetni fogja őket Sápiné Turesányi Ildikó
igazgató eredményes munkájára. További jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánt az
igazgató asszonynak.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2022. (V. 26.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sápiné Turcsányi Ildikó
(született: Budapest, 1959. 04.30.) 5630 Békés, Zrínyi utca 32. szám alatti lakos) a Békés
Városi Kulturális Nonprofit Kft. 5630 Békés, Széchenyi tér 4. (Múzeum), az 5630 Békés,
Széchenyi tér 6. (Nagyház) és az 5630 Békés, Durkó utca 8. (Békési ház), az 5630 Békés,
Petőfi utca 41 . (Iskolamesteri lakás) szám alatti telephelyek vonatkozásában megbízott
cégvezetőjének 2022. május 3 1 . napjával történő lemondását.

2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
Sápiné Turcsányi Ildikó cégvezető cégjegyzékből való törléséről intézkedjen és
felhatalmazza, hogy megtegye a törléshez szükséges jognyilatkozatokat.

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

Napirend tárgya: A Szokolay Sándor AMI emléktábla elhelyezési kérelme

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság, valamint a Humán és Szociális bizottság, és elfogadásrajavasolják a
határozati javaslatot.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Ahogyan a város lakossága előtt is ismert már, 2020.
szeptember 1 -jén új néven alakult önálló intézmény a városban. A Kossuth díjas kivák5 magyar
zeneszerző, Szokolay Sándor nevét vette fel az alapfokú művészeti iskola. Az akkor kialakult
járványügyi helyzet miatt nem sikerült a tervezett névadó ünnepséget megrendezni, ezért Bagoly
László intézményvezető és a tantestület azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy
járuljon hozzá és támogassa őket abban, hogy emléktáblát helyezhessenek cl az iskola főtér felőli
homlokzatán. Örömmel segíti az intézményvezetőt és a tantestületet is ennek a programnak a
megvalósításában, de a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója és vezetői is nagy segítségükre
vannak a rendezvény megszervezésében. Kérte a polgármestert és a képviselő-testületet, hogy
támogassák a határozati javaslatban foglaltakat. A jogi vonatkozású dolgok rendben lesznek, és
felajánlás is érkezett az intézmény részére. Személy szerint nagyon örül annak, hogy az
emléktábla elhelyezésre kerül egy szép ünnepség keretében, 2022. június 7-én.

Kálmán Tibor polgármester: Mindenkit biztatott arra, hogy vegyenek részt június 7-én az
emléktábla avató ünnepségen. Egy szép és nemes gesztusról van szó, és az intézmény
mindennapi munkáján is látszódik, hogy méltó ehhez a névhez.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szokolay Sándor
Alapfokú Művészeti Iskola saját költségén elhelyezze Szokolay Sándor emlékére a
határozat mellékleteként csatolt képen szereplő emléktáblát a zeneiskola Petőfi u. 1 . szám
alatti épületén, a főtér felőli homlokzaton.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek kiadására,
amennyiben a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola minden szükséges, a
közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről,
valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.)
önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumot benyújt.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Az 5630 Békés, Vásárszél utca 6. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba
adási kérelme

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Molnár Gábor képviselő: Ebbe az épületbe járt iskolába, így tudja, hogy milyen aktív élet volt
ebben az intézményben. Nemrég megnézte az ingatlant, és tapasztalta, hogy életveszélyes
állapotban van. A fagy és a víz sok mindent tönkretett. Kérdése: készült-e felmérés arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak megéri-e felújítani az épületet? Nincs ajtó, ablak, sokan
odajárnak drogozni, és amit csak lehetett tönkretettek rajta.
Kérdése: készült-e valamilyen tanulmány arra vonatkozóan, hogy megéri-e ezt az épületet
felújítani vagy inkább jobbanjámának, ha teljesen új ingatlant építenének? Erzelmileg is nagyon
megviseli, amikor látja ezt az ingatlant ilyen rossz állapotban.

Rácz Attila képviselő: Mindenképpen jó ötlet az, hogy az önkormányzat kéri az ingatlan
ingyenes tulajdonba adását az államtól. Felhívta a vezetés figyelmét az ingatlanban lévő értékek
mentésére. Több olyan fotót látott, amin a falnak támasztva régi tablók láthatók. Tudomása
szerint a padláson is került elhelyezésre régi tabló. Ezeknek a végleges elhelyezéséről döntenie
kellene a testületnek, hiszen meg kellene határozni, hogy melyik iskolába kerüljenek ezek a
tablók. Molnár Gábor képviselő is említette, hogy ő is ebben az intézményben tanult, és ha bárki
osztálytalálkozót szervez, szívesen megnézi a régi tablóképet. Emiatt is jó lenne, ha azok, akik
ebben az intézményben tanultak, tudnák, hogy hol keressék a régi tablóképeket. Ha van az
épületben még olyan régi érték, ami az iskola régi életével kapcsolatos (emlékek, iratanyagok,
stb.), akkor azoknak a mentése, és méltó elhelyezése is történjen meg.

Támogatják az ingatlan ingyenes tulajdonba adási kérelmét.

(A testület ülésére visszajött Mucsi András képviselő, így a testület létszáma. 1 Ofő).

Földesi Mihály képviselő: Örül annak, hogy a legelhanyagoltabb épületnekjövője lesz. Egyetért
az előtte felszólalókkal. A diákok és az ott dolgozó pedagógusok is többen megkeresték, hiszen
maga is éveken keresztül tanított ebben az iskolában.

Rácz Attila képviselő által felvetettekre, elmondta, hogy egyetlen tabló maradt bent az épületben,
de már azt is kimentették. Az összes többi tabló és egyéb értékek átkerültek a mezőgazdasági
szakiskolába. Valamilyen véletlen folytán nem tudták leszedni azt az egy tablót az utolsó
pillanatban, mert a kulcsot át kellett adni, hiszen az ingatlan a Magyar Allam tulajdonába került.
A tablót azok vitték vissza a mezőgazdasági szakiskolába, akik szerepeltek rajta. Tudomása
szerint a padláson már nincs semmi, és úgy tudja, hogy a melléképületek is kiürítésre kerültek.
Az iskola úgy adta át továbbhasznosításra az államnak az ingatlant, hogy mindent kipakolt.

A felesége a mezőgazdasági szakiskolában dolgozik, így tőle tudja, hogy amikor lezárták az
iskola két bejáratát, akkor a környéken lakók panaszkodtak, hogy egy helyi zenekar klippet
készített, így megörökítették a jelenlegi formáját az intézménynek. Ennek nem örül, de sajnos
youtube-on is megtalálható ez a klipp.

Örül annak, hogy a város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy tulajdonba vegye ezt
az ingatlant. Kálmán Tibor polgármester biztosan elmondja majd, hogy miként tervezi az épület
megmentését. Kérdés, hogy statikailag megfelelő-e az épület vagy teljesen le kell rombolni és
újjá kell építeni? Az anyagból ezek nem derülnek ki. Bízik beme, hogy a jövőben lesz gazdája
ennek az épületnek.
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A nyári időszakban a fiatalok felkeresett szórakozóhelyévé vált ez az ingatlan, akik mindent
megtettek annak érdekében, hogy ez az 1 969-ben átadott épület a legrosszabb állapotba kerüljön,
aminek nagyon nem örül. Mind a polgárőrségnek, mind pedig a rendőrségnek felhívták figyelmét
arra, hogy figyeljenek oda erre az ingatlanra, és ennek ellenére mégis a jelenlegi állapotok
uralkodnak a területen. Bízik benne, hogy határt tudnak szabni ennek és a jövőben ez az épület
lehet, hogy eltűnik, de mindenképpen megújul.

Kálmán Tibor polgármester: Molnár Gábor képviselő is csak kívülről látta az ingatlant jelenlegi
állapotában, hiszen magáningatlanról van szó, így nem lehet bemenni, ezért mindenki csak
kívülről nézheti meg az épületet. Aki bemegy az ingatlanba, birtokliáboritást követnek cl. Kérte,
hogy ezt vegyék Figyelembe.

Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy próbálnak ezzel az ingatlannal valamit kezdeni.
201 1-ben volt a megyei önkormányzatok konszolidációja, amelynek keretében nagyon sok
ingatlan átkerült az államhoz. Ekkor ingatlankezelő cégeket hoztak létre, olyat, mint az
eszközkezelő. Később kiderült, hogy az államnak nincs kapacitása arra, hogy ezeket az
ingatlanokat karbantartsa.

A várost is érintik az eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek olyanok, mint egy
ketyegő bomba. Az állam korábban felajánlotta az önkormányzatnak, hogy vegyék át ezeket az
ingatanokat, de akkor sikerült elérnie, hogy ne menjenek ebbe bele, és most is így gondolja. A
városban legalább 200 eszközkezelős ingatlan van. Ha az önkormányzat átvenné ezeket az
ingatlanokat, akkor heti szinten 30-50 kérésre számíthatnának, mert a lakók folyamatosan
jeleznék, hogy mit kell felújítani, rendbe tenni, stb.

Az állam próbált segíteni a devizahiteleseknek azzal, hogy átvette a bajba jutott családok
ingatlanát. Sokan úgy gondolják, hogy nem az övéké a ház, az állam tulajdonában van, ezért nem
tartják karban, az államnak meg erre nincs pénze. Emiatt kínálta fel az önkormányzatnak
átvételre az ilyen ingatlanokat. Az eszközkezelő tulajdonban lévő házakat a bemie lakók gyerekei
is örökölhetik.

A Vásárszél utca 6. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adását már korábban is kérték, de
az állam visszapattintotta az ügyet, ezért nem került testület elé a téma. Kálmán Tibor
polgármester tárgyalt a bírósággal is annak idején, hogy vegyék át, de nem kellett nekik.

Az állam nem újítja fel az ingatlant, ezért kell az önkormányzatnak ingyenesen tulajdonba
vennie, hogy valamit kezdeni lehessen vele. Megköszönte azoknak a képviselőknek, akik
próbáltak lépéseket tenni ennek érdekében. Ez az épület a város közoktatás történetének fontos
szelete volt, ő maga is tanított ott, ezért hozzá is közel áll. Orül annak, hogy megmentették a
tablókat és az ingatlanban lévő értékeket. Ez fontos dolog. Bízik abban, hogy tudnak valamit
kezdeni vele. Ha az állam más ingatlanoktól is szabadulna, csak akkor szabad átvenni, ha az az
önkormányzatnak is megéri.

Rácz Attila képviselő: Az eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanok más kategóriába
tartoznak, bár ő maga nem is tud arról, hogy az állam felajánlotta az önkormányzatnak átvételre
ezeket az ingatlanokat. Ha átkerül a tulajdonjog az önkormányzathoz, akkor teljes jogú
tulajdonosként járhatnak cl az ingatlanokkal kapcsolatban, így akár értékesíthetik is azokat.
Mucsi András képviselő jelezte felé, hogy nem értékesíthetik ezeket az ingatlanokat.
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Annak a személynek értékesíthetik az ingatlant, aki benne lakik, így akár meg is emelhetik a havi
bérleti díját. Az önkormányzat mondhatná azt, hogy mivel az önkormányzat ingyen kapta, így a
bérlő törleszti a saját ingatlanának részletét, és például 20 éven belül visszaszáll a tulajdonjog.
Ezzel a felújítási, karbantartási és egyéb költségek alól mentesülne az önkormányzat, és az adott
család helyzete is stabilizálódhatna. Ilyen megoldásban is gondolkodhatnának, és így
elfogadhatnák az állam felajánlását.

Mucsi András képviselő említette, hogy miként kerültek az államhoz bizonyos ingatlanok, mint
például a volt MHSZ épülete, vagy a pártházak. A rendszerváltás idején volt egy értékhatár, ami
alatt az önkormányzatnál maradt egy-egy ingatlan, és például 20 millió forint feletti értékű
ingatlan az államhoz került. Nem lehetett tudni ebben az időben, hogy akkor járnak jobban, ha
egy ingatlant magasabbra vagy alacsonyabbra értékeltetnek, nem tudták, hogy az lesz a jobb, ha
az önkormányzat tulajdonában marad, vagy ha átkerül az államhoz. Igy került el a volt MHSZ
épülete is az önkormányzattól, amit szerencsére később vissza tudtak venni, és jelenleg a
Digitális Tudásközpont helyszíne.

Az iskola kapcsán az ingatlan értéke jóval magasabb volt, így automatikusan az állam lett a
tulajdonosa.

Mucsi András képviselő: A Vásárszél utcai ingatlan úgy került az államhoz, hogy 201 1-ben
hoztak egy olyan törvényt, amely szerint konszolidálják a megyei önkormányzatokat. A 19
megyei önkormányzat közül egy önkormányzat nem volt mínuszos, ez pedig a Békés Megyei
Önkormányzat volt. Ettől figgetlenül mindenki azonos elbírálás alá esett. Ez aztjelentette, hogy
a Békés Megyei Onkormányzat egy vagyonelemet tudott megmenteni, ez pedig a Békéscsaba,
Arpád sor 1 8. szám alatti ingatlan volt, ami jelenlegi székháza a megyei önkormányzatnak.
Létrehoztak egy megyei intézményfenntartó központot, amit később átadtak KLIKK-nek. Mivel
a megyei önkormányzat tulajdonában volt a Vásárszél utcai iskola, ezért átkerült az államhoz, de
a feladatot kiszervezték és átvitték a Szarvasi úti Levéltárba, ami nem alkalmas erre a szerepre.
Azóta üresen áll az ingatlan, és az állam vagyonkezelője kezelésében van.

Nánási Zsolt osztályvezetőt kérte, hogy keresse majd meg azt az anyagot, amit 3-4 évvel ezelőtt
tárgyalt a bizottság és a testület, és az eszközkezelős ingatlanok átvételére vonatkozott. Több
hétig tárgyalták ezt az ügyet, és úgy döntöttek, hogy nem veszik át az eszközkezelőtől az
ingatlanokat. A lakók most is visszavásárolhatják az államtól az eszközkezelőnek átadott
ingatlanjukat. Alig folyik be bevétel, a karbantartásokhoz, felújításokhoz pedig egy egész
országra kiterjedő komplett brigádot kellene fizetni. Először a lakóknak ajánlották fel megvételre
az ilyen ingatlanokat, akik nem akarták visszavásárolni, és ezután megkeresték az
önkormányzatokat. Ha az önkormányzat átveszi, akkor ugyanazokkal a jogokkal kell
továbbüzemeltetni az ingatlanokat, mint ahogyan az állam teszi. Nem tudják a lakók
visszavásárolni az ingatlant, de lakbért nem emelhetnek, és ki sem költöztethetik őket a házból.
A bérlői jog úgy van megkötve, hogy az adott család gyermekei is örökölhetik a bérleti jogot.
Önkormányzati lakás esetében, ha például meghal a bérlő, akkor nem száll automatikusan a bérlő
gyerekére a bérleti jog.

Javasolta Rácz Attila képviselőnek, hogy tekintse át az ügy aktáját, amiben Nánási Zsolt
osztályvezető a segítségére lesz.

Földesi Mihály képviselő: Javasolta, hogy járják körül ezt a témát, vizsgálják meg, mit lehet az
eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanokkal kezdeni. Az biztos, ha az önkormányzathoz
kerülnének ezek az ingatlanok, akkor azzal az önkormányzat vagyona jelentősen nőne. Meg kell
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tudni, hogy a felajánlás mennyi ingatlant érint, a házak milyen állapotban vannak. Jelentős
tételről van szó, ráadásul mégiscsak Békés város lakóiról van szó, és egyetért azzal, amit Rácz
Attila képviselő mondott, hogy ha ezzel tudnak segíteni a családokon, akkor ezt nem szabad
figyelmen kívül hagyni.

Kálmán Tibor polgármester: Két vonalon indultak el: egyik az eszközkezelős 1akások, a másik
a Vásárszél utcai ingatlan. Az eszközkezelő tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatban valóban
volt korábban egy vételi ajánlat az önkormányzat felé. Ezt a lehetőséget akkor körbe járták, és
úgy ítélték meg, hogy a szerzett jogok továbbvitele miatt üzletileg nem éri meg ezeket a házakat
megszerezni. Jelenleg nincs is ilyen irányú megkeresés az önkormányzat felé, így olyan dologról
beszélgetnek, ami nincs. Megérheti megnézni, hogy pontosan hány ingatlan van az eszközkezelő
tulajdonában Békésen. Amennyire ismeri az ingatlanállományt, úgy tudja, van közöttük nagyon
lepusztult ház is. A bérleti díj havonta 8 ezer forint, de például van olyan ház, amelyiken ki
kellene cserélni a teljes csatornázást. Az is igaz, hogy vannak olyan ingatlanok is, amelyek jó
állapotban vannak, mert a volt tulajdonos, aki belecsúszott az adósságcsapdába és visszabérli az
ingatlant az eszközkezelőtől, továbbra is a sajátjának érzi az ingatlant, ezért karbantartja, felújítja
stb., de ők vannak kevesebben.

A volt ipari iskolával kapcsolatban elmondta, hogy még Izsó Gábor polgármestersége idején
felajánlották az akkori bíróságnak használatba vételre ezt az ingatlant, így abban az időben
készült egy többkörös statikai vizsgálat. Volt olyan statikus, aki azt mondta, hogy az épület jó és
csak fel kell újítani, de volt olyan statikus, aki azt mondta, hogy ez nem így van. Ezek után a
bíróság úgy döntött, hogy nem kéri az államtól használatba ezt az ingatlant.

Az önkormányzat most az első lépést teszi meg azzal, hogy a jelenlegi döntéssel elindítja az
ingatlan birtokba vételére vonatkozó folyamatot. Dr. Bocskay Arpád aljegyző pontosabban tudja
ennek a menetét, de várható, hogy az állam mielőtt az önkormányzatnak ingyenesen átadja az
ingatlant, előtte meghirdeti eladásra. Az önkormányzat közfeladatra kéri el az ingatlant,
konkrétan szociális bérlakásokat akar ott létrehozni. Ehhez a forrást meg kell majd találni a
tulajdonba vételt követően. Biztos, hogy nem egy gyors folyamatról van szó. Várhatóan ebben
az évben még csak egy kormánydöntés fog születni, mivel minden ilyen típusú ingatlan igénylése
esetén összegyűjtik az igényeket, majd egy csomagban, negyedévente-félévente kormányülésre
beterjesztik, ahol döntenek az ilyen ügyekben.

Mindenképpen úgy gondolja, hogy a Vásárszél utca 6. szám alatti ingatlant vissza kell szerezni,
mivel az állam részéről nincs tervben a hasznosítása.

Mucsi András képviselő: Javasolta, hogy a következő héten szerdán délután 16 órakor Nánási
Zsolt osztályvezetőnél találkozzanak és tekintsék át az eszközkezelő tulajdonában lévő lakások
ügyét. Annak idején körbejárták ezt az ügyet, és ezeknek a lakásoknak a felújítása több százmillió
forintos nagyságrendet jelentett volna. Nem vagyont szereznek, hanem a költségvetést bedöntik,
mert ha az önkormányzat tulajdonába kerülnek ezek az ingatlanok, akkor az önkormányzatnak
kötelessége felújítani azokat, főleg, amelyik életveszélyes állapotban van. Ezért mondta azt
annak idején, amikor ő volt a lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöke, hogy lehetőség szerint
az összes önkormányzati tulajdonú kertes házat értékesítsék. Nánási László ügyvezető el tudja
mondani, mennyi gond van a kertes házakkal. Balog Zoltán az elnöke most a lakásügyekkel
foglalkozó bizottságnak, aki szintén azt képviseli, hogy társasházakba szerezzen az
önkormányzat ingatlant, és a kertes házaktól szabaduljon meg.
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Kálmán Tibor polgármester: Kérte Mucsi András képviselőt, hogy az időpontot e’őzetesen
egyeztesse le Nánási Zsolt osztályvezetővel és a képviselőkkel is.

Rácz Attila képviselő: Ha a bürokratikus eljárást követően az önkormányzat megkapja a volt
ipari iskola ingatlanát, akkor a most megnevezett célt (szociális bérlakások létesítése)
módosíthatják-e később? Ha már az önkormányzat birtokában lesz az ingatlan, akkor akár
értékesíthetik is? A későbbiek során az ingatlan hasznosítása lehetőség lehet, vagy továbbra is a
szociális bérlakás létesítése nyomvonalán kell tovább menni?

Dr. Bocskav Árpád aljegyző: Ha az önkormányzat megkapja az ingatlant ingyenesen a Magyar
Allamtól, akkor a jelen előterjesztésben megjelölt célra kell használni, és 1 5 éves elidegenítési
és terhelési tilalmat jegyeznek be az ingatlanra. Az MMV-nek a felhasználást ellenőriznie
kellene, bár nem mindig kerül erre sor. Ha letelik a 1 5 év, akkor az önkormányzat szabadon
rendelkezhet az ingatlannal a jelenlegi szabályok szerint.

Kálmán Tibor polgármester: Az ingatlant mindenképpen közfeladat ellátására kell visszakérni.
A szociális bérlakásra lesz kereslet az elkövetkező 15-20 évben is. Nem gondolja, hogy ha
megépítik a szociális bérlakásokat, nem találnak bérlőket.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2022. (V. 26.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 201 1 . évi CXCVI. törvény 1 3 . -ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Allam tulajdonában lévő
Békés, belterület, 3924 helyrajzi számon felvett, természetben 5630 Békés, Vásárszél
utca 6. szám alatti kivett középiskola megnevezésű, 4977 m2 területű ingatlan 1/l
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant Békés Város Onkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 9.) pontjában meghatározott „lakás
és helyiséggazdálkodás” feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és ott
önkormányzati szociális bérlakásokat kíván kialakítani.

3. Békés Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.

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

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a természetben 5630 Békés,
Vásárszél utca 6. szám alatti, Békés belterület, 3924 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben elj árjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a természetben 563 O Békés,
Vásárszél utca 6. szám alatti, Békés belterület, 3924 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Vállalkozói Alap 2022. évi pályázati felhívása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A pályázat benyújtási határideje
augusztus 1. napja.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: az elmúlt években mennyire vették igénybe a helyi
vállalkozók ezt a támogatást?

Kálmán Tibor polgármester: A tavalyi évben senki nem vette igénybe ezt a támogatást.

Földesi Mihály képviselő: Mi az oka annak, hogy nem veszik igénybe ezt a támogatási formát a
helyi vállalkozók? Szigorúak az igénybevétel szabályai? Lehetne ezeken lazítani?

Kálmán Tibor polgármester: Az előző években a bankok is meglehetősenjó feltételekkel adtak
hiteleket, a kamatok alacsonyak voltak és könnyebben is fel lehetett venni ezeket a hiteleket,
mint a Vállalkozói Alap támogatását. A Magyar Allamkincstár és az, hogy önkormányzatként
működnek, meghatározzák a feltételeket. Ebből a támogatásból eszközöket lehet vásárolni. Az
elmúlt évben is volt érdeklődés, de a pályázat nem került benyűjtásra. A korábbi években voltak,
akik igénybe vették ezt a támogatást, amelyek törlesztése is megtörténik. Olyan volt, hogy a
határidővel megcsúsztak, akik igénybe vették, de kezelték a problémát. Bízik abban, hogy az idei
évben több pályázat érkezik meg.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vállalkozói Alap 2022. évi pályázati
felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri polgármesterét a
pályázati felhívás közzétételére.

Határidő: 2022. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: A Küldetés Alapítvány bérleti kérelme

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés került kiosztásra, amelyben a
határozati javaslat került pontosításra. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a kiegészítés szerinti határozati javaslatot.

Mucsi András képviselő: Azért támogatja ezt a kérelmet, mert ahogyan a napirend előtti
felszólalásában elmondta, az egyházakkal is stratégiai partnerségre törekszenek. Az alapítvány
régóta bérli az ingatlant. Azért fontos ez az alapítvány is, mert az önkormányzatról terhet vesz
le, hiszen kiterjedt szociális tevékenységet folytat. Ez az alapítvány működteti a Baptista Pontot
is Békésen. Maga a Baptista Egyház is fontos feladatot lát el, hiszen ők működtetik a városban a
családok átmeneti otthonát is. Az ingatlant is ők újították fel. A szociális gondoskodás és a
karitatív tevékenység, ha nem konkurenciája az önkormányzatnak, akkor nagyon hasznos
tevékenység. Kálmán Tibor polgármester elmondta, hogy mindegyik egyházzal sikerült
megtalálni a közös hangnemet, így a Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójával is. Nagyon
jó, egymáshoz illeszkedő és folyamatosan egyeztető magatartás jellemzi a szociális szféra
szereplőit. Szeretnék, ha ez a jövőben is így lenne. Ez a partnerség addig marad fenn, amíg
tiszteletben tartják egymás kompetenciáit, és békésen együtt tudnak működni egymással.

Kálmán Tibor polgármester: Egyetért mindazzal, amit Mucsi András képviselő elmondott.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati j avaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/2021 . (XI. 2.) önkormányzati rendelet 10. (1)
bekezdése és 23. (2) bekezdése alapján a 2022. május 1 . napjától 2025. április 30.
napjáig tartó határozott időre a Küldetés Alapítvány részére (székhely: 5630 Békés, Teleky
L. u. 39. adószám: 19057464-1-04., képviseli: Mike Jenő elnök) kedvezményesen bérbe
adja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés belterület 2345 helyrajzi
szám alatt felvett, természetben az 5630 Békés, Fúró u. 5. szám alatt található ingatlant.

A kedvezményes bérleti díjat - a rezsiköltség megfizetése mellett - 5.000,- Ft + ÁFA/hó
összegben határozza meg.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Klímastratégia elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Itt is van kiegészítés a határozat pontosítása mi att. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javaso1ja a
határozati javaslatot a kiegészítés szerint.

Mindenkinek ajánlja figyelmébe az előterjesztést átolvasásra. Teljesen igaz az, hogy minden
stratégia annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Bízik abban, hogy a klímastratégiából minél több
megvalósul, hiszen az ajövőről szól.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örül ennek a stratégiának, hiszen olvashatták az
anyagban, hogy települési klímastratégiával hazánkban még kevés önkormányzat rendelkezik.
Örömmel vett részt Dánfokon a stratégiával kapcsolatos értekezleten. Folyamatosan szem előtt
tartja a stratégiát. A saját mesterprogramjában ez a téma volt a második nagy terület, amit az
iskolájára nézve nagyon fontosnak és kiemelt témának tart.

A stratégia széles látókörű és hasznos anyag. Az iskolájukban emiek kapcsán sokkal nagyobb
fókusz kerül erre a területre. Egy saját anyagot is kidolgoztak annak érdekében, hogy a
stratégiában foglaltakat az iskolájuk az önkormányzattal partnerségben megvalósíthassa. Több
alkalommal volt rendezvényük, és a következő héten a Zöldl4 program kapcsán is lesz egy,
amely az iskolai életben praktikus, hasznos és figyelemre méltó információkkal szolgál majd.

Megköszönte, hogy az intézményük diáksága is bekapcsolódhat ebbe a klímastratégiai
megvalósításba. Ahogyan Kálmán Tibor polgármester is mondta, ez a jövő és nekik vigyázniuk
kell a városukra, a fóidjübe, aminek érdekében a jövő generációja, a mai diákok nagyon sokat
tudnak tenni.

Balo2 Zoltán képviselő: Örül annak, hogy Békés rendelkezik ilyen klímastratégiával, hiszen ez
egyre aktuálisabb. Az elmúlt napok időjárását nézve, egyre inkább szembesülnek a klímaváltozás
hatásaival. Javasolta, hogy a közeljövőben, ha az idei költségvetésben már nem is, de a következő
évek költségvetésében egy olyan elkülönített alapot hozzanak létre, amellyel azokat segíthetik,
akik viharkárokat szenvednek. Most is lehetett hallani, hogy több várost szétvert a jégeső, és
nemcsak egy-két házat érintett, hanem teljes városrészeket vert el. Sajnos az ilyen események a
közeljövőben többször is előfordulhatnak. Ezzel az alappal tudnának segíteni azoknak a
városban, akik idősek, vagy nem rendelkeznek biztosítással. Több települést is elöntött a víz, és
az emberek térdig érő vízben közlekedtek. Sajnos mára ezek a napjaink részévé váltak, ezért a
városnak is fel kell készülnie arra, hogy ilyen esetekben mind a városi intézményekben, mind
pedig a magán intézményekben, ingatlanokban keletkezett károk esetén segítséget tudjon
nyújtani.

Kálmán Tibor polgármester: Az önkormányzatnak van egy krízis alapja, amelyeket a Balog
Zoltán képviselő által elmondott esetekben lehet igénybe venni. Az elmúlt években a
tűzeseteknél igyekezett az önkormányzat segíteni.

A szemetelés kicsi szelete a klímastratégiának, de sajnos a városban nem javult a helyzet ezen a
területen. Kérte a képviselőket és a lakosságot is, hogy ha bárkit szemetelni látnak, jelezzék az
önkormányzat felé, ha van fotó, bizonyíték. Ilyen esetekben az önkormányzat a törvényi
lehetőségeket felhasználva eljár.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást rendelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés város klímastratégiáját a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2007. (IX. ‘7.)
önkormányzati rendeletének módosítása (5805/5 hrsz-ú, 6520/2 hrsz-ú,
valamint a 371 1/2 és a 072/39 hrsz-ú területek)

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztés nem tartalmazta a határozati javaslatokat, ezért a
helyszínen kiosztásra került az erre vonatkozó kiegészítés. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és
elfogadásra javasolják a határozati javaslatokat és a rendelet-tervezetet.

Földesi Mihály képviselő: Az Élővíz-csatorna melletti 6 méteres parti sávval kapcsolatban az
hangzott el, hogy az nem lesz magánterülethez csatolva. Az előterjesztés szerint pedig ezt a
területet lakóterülethez csatolják. Kérdése: miért? Ez kiket érint?

Kálmán Tibor polgármester: Az Élővíz-csatorna partja mellett lévő telkek esetében előfordul,
hogy a telekhatár bent van a víz közepén. Ha végig nézik a több mint 36 km-es szakaszt, akkor
láthatják, hogy teljesen változó, hogy melyik telekhatár hol található. A 6 méteres szakasz az
árvízvédelem szempontjából fontos. Ha baj van, és jön a KOVIZIG vagy más hatóság, akkor
lebontat mindent.

Gál András osztályvezető: Úgy van, ahogy Kálmán Tibor polgármester is mondta. A parti sáv
a folyóvizeknek és tavaknak a fenntartási munkálatai miatt előírt szakasz, amelyekre külön
jogszabály vonatkozik. Ebbe a parti sávba építkezni nem lehet, viszont, ha bármilyen fát vagy
ideiglenes építményt elhelyez valaki ezen a szakaszon, azt a víz fenntartója bármikor
eltávolíthatja. Nem mindig szokott előfordulni, hogy ezt a parti sávot igénybe kell vermi, de
semmi nem tiltja, hogy akár magántulajdonban is legyen, de ilyen esetben a tulajdonosnak tűmie
kell a vízilétesítmény fenntartása miatti bejárást a magánterületre is.

Kálmán Tibor polgármester: A vízen végighaladva az Élővíz-csatomán, nagyon sok érdekes
dolgot lehet látni a magáningatlanokon. Szívesen végig viszi a képviselőket egyszer, hogy a
vízről is lássák a várost. Biztos van olyan ingatlantulajdonos, akit fel lehetne szólítani, mert a 6
méteres parti sávon belül építettek valamit, de ebből a szempontból ez a KÖVIZIG hatáskörébe
tartozik.
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Földesi Mihály képviselő: Van erre igény jelenleg, hogy a szóban forgó területet a
lakóterületekhez csatolják? Mi ennek az előzménye? Korábban voltak, akik jelezték, hogy
használni szeretnék ezt a sávot, de egy-két kivétellel rendre elutasították az ilyen kéréseket. Volt
olyan is, aki megvásárolhatott ilyen területet, most viszont lakóterülethez csatolják az adott
szakaszt. Nagy az igény erre? Vagy sok ember használja, akik beépítették és ezért valamit tenni
kell? Nem tudja, mert nem igazán járt az Elővíz-csatornának ezen a szakaszán.

Kálmán Tibor polgármester: Van erre igény, és jó gazdája is lesz a területnek.

Gál András osztályvezető: Az anyag minden szakhatóságot bejárt, és a képviselő-testület előtt
harmadik alkalommal, mint zárószavazás szerepel ez az ügy. Az állami főépítész különösen
érzékeny a parti területekre. A szóban forgó ingatlan túloldalán most épült egy új óvoda, aminél
szintén ugyanez a helyzet, hogy a parti sávba átnyúlik az óvoda területe, viszont arra a parti sávra
nem építkezhetnek.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 072/39, a 072/28 hrsz-ú
fZldrészleteket, és a 072/40 és a 072/ 41 hrsz-ú földrészletek egy részeinek terület
felhasználási besorolását beépítésre nem szánt különleges területről kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területi besorolásra módosítja, melyet jelen határozat 1 . sz.
mellékletét képező településszerkezeti tervrészlet szerint j óváhagy.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13 7/2022. (V. 26.) határozata

1 . A Kispince utcán az Élővíz- csatorna partján és a Kispince utca sarkán magántulajdonba
került beépítésre nem szánt területek telekösszevonás utáni beépítésre szánt Lf-2 építési
övezetbe sorolása: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos
TESZK szerinti 5806/l és az 5807 hrsz-u közlekedési területek egy részét az Élővíz-
csatorna melletti 6,0 m-es parti sáv zöldterületként való megtartásával a lakóterülethez
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csatolja, amelyet jelen határozat 1 . mellékletét képező településszerkezeti tervrészletek
szerint jóváhagy.

2. A Csallóközi utcában a Békés Drén Kft telephelye telekegyesítéshez szükséges
területfelhasználás módosítása: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
hatályos TESZK szerinti 6520/2 hrsz-ú főidrészlet teljes területét gazdasági
területfelhasználásra módosítja, melyet j elen határozat 2. mellékletét képező
településszerkezeti tervrészletek szerint jóváhagy.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő- testületének
14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló
42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének módosításról

Békés Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6.
poritjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi
CLXXXIX. törvény 1 3 . (1 ) bekezdés 1 . pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3 1 4/201 2. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Allami Főépítész,
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt., Országos Vízügyi
Főigazgatóság, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály, Irinovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti
Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Allami Légügyi Főosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály ‚ Békés
Megyei Kormányhivatal Epítésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Békés Megyei
Konnányhivatal Földhivatali Főosztály ‚ ‚ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Erdészeti Osztály ‚ Nemzeti Földügyi Központ, Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati
Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Békés Megyei Onkormányzat
Közgyűlése Elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. A Rendelet 48 -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Olyan építési övezetben, ahol szabadon álló beépítési mód van előírva, ésjellemzően
meglévő, megmaradó épületek állnak, valamint régészeti örökségvédelmi érintettség nem
áll fenn, az elő-, oldal- vagy hátsó- kert mérete csökkenthető, vagy elhagyható építés és
bővítés esetén, ameimyiben beépítési terv igazolja az egyéb jogszabályok által előírt
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minimális távolságok megtartását és azt, hogy az nem korlátozza a szomszédos telek
építési jogát.”

2. A Rendelet e rendelet 1 . melléklete szerinti 25. melléklettel egészül ki.

3. A Rendelet 4. melléklete jelen rendelet 3 . melléklete szerint módosul.

4. A Rendelet e rendelet 2. melléklete szerinti 26. melléklettel egészül ki.

5. E rendelet 1-3. -a a kihirdetést követő 15. napon, 4. *-a a kihirdetést követő 30. napon lép
hatályba.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. május hó 27. napján

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tár2ya: Településrendezési eszközök módosítása — Döntés környezetvizsgálat
nem szükségességéről

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

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

Földesi Mihály képviselő: Kérdése: kinek a tulajdonába kerül a napelem park?

Kálmán Tibor polgármester: Már most tulajdonban van a napelem park. Utólagos intézkedésről
van szó. Amikor néhány évvel ezelőtt megvalósult a napelem park, akkor 22 cég beruházásával
jött létre.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2022. (V. 26.) határozata

A Képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1 995. évi LIII.
Törvény 43. (5) bekezdés b) pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 1 1 .) Korm. rendelet 1 . (3) bekezdés b) pontja és 3. -a szerint
a településrendezési eszközének módosítása Békés, 0303/49-50 hrsz-ú telkeken
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(célterületen) napelempark megvalósulása érdekében az alábbiakban megfogalmazott
várható környezeti hatások, indokok alapján nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat
elvégzését:
- A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,

levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem
várható jelentős környezeti hatás.

- A tervi módosítás építészeti és régészeti örökségeket érintenek, de az idevonatkozó
jogszabályok betartásával a beruházások megvalósulhatnak.

- A településrendezési eszközökben szereplő tervezett a-Natura 2000 területet, illetve az
országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó területet nem érintenek

- A településrendezési eszközök módosítása nem jár olyan tervelemmel, mely
országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatást eredményezne.

- A változások fZldtani környezetre gyakorolt hatása csekély, a környezetet károsan nem
érinti.

- A tervezett módosítás nem érinti az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületet.

- Új beépítésre szánt terület kijelölés nem lesz.
- A tervezett módosítás termőfZ5ldet érint, ezért fZ5ldvédelmi eljárást kell lefolytatni, de

környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.
- A tervezett módosítással az emberi egészségre kockázatot jelentő negatív irányú

közegészségügyi hatás nem várható.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Népi Építészeti Program — pályázat visszavonása

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

KálMán Tibor polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítés került kiosztásra, amelyben a
határozati javaslat pontosításra került. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a kiegészítés szerint.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Teleki László Alapítvány által kiírt
Népi Epítészeti Program keretében a Békés, Kispince u. 44. (5820/3 hrsz.) számú, kiemelt
történeti értéket képviselő népi építészeti emlék karbantartására, megőrzésére,
felújítására irányuló tervek szakmai előkészítésére benyújtott és nyertes pályázatát

44



visszavonja, mert a rendelkezésre álló keretösszeg a szükséges tervezési munkák egy
részére nyújt csak fedezetet.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
időközben az Önkormányzat részére átutalt támogatási összeg visszautalására, illetve a
szükséges szerződések aláírására és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos döntés

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖÍV. 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 javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2022. (V. 26.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny u. 4. adószám:
10725443-2-04, képviseli: Nánási László ügyvezetó) tagi kölcsönéből fennálló
9.691 .455,- Ft összegű lejárt tartozásának rendezéséhez 2023. év december hó 3 1 . napjáig
haladékot kapjon és felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester, Nánási László ügyvezető

Napirend tárya: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Tár2y: Balog Zoltán képviselő interpellációjára adott válasz

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

Balo2 Zoltán képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

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

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

Mucsi András képviselő: Megköszönte a korábbi üléseken felvetett interpellációja kapcsán
elvégzett munkákat.

A városban autóval, gyalog és kerékpárral szokott közlekedni, így tapasztalta, hogy a Kert utca
és a Gagarin utca burkolata nagyon rossz, ezért kérte, hogy amikor a BKSZ Kft-nek lesz erre
kapacitása, végezze el az útburkolat javítását, kátyűzását.

A Kispince u. 44. szám alatti telek elég hosszú, mint általában ezen az utcán tapasztalható a többi
telek esetében is. Régen a Biokultúra Egyesület művelte ezen a területen a kertet. El kellene
gondolkodni etinek hasznosításán, akár bérbe adás útján is, hiszen jó minőségű, magas AK-ás
értékű f5ldről van szó. Az udvar rendben tartása is fontos lenne.

A Móricz Zsigmond és Tóth utca sarkán van egy ház, amely az összeomlás szélén van. A Magyar
Allam visszaadta az ingatlant, a lakónak adott 3-4 éve egy új lakást. Lebontani nem akarják, mert
sokba kerül, felújítani szintén nem akarják, mert az még többe kerül, ezért az ingatlan
elhagyatottan, aládúcolva áll. Ez is figyelmeztető jel, hogy a műszaki állaguk nagyon rossz
ezeknek a lakásoknak.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A körzetéből két helyre kellett ellátogatnia lakossági
kérésre. Az egyik megkeresés a Kossuth u. 1 . szám alatti lakóközösségtől érkezett, amellyel
kapcsolatban külön, szóban egyeztet a Műszaki Osztállyal.

A tegnapi nap folyamán érkezett a Malomasszonykert utcai lakóközösségtől egy aláirásokkal
ellátott levél, amelyben különféle kérések vannak megfogalmazva. Valamennyi észrevétel
figyelemre méltó. A legfontosabb talán az, hogy a Malomasszonykert lakói kérik, hogy a
területüket nyilvánitsa az önkormányzat pihenőövezetté, és helyezzen ki sebességkorlátozó
táblát. A lakók szerint óriási teherforgalom tapasztalható ezen a területen, amit orvosolni kell. A
közutakról és járdákról is szót ejtenek a megkeresésükben.

A Cseresznye utca és Szent Pál sor nagy kereszteződése nagyon veszélyes forgalmi átkelési
csomópont. Megköszönte a polgárőrök folyamatos segítségnyújtását, hiszen a tél folyamán
észrevehető volt, hogy veszélyes ez az átkelőhely, ezért a polgárőrök már akkor is segítettek a
Hepp Ferenc iskolának a diákok közlekedésében. Ezen a csomóponton jelenleg is jelen vannak
a közlekedést segítő polgárőrök, azonban megnyugtató megoldás kell találni erre a csomópontra
a környéken élők érdekében. Egy felnőtt emberjelezte a mai napon, hogy már inkább a Mézüzem
felé kanyarodik a Malomasszonykertből, mert annyira beláthatatlan ez a kereszteződés.

A Fáy utcai sétánnyal kapcsolatban észrevétel, kérés, hogy a sétány csatorna felőli oldalára
helyezzenek ki korlátot. Ez a kisgyermekes családoknak, a szabadidős programok esetében
fontos lenne, hiszen babakocsival, gyermek biciklivel, kismotorral veszélyes ezen a szakaszon
úgy közlekedni, hogy a csatománál nincs korlát.

Megköszöni, ha lesz lehetőség az említett problémák megoldására.

Csibor Géza képviselő: A Legelő utca 62. szám alatti önkormányzati tulajdonú porta miatt
keresték meg. A terület előtt lévő épületben az előző bérlő lovakat tartott és a kerítést letiporta,
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hogy tudjon legeltetni. Maga a porta teljesen elhanyagolt, tele van fűvel, és az utána lévő portára
már ránőnek az akác növéseknek az ágai. Azt kérték tőle a lakók, hogy ezt rendezzék, mert az a
kerítés, amit a másik porta tulajdonosa készített, kezd tönkre menni.

A Prágai utcáról keresték meg, de a Lengyel Lajos utcajobb oldalán lévő kis utcák mindegyikére
érvényes, hogy úgy parkolnak az utcákban lakók, hogy semmiféle rend nincs. Ha az egyik autó
megáll, akkor a másik úgy áll meg, hogy a két autó között egy harmadik már nem tud elmenni.
Még a mentő sem tud ilyen esetben elmenni. Kérdése: milyen megoldás lehetséges ilyen esetben?
A lakók megegyezése kell vagy valamilyen módon lehet szabályozni a parkolást ezekben az
utcákban?

Balo2 Zoltán képviselő: Korábban már említette, hogy a Nyíl utca Raktár sor vége felőli oldala
nagyon kikátyúsodott. Ez útalappal rendelkező Út. Az utóbbi időben az esőzések miatt nagyon
sok víz megállt ezen a területen. A lakosok kérik ennek javítását.

Az Árok u. 24. szám alól keresték meg azzal, hogy a tulajdonos megjavítaná ajárdát, megemelné,
a munkát saját maga elvégezné, viszont kéri az önkormányzatot, hogy ehhez biztosítson részére
homokot vagy földet. Ezt a munkát így a magánszemély és az önkormányzat együtt hajtaná
végre.

Molnár Gábor képviselő: Rácz Attila képviselő körzetéből keresték meg, hogy a Táncsics
Mihály utcáról lefordulva a Pusztaszeri utcára (Vízmű háta mögött) van egy 50 méteres
utcaszakasz, ami tizenéve nagyon rossz állapotban van. Az arra lakók kérik ennek a javítását,
szeretnék, ha ezt az 50 méteres szakaszt újra betonoznák, hiszen nem is bitumenes, hanem
betonút.

A Galamb utca 1 -9. szám alatti lakosok is megkeresték, hogy ezt a szakaszt töltsék fel, mert ez a
legrosszabb szakasz az egész utcában. A többi szakaszt is jó lenne feltölteni, de ha nem
megoldható, akkor legalább az 1 -9. szám közötti szakaszt tegyék rendbe. Töltött útról van szó,
és az utca eleje nagyon rossz állapotban van.

Kálmán Tibor polgármester: Az aszfaltozással kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyobb
pályázat előkészítése van folyamatban. Bízik abban, hogy a beadását követően pozitívan bírálják
el az önkormányzat pályázatát, mert ha így lesz, akkor az aszfaltozás területén nagyobb
eredményeket tudnak elérni. Elsődlegesen azok az utcák kerülnek aszfaltozásra, ahol a 2000-es
évek elején a lakók megcsináltatták az útalapot, hiszen jogos kérés az itt lakók részéről, hogy az
ígéretnek megfelelően miért nem készült még el az aszfaltozás.

Másodsorban azok az utcák lesznek leaszfaltozva, amelyek még nem rendelkeznek szilárd
útburkolattal.

Csibor Géza képviselő vetette fel a kisebb utcákban való parkolással kapcsolatos problémát. Át
kell gondolni a lehetőségeket, hiszen sok utca vonatkozásában az egyirányúsítás jelenthetné a
megoldást a megnövekedett autóforgalom és autók mérete miatt is.

A zártkertekkel kapcsolatban elmondta, hogy egyre többen költöznek ki a zártkertekbe, akik
tudják, hogy ezzel mijár együtt, mégis később különféle kérésekkeljeleiinek meg mind az ivóvíz
tekintetében, mind pedig aszfalt és egyéb szolgáltatások tekintetében. Az önkormányzat
igyekszik mindent megtenni, amit lehet, de azt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a
zártkertnek van egy elsődleges funkciója, ráadásul ezen a területen alapvetően lakóingatlant sem
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lehetne építeni, csak gazdasági épületet. Ezeket is figyelembe kell venni, amikor valaki zártkertbe
költözik. Többször előfordult, hogy segítséget kértek az ezen a területen élők, hogy napelem
programra szeretnének pályázni, de nem tudnak, mivel csak lakóingatlanok esetében lehet
pályázni. A zártkertet nem lehet lakóingatlanná nyilvánítani.

Rácz Attila képviselő: Örül annak, amit Kálmán Tibor polgármester mondott, miszerint nagyobb
volumenű aszfaltozás valósulhat meg a városban, ha nyernek a pályázaton. Felhívta a vezetés
figyelmét arra, hogy a legutóbbi aszfaltozásból az ő körzete kimaradt és egyetlen utca sem került
aszfaltozásra. Kérte, hogy nyertes pályázat esetén minden képviselőt vonjanak be a munkába,
amikor meghatározzák vagy rangsorolják az aszfaltozásra kerülő utcákat. Az ő körzete egy
leszakadó körzet és mindig megemlítették, hogy a peremkerületeket is városközponti, vagy
ahhoz hasonló környezetté kell fejleszteni. Kérte, hogy vegyék figyelembe az ő körzetük igényeit
is, hiszen ott is sok olyan utca van, ahol nagyon sok gyermek él, és sok esetben még a mentő sem
tud bemenni.

Kálmán Tibor polgármester: Minden utcát nem tudnak leaszfaltozni még a 3 évvel ezelőtti
árakkal számolva sem. A saját körzetében is van fejlesztésre szoruló rész, de rangsorolni kell.
Igyekeznek a legjobb előterjesztést elkészíteni majd.

Földesi Mihály képviselő: A zártkertben lakókkal kapcsolatban többször elhangzott már, hogy
a zártkertben lakók a saját kommunális szemetüket kihordják az utca végére és ott halmozzák
fel. Ezek elszállíttatása pedig sokba kerül a városnak. Tudomása szerint a zártkertben lakók nem
fizetnek kommunális adót, de eddig az önkormányzat nem oldotta meg a problémát. Régebben
lehetett venni zsákot, aminek árában benne volt annak költsége, hogy a zártkertben lakó kitette a
szemetet, az önkormányzat pedig gondoskodott annak elszállításáról.

Sajnos vannak, akik gazdasági okokból kénytelenek kiköltözni a peremkerületekbe, illetve a
kertekbe. Ezeknek az embereknek is biztosítani kellene a hulladék elhelyezéséhez szükséges
körülményeket, ha már a kukás autó nem megy ki. Még az isjobb, ha a lakó kiviszi az utca végére
a szemetet és nem az árok partjára teszi le.

A nyugati országokban egy-egy nagyobb buli alkalmával több kommunális hulladék keletkezik,
ezért az érintettek bemennek a helyi hulladékelszállító céghez és megvásárolják a zsákot, ami
mindent tartalmaz. A felirat rajta van, így a szállítással foglalkozó cég, kénytelen elvinni.

Véleménye szerint az önkormányzatnak is el kellene mozdulnia ebbe az irányba, hogy ne
keletkezzenek szeméthegyek a városban. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a DAREH-al
és próbálják meg a zsákos megoldást alkalmazni.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: A zártkertben lakóknak most is van lehetőségük arra, amiről
Földesi Mihály képviselő beszélt. A lakóknak be kell menniük a BKSZ Kft-hez szerződést kötni,
majd megkapják a zsákot, amit megtöltenek szeméttel, kiteszik, majd a hulladékelszállítók
elviszik. Az a fontos, hogy a lakók kössenek szerződést.

Molnár Gábor képviselő: A zártkertes ingatlanokkal kapcsolatosan elmondta, hogy 3 évvel
ezelőtt az egyik barátjával belefutottak abba, hogy a földhivatalnál a kertben egy kerekes kút
szerepelt, miközben a telken már huszonéve ingatlan volt. Legalább 1 évbe került rendezni az
ügyet. Ki kellett vonni a területet zártkerti művelés alól, majd fogadni kellett egy mémököt, aki
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azt mondta, hogy soha többet nem vállal ilyen munkát, mivel hosszadalmas folyamat volt. Fel
kellett méretni a területet, 3 tanút kellett keresni, akik igazolták, hogy több mint 1 O éve ott áll az
adott ingatlan, ráadásul műhold felvétellel is bizonyítani kellett. Meg lehet oldani, csak pénz és
idő kérdése.

Mucsi András képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy délután 15 órakor a
rendelőintézetnél tesznek látogatást, megnézik a fejlesztéseket, majd átbeszélik a gyógyászati
központ beszámolóját a Körösi Csoma Sándor utcán található intézményben.

A következő munkalátogatás júniusban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál lesz,
ahol gyermekvédelemről és az intézmény munkájáról beszélgetnek majd, illetve felkeresik majd
a polgárőröket is.

Kálmán Tibor polgármester: Több interpelláció, bejelentés nem volt, így a testület nyilvános
ülését 1 1 óra 3 1 perckor befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön
jegyzőkönyv készül. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

üJ
Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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