
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30. napján
megtartott yjjvános üléséró’l.

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

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán, Füredi János, Balog Zoltán, Deákné
Domonkos Julianna, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály, Juhos János
és Molnár Gábor képviselő.

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Csibor Géza képviselő.

Tanácskozási jozal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
Palatinus Pál HVB elnök
dr. Tanai Judit jogász
Gál András osztályvezető
Kovács Szilvia osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Sápi András osztályvezető-helyettes
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Kádasné Oreg Julianna igazgató
Erdélyi Imola igazgató
dr. Futó Erika fogorvos

Az ülés kezdésének időpontja: 8. 30 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mert 9 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Távolmaradását előzetesen bejelentette Csibor Géza képviselő.

A napirend elfogadása előtt két fontos esemény lebonyolítását javasolta:

Az elmúlt hétvégén időközi önkormányzati képviselő-választás zajlott az 1 -es választó
kerületben. Köszöntötte az ülésen Palatinus Pált, a Helyi Választási Bizottság elnökét. Felkérte
az elnököt, hogy tartsa meg tájékoztatóját a képviselő választásról, és vegye ki az esküt a
megválasztott képviselőtől.

Palatinus Pál HVB elnök: Megtartotta a képviselő választásról szóló tájékoztatóját, amelynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi az eskü szövegével, a megbízólevéllel és az
eskütételi okmánnyal együtt. Kérte, hogy az eskütétel idejére mindenki álljon fel.

ESKÜTÉTEL



Kálmán Tibor polgármester: Gratulált Füredi János képviselőnek, a munkájához jó egészséget,
és sok sikert kívánt. Megköszönte mindenkinek, aki az időközi választásokban bármilyen jellegű
munkát végzett. Az eskütétel után a képviselő-testület 1 O fővel folytatja a munkáját.

A napirendi pont elfogadása előtt még egy másik eseményre is sor kerül:

Köszöntötte az ülésen Erdélyi Imola igazgót és dr. Futó Erika fogorvost. A Képviselő-testület a
141/2022. (V.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy dr. Futó Erika doktornő részére címzetes
főorvosi címet adományoz lelkiismeretes munkájának elismerése mellett. Felkérte Erdélyi Imola
igazgatót, hogy közösen adják át a díszoklevelet és a virágcsokrot a fogorvos asszonynak.

Táry:Napirend elfogadása

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazósnáljelen/évő képviseló’k száma: 1 Ofő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 30. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

Nyilvános ülés:

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

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

3. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő’. Tárnok Lászlóné jegyző

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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5. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szabályairól és a
többietszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló új rendelet megalkotása
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester

6. A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel az inkubátorház vonatkozásában megkötött
vagyonhasznosítási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. Közterületek elnevezése
Előteilesztó’: Kálmán Tibor polgármester

8. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2021 . évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. dr. Kovácsné dr. Tamási Adrien és dr. Zsilinszky Eleonóra házi gyermekorvos
feladatellátási szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 202 1 . évi munkájáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 202 1 . évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve
Előterjesztő’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági
ügyrendj einek elfogadása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

14. A Közép-békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás megszüntetése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 5. A Kossuth Lajos meilszobor áthelyezése
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 6. A Kecskeméti Gábor szobor elhelyezési kérelme
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 7. Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

19. Közös villamosenergia-beszerzéshez csatlakozásról döntés a 2024-2025-ös időszakra
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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20. Közös fZ5ldgázbeszerzéshez csatlakozásról döntés a 2023. október 1 .- 2025. október 1-ig
tartó időszakra
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

21 . Az 5630 Békés, 3777/6 hrsz-ú ingatlan visszavétele
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

22 . Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:

1 . Ifjúsági díjak adományozása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

2. Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Az időközi választással kapcsolatban gratulált a három j elöltnek.
Megköszönte a munkájukat és azt, hogy megmérették magukat a választáson. Egy választásnak
mindig az a lényege, hogy minél többen tegyenek a városért, és akit megválasztanak, az pedig
dolgozzon a városért. Bízik abban, hogy aki éppen az adott versenyben vereséget szenved, mert
nem kap elég szavazatot, a továbbiakban is a városért akar dolgozni, ahogyan a kampány során
megfogalmazta.

Molnár Gábor képviselő: Sajnálatos esemény történt Békésen. Az egyik facebook oldalon,
illetve egy újságban is megjelent egy cikk Békésről, ami miatt a városban élők közül sokan
felháborodtak, de főként az egyik békési kisebbség. A roma vezetőkkel is átbeszélte ezt a témát.

Sajnálatos módon megjelent egy cikk, amit két részre bontana: az egyik oldal, amit az újságíró
írt, a másik része pedig, amit az egyik képviselő társuk nyilatkozott. A cikkben összemosták
Békést több olyan településsel, ahol cigány problémák vannak. Ezt kikéri magának képviselőként
és békési lakosként is, mert Békésen soha nem volt cigánykérdés, mindig együtt és egymás
mellett éltek. O maga mindig is köztük vagy mellettük élt, de soha nem volt problémája a
cigányokkal. A cikkben megjelent az is, hogy valaki, aki a környéken lakik, késsel a párnája alatt
alszik. Neki soha se vasvillája, se kése nincs a párnája alatt, pedig a háza előtt megy el az összes
roma, akik „párizsban” laknak.

Leírták azt is a cikkben, hogy a Vadvirág utcába nem mer bemenni se a rendőr, se a magyar
lakos. „párizs” minden részénjárt, és a Vadvirág utcába is golyóálló mellény nélkül ment, és élve
haza is került. Sőt járt egyes házakban is bent úgy, hogy biciklivel ment ki és biciklivel is jutott
haza, mivel nem lopták cl a kerékpárját. Azt írták a cikkben, hogy „párizs” no go zóna.
Degradálják a rendőröket is ezzel a cikkel, amikor azt írják, hogy a magyar rendőrök nem memek
bemenni „párizsba”, főleg a Vadvirág utcába. Ez vicc.
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Az is szerepel a cikkben, hogy a cigányok nem dolgoznak. Nem messze van tőle az egyik trafik,
és amikor megy cl reggel dolgozni, több romát lát a bolt előtt állni és várni a buszra, amivel
dolgozni mennek, mint magyart. A közmunka programban kb. 50-50 %-ban vesznek részt romák
és nem romák, így azt sem lehet mondani, hogy közmunkából élnek. A békési cigányok átjárnak
dolgozni a csokigyárba, a Linamarba, a Henkelbe, de tavasztól őszig mezőgazdasági munkából
élnek. Nem lehet azt mondani, hogy Békésen nem dolgoznak a romák. Sajnos a cigányok között
is van egy bizonyos réteg, aki nem akar dolgozni, de ez ugyanúgy előfordul a magyar
nemzetiségűek között is. Nem lehet általánosítani, mindenütt vannak problémák.

A cikkben azt írják, hogy ‚párizsból” elköltöztek a módosabb romák. Több olyan vállalkozóról
tud, akik milliomosok, de nem akarnak elköltözni a cigánytelepről, mert ott vannak a gyökereik.

A választások kapcsán aláírásokat gyűjtöttek, több házban is járt a cigánytelepen, és sokan
megirigyelhetnék a bútorukat, a rendet, a tisztaságot, ami egyes házakban van. A békési cigányok
nem putrikban laknak, hanem téglaházakban.

A járda pályázati pénzből lett megcsinálva, míg a cikkben szereplő sportpályát a cigánymisszió
pályázatból építette fel azon a területen. Egyértelmű, hogy a cigánymisszió a cigánytelep mellett
létesített sportlétesítményt, hiszen a romák kapcsán nyújtotta be ezt a pályázatot.

A cikk tele van csúsztatásokkal.

A cikk másik része az, amit Földesi Mihály képviselő mondott. Ez tartalmaz igazságot is, de a
drog probléma kapcsán sem lehet általánosítani, hiszen sajnos minden nemzetiségben fellelhető
a probléma, akár a terjesztés, akár a fogyasztás tekintetében. Nem lehet egy nemzetiségre fogni,
hogy csak a cigányok árulják, és csak ők fogyasztják a drogot Békésen. Véleménye szerint
Békésen a bűnözési statisztikákban sem a romák vezetnek, hanem kiegyenlítődnek az arányok a
nemzetiségiek között.

A szóban forgó cikkel nemcsak a békési cigányságnak keltették rossz hírét, hanem az egész
városnak. Azt írták, hogy nem lehet rendet tartani Békésen, hanem bűnözés van. A megyében is
van több település, amelyik elcserélné a romatelepét a békési romatelepre.

A cikk nagy részében leírtakat felháborítónak tartja. Sajnálja, hogy Földesi Mihály képviselő
szerencsétlenül adta a hozzászólásait ehhez a cikkhez, bár volt benne igazság is.

A roma vezetők megkeresték, hogy tiltakozást szerveznek, és a Parlamentig is elmennek, meg
más szervezetek is idejönnek a városba ebből a célból. Erre semmi szükség nincs, hiszen eddig
Békésen csend és nyugalom volt, amit a jövőben is szeretne megőrizni, hiszen itt soha nem volt
roma kérdés, és azt szeretné, ha soha nem is lenne.

Kérte, hogy a testület teljes egészében határolódjon el a cikktől, és kérte a vezetést, hogy kérjenek
helyreigazítást, mert teljes mértékben hamis színben tüntette fel a várost ez a cikk.

Kálmán Tibor polgármester: Teljes mértékben egyetért a Molnár Gábor képviselő által
elmondottakkal.

Mucsi András képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Pünkösdkor Békésen
járt Ibrány város vezetése: a polgármester, alpolgármester, képviselők családjaikkal együtt. Ok

5



jól érezték magukat Békésen és a város jó hírét vitték. Ibrány is hasonló adottságokkal rendelkező
település, csak sokkal kisebb, mint Békés városa. A vendégek nagyon kíváncsiak voltak a békési
ibrány városrészre. Abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Kálmán Tibor polgármester
felkérésére végig vitte a vendégeket a településen. Ellenben az a náci uszítás, ami az egyik
parlamenti párthoz köthető hírportálon folyt a választások előtt egy héttel, nem tett jót a város
hírnevének. Az érintett biztosan elmondja majd, hogy semmi köze az egészhez, és kihegyezi az
egész történetet a KDNP-re. Füredi János képviselő választásához köti ezt az egész eseményt,
hisz ellene folytatták a lej áratást.

Molnár Gábor által elmondottakra reagálva elmondta, hogy van újságírói etika is, amit nem
biztos, hogy mindenki betart. Ez úgy működik, hogy az újságíró megküldi az anyagot
jóváhagyásra armak, akivel az interjút készítette. Ha ő szerepel egy anyagban, akkor p1. a Békés
Megyei Hírlap elküldi neki, amit megírt és addig nem jelenik meg a cikk, amíg az interjúalany
nem ad rá engedélyt. Valószínűleg ez Földesi Mihály képviselő esetében nem így történt, de ha
mégis így volt, akkor nagyon sajnálja ezt az eseményt, mert miközben azon dolgoznak, hogy a
város jó hírét vigyék, addig mások egyéni érdekeket figyelembe véve a fZldnek poráig lejáratták
a várost.

Javasolta Földesi Mihály képviselőnek, hogy forduljon jobbra, és nézzen Rabatin-Farkas
Hajnalka titkársági ügyintézőre, és mondja szemébe, hogy putriban élnek, nem dolgoznak és
bűnözők, hiszen a kolleganő ott nőtt fel, és onnan jutott el a diplomáig.

Az önkormányzati képviselő azt nyilatkozta, hogy „közmunka programból és segélyből élnek a
romák. Ki az, aki 22 ezer forintból megél?” Polgár Zoltán alpolgármester jobban felkészült,
hiszen napi szinten tartja a kapcsolatot a BKSZ Kft-vel és ismeri a közmunkaprogramot.
Tudomása szerint volt olyan időszak, amikor 8 közmunkás volt összesen.

Legyenek mindannyian hálásak azért, hogy ilyen szinten van az integráció Békésen, mint
amilyen szinten van. Ezt részben a pünkösdi közösség munkájának tudja be, illetve annak, hogy
a tanácsrendszerben is voltak olyan emberek, akik felvállalták a romák problémáit, és
felszámolták a putrikat. Valóban voltak putrik Békésen, de az 50 évvel ezelőtt volt.

A megjelent cikk rájuk nézve mélyen sértő, mint ahogy a településre nézve is, hisz Békés rossz
hírét viszi, mivel azt üzeni az országnak, hogy „ne menjetek Békésre, mert az maga no go zóna.”

A lakásügyek kapcsán többször járt „párizsban”, és Balog Zoltán jelenlegi bizottsági elnökkel is
elmegy környezettanulmányokat végezni. Meg lehet nézni, hogy milyen színvonalúak az
ingatlanok. Mélyen sértőnek és manipulatívnak tartja, hogy a cikkbe két lakatlan ház fotóját
tették bele, illetve azt is, hogy egy képviselő olyan információkat ad ki - bár reméli, hogy nem
Földesi Mihály képviselőtől származott -‚ hogy műmves focipályát épített a város. Molnár Gábor
képviselő is elmondta, hogy ezt a cigánymisszió építtette. A cikkben düledező putrikról és arról
is írnak, hogy a békési cigányok nem dolgoznak. Ki kell menni most, meg kell nézni, hogy ki
van otthon a gyerekeken és a nőkön kívül. Nem sok mindenkit találnának otthon, mert a férfiak,
de nagy számban a nők is oda varmak dolgozni a mezőgazdaságban és az építőiparban.
A cikk ki van hegyezve a „párizs” nevű városrészre, ami 3 utcából áll. Először azt írják, hogy a
békési cigányok semmirekellők, utána azt írják, hogy „hiszen nekik van miből házat venni.”
Emellett, aki ismeri egy kicsit is a várost, tudja, hogy Hatházon, Epreskertben és Borosgyánban
laknak cigányok már 50 éve. Sokkal több roma lakik „párizson” kívül, mint magában
„párizsban”. Végtelenül szomorúnak tartja, hogy egy városi képviselő a nevét adja egy ilyen
cikkhez.
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Az a baj ezekkel a történetekkel, hogy amikor lezajlik a választási kampány, akkor nem mondja
az érintett, hogy „bocs, vicceltem, nem volt igaz, a kampány miatt megcsináltuk, de
visszavonunk mindent, bocsánatot kérek. Oké, a kampány része volt, de be akartam feketíteni
Füredi Jánost azzal, hogy ő a romák embere, én vagyok a tiszta ember, majd én rendet csinálok.”
Ez lenne a tisztességes. Várja a malom létesítését Békésen, hiszen a választási kampányban
elhangzott, hogy Békésen megépül a malom.

A cikkben az is szerepel, hogy a város, azaz az önkormányzat felelős azért, hogy milyen
állapotok uralkodnak Békésen.

A cikkbe leírják azt is, hogy „nem látták a szüleiket rendszeresen dolgozni”. Menjenek ki, nézzék
meg, hány férfi van otthon.

Az is szerepel az újságban, hogy „több mint 1 milliárd forintot hozott a leromlott városrészek
rehabilitációja”. Még a szám sem stimmel. Földesi Mihály képviselő a megyei önkormányzatnál
a Pénzügyi Bizottság elnöke, legalább jó számot mondana a hírportálnak.

Az a probléma, hogy vége a választásnak, van egy felajzott állapot, nagyon sok ember meg lett
bántva, etnikai feszültség keletkezett a városban, ami nem volt a városban tizenvalahány éve.
Nem jó az irány, ne legyen etnikai uszítás, ne legyen etnikai összeugrasztás. Vannak problémák,
de ezeket nevén kell nevezni, de ahol nincs probléma, oda ne nyúljanak bele. Maga is, ahogyan
Molnár Gábor képviselő az Epreskertben nőtt fel, és soha semmilyen problémája nem volt a roma
szomszédokkal. Békésen nagyon sok roma szerzett szakmát, érettségit, diplomát és kollektíven
mindenkit megsértenek. Ez az irány nem jó.

Rácz Attila képviselő: Mint a megszólított körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy az
elmúlt időszakban ebben a térségben kifejtett munkája során soha nem találkozott olyan
különbséggel, ami a többségi társadalomtól megkülönböztette volna a „párizsi romákat” vagy az
ott élőket. Ok is ugyanolyan problémákkal jelentkeznek nála, mint bárki más, például üt, járda,
szociális kérdések kapcsán keresik fel. Gyermekkora óta kapcsolata van a „párizsban” élőkkel,
de soha nem volt probléma köztük. Nem is lenne szerencsés, ha lenne. Egy mondva csinált
kreálmány, amivel most szembesültek, és a cikkben foglaltak nem tükrözik a békési helyzetet.
Az ott élők nevében az a véleménye, hogy el kell határolódni ettől a cikktől és helyesbítést kell
kérni a hírportáltól, mert az ott élők valóban nem úgy élnek, mint ahogy az újságban leírták.

Földesi Mihály képviselő: Azt hitte, hogyjúnius 26-ával a kampánynak vége, de úgy látja, hogy
jó néhányan még kapaszkodnak bele. Megdöbbentette a hozzáállás, a megszólalás és a
véleménynyilvánítás. Maga a portál újságírója tett fel egy újabb cikket, és érdekes módon az nem
került ki ekkora seregszemlére, mint az előző cikk. Kicsit úgy érzi, hogy ebbe nagyon
belekapaszkodott a KDNP valamelyik embere, és megpróbálta ezt az egészet olyan szintre
felfújni, amilyenre nem kellett volna. Nevet is tudna említeni, de nem szeretne. Fotókat látott -

amit a cigány vezetők küldtek el neki — arról, amikor ott volt az adott lakásban, ahol készültek a
még hevesebb cikkeket kiváltó gondolatok, de ebbe részletesen nem akar belemenni.

Ahogy Molnár Gábor képviselő is mondta, külön kell választani a cikket és az ő válaszait. Volt
az újságírói gondolat, és érdekes módon, bármilyen meglepő csak a saját hozzászólásait kapta
vissza, amiben néhány módosítást tett. Nem akar kitérni arra, hogy abból mennyi jelent meg és
mennyi nem. Csak a saját nyilatkozatáért vállal felelősséget, nem tudta, mijelenik meg a cikkben.
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Egyetért Mucsi András képviselővel abban, hogy el kell határolódni attól, ami az újságírói
fantazmagóriába tartozik. Hangsúlyozta, hogy csak a saját nyilatkozatáért tud felelősséget
vállalni.

Mucsi András képviselő azt mondta, hogy nem kapott a város 1 milliárd forintot. Kaptak egyszer
800 millió forintot, másodszor pedig több mint 300 millió forintot az előző években. Ez több
mint 1 milliárd forint, és ezt leromlott városrészek rehabilitációja címén kapta az önkormányzat.
A pályázatot hirdető tábla ki volt téve, és továbbra is ekkora összegre emlékszik, de meg lehet
nézni, mert lefotózta a táblát.

A cikk egy szerencsétlen időszakban jelent meg, bár az országos szintű megjelenése nem
véletlen, hiszen senki nem foglalkozott volna ezzel, ha a két cigány család a nézeteltérését
rendezi, és neiTi dördül cl a fegyver hangja. Ettől kezdve vált az egész komollyá.

Kérte, hogy az egész ügyet objektíven kezeljék, mert volt már egy Ugyanilyen cikkük több mint
1 évvel ezelőtt. Szeretné, ha ezeket a fellángolásokat kissé visszább vennék, bár nagyon örül
neki, mert Országos hírnévre tesz szert minden egyes KDNP-és felhevülésnél. Ilyen volt a zsidós
cikk is, amit kiolvasott belőle szintén ugyanaz a képviselő, majd egy hónapon keresztül még a
szombati újságban is megjelent néhány gondolat. Egy hónapon keresztül felhívták és keresték
emiatt.

A romákkal kapcsolatos gondolatai nem voltak annyira erősek, főleg azért nem, mert mint ahogy
látszott, később az újságíró próbált enyhébb gondolatokat megfogalmazni, de ehhez sincs semmi
köze.

A riasztópisztoly hangja rendesen felverte a közmédiát és ebben nem nyilatkozott senki, és ennek
a következménye volt mindez.

Egyetért azzal, hogy újságírói fantazmagória van egy két területen, de csak a saját
nyilatkozataiért vállalja a felelősséget. Ugy gondolja, hogy mindenkinek objektíven kellene
kezelnie ezt a helyzetet. Nem kell Uszítani, mert ami a cikk Után történt, az volt az uszítás.

Kálmán Tibor polgármester: Földesi Mihály képviselő beszédébe beleszólt, és azt mondta, hogy
csúsztatás, amit az 1 milliárd forinttal kapcsolatban mondott. Az előző önkormányzati ciklus
nyertes pályázatai között szerepelt a leromlott városrészek rehabilitációja is, amelynek keretében
a városban 1 5 kertes ház épült. Messze nem 1 milliárd forint volt az egész pályázat. Földesi
Mihály képviselő összemossa azt a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázattal, ami az
egész várost érintette a Körgáttól a Puskaporoson keresztül a Keserű soron át a cigányvíz ládáig,
amit megtisztítottak.

A cikkben szerepelt még az Országos Cigánymisszió által nyert pályázat is, ami kapcsán a
műfves pályát megépítették.

Amikor interjút ad, akkor megkapja az egész cikket, így látja, hogy ki mit nyilatkozik az adott
témában. Ezek figgvényében eldöntheti, hogy a saját nyilatkozata belekerülhet az újságba vagy
sem.
Ha így megvezették Földesi Mihály képviselőt, hogy nem küldték el neki a teljes cikket, az nagy
baj. A képviselő kellő tapasztalattal rendelkezik, ezért oda kell figyelni, mert ilyen hibát nem
lehet ejteni, hogy a nyilatkozatát kiragadva, kivágvajelenítsék meg és nem mindent írnak le, amit
mondott.
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Balo2 Zoltán képviselő: Elolvasta a cikket, és most is előtte van, amiben szó szerint
„körbekerített pálya, játszótér” megfogalmazással szerepel a cigánymisszió által létrehozott
sporttelep.

A cikk tartalmazza, hogy „A városvezetés tehetetlensége aligha meglepő, elvégre a települést az
erőtlen KDNP vezeti.” Ez nem így van, mivel a várost a FIDESZ-KDNP vezeti. Jelenleg a
polgármester a Fidesz helyi elnöke, és itt vannak a helyi FIDESZ alelnökei is. Nem tisztán
KDNP-és a városvezetés, mivel a FIDESZ-KDNP együtt vezeti a várost.

Több hozzászólásban, kommentben megjelent a Mi Hazánk Mozgalom részéről az „álfidesz”,
„á1KDNP” jelző. Nem tudja, honnan veszik ezt, és azt sem tudja, ki lehet az igazi FIDESZ.
Ismeretei szerint Orbán Viktor miniszterelnök vezeti a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséget,
aminek 2008 óta tagja. Ha van másik ilyen szervezet, akkorjó lenne, ha a Mi Hazánk Mozgalom
tájékoztatná őket arról, hogy hol található, kikből áll, kik a vezetői. A közösségi médiában
folyamatosan elhangzik a Mi Hazánk Mozgalom vezetői részéről, hogy „álfideszesek” vannak.
Nincsenek „álfideszesek”. Elég régóta tagja a FIDESZ-nek, ismer mindenkit, voltak, akik
kiléptek, voltak, akik beléptek. Csibor Géza alapító tagja volt a helyi FIDESZ-nek, így nem hiszi,
hogy „álfideszes” lenne.

Földesi Mihály képviselő azt mondta, nem csengett le a kampány. Dc, a kampány lecsengett, de
egy olyan cikknek, amiről beszélnek, utóélete van, és erről még hosszú ideig beszélnek néhány
helyen. A cikkben leírásra került, hogy „Ajelenlegi városvezetést nem érdekli az itt élő cigányok
helyzete, kineveltek egy „díszcigány réteget”. Hogy lehet ezt értelmezni? Sokat köszönhetnek
annak, hogy a cigánymisszió munkájának köszönhetően sokat normalizálódott a városban a
helyzet. Lehet, hogy a 70-es vagy 80-as években voltak problémák, de azok már a múltéi. Az
egyik helyen azt mondták, hogy be kellene zárni a csokigyárat, ha nem dolgoznának ott a romák,
de az építőipar is gyakorlatilag működőképtelen lenne. Nagyon sok helyen dolgoznak a romák,
és egyre többen tanulnak és dolgoznak közülük is.

A cikk a várost negatív színben tünteti fel. A városvezetés azon dolgozik, hogy minél jobb hírét
keltse a városnak.

Folyamatosan a balliberális retorika hangzik el a Mi Hazánk Mozgalomtól. Megkérdőjelezik
valakinek a vallását, a nemi identitását, a párt hovatartozását vagy egyáltalán a politikai
hitelességét. Ez a parlamentben a balliberális oldalnak a főbb fegyvere. Saul Alinsky találta ki,
és Alinsky módszernek hívják. Ezzel próbálják a mindenkori konzervatív oldalt támadni. Ez egy
rég bevett gyakorlat. Ugy tűnik, hogy a Mi Hazánk Mozgalom továbbfolytatja az elődje
munkáját, amiből kivált a jobbik, és „végre kibújt a szög a zsákból, és a valódi arcát mutatta”.
Ahogyan annak idején Csurka István is mondta, hogy ezt a szervezetet azért hozták létre, hogy a
nemzeti radikális oldalt és elkötelezett embereket szétverje, ellehetetlenítse. Be is jött, tönkre is
tette a nemzeti radikális oldalt. A Mi Hazánk Mozgalom kivált ebből. Erről Gyurcsány Ferenc
jut eszébe, amikor kilépett az MSZP-ből és megalapította a DK-át és úgy nyilatkozott, hogy „A
mai naptól én nem szocialista vagyok, hanem demokrata”. Ennyi sikerült a váltásból. Az eszme
maradt, csak a név cserélődött ki. Ezt tapasztalják is, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom mindent
megkérdőjelez, mindent hagy lebegni a végén, hogy úgy tűnjön, mintha nem tiszta leme a dolog.
Ez tipikusan a baloldalra jellemző kampányfogás.

Mucsi András képviselő: Örül annak, hogy elég jó magyar embernek tartják őt is ahhoz, hogy
rátegyék a gyeplőt. Folyamatos polgárfóbia van a Mi Hazánk Mozgalomnál. A polgármesteren
is rajta a gyeplő, de most már rajta is ott van. Örül, hogy bekerült a klubba. Nem ő irányítja a
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várost, de nem is Füredi János képviselő. Ki lett hegyezve ez az egész ügy a KDNP-re. Térjenek
vissza a valóság talajára: FIDESZ-KDNP frakció van, aminek ő a vezetője. O nem polgármester,
és nem is alpolgármester, és egyik sem szeretne lenni.

Vége a kampánynak, és megértette, hogy rá célozgat, hisz a kampány során ment a sértegetés
irányában. Nincs ezzel gond, hiszen politikusok. A gond az, hogy hogyjön ahhoz Földesi Mihály
képviselő vagy bármelyik párttársa, hogy „álkeresztény”-nek tituláljon bárkit. Ez nyilván azért
van, hogy a másikat megsértsék, megalázzák. Kérdése, hogy Füredi János kapcsán mire
alapozzák ezt a kijelentésüket? Milyenjogon veszi magának a bátorságot bármelyik tagjuk, hogy
„álkereszténynek” nevezzék Füredi Jánost?

Nem használja a facebookot, így a cikket is a polgármestertől kapta meg, de addigra már állt a
bál a közösségi oldalon, mert az érintettek felháborodtak, ami érthető. Ha neki valaki azt
mondaná, hogy ott, ahol ő él, mindenki munkakerülő, munkanélküli, meg putrinban él, meg a
terület no-go zóna és fehér ember nem mehet oda be, nyilván ő is kiakadna.

Ha már választási kampányban ezt megjelentetik és nagyon sok embert megsértenek, akkor csak
bocsánatot kellene kérni. Nem szeretné elvinni a balhét ő, mert más felelőtlenül nyilatkozik egy
hírportálnak.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Egyetért Kálmán Tibor polgármesterrel, hogy amikor
egy újságcikk születik, akkor átolvasásra megküldik az érintetteknek. O maga is gyakran
nyilatkozik és mindig visszakapja átolvasásra. Tiszteli a Békés Megyei Hírlap újságíróit,
konkrétan Papp Gáborral dolgozik együtt. Telefonon is felhívja, hogy megküldte e-mailben a
cikket, át tudja-e nézni, és csak akkor jelenhet meg a cikk, ha áldását adta rá. Lehetősége van
javítani, pontosítani is előtte.

Ha nem így történt ebben az esetben, akkor Földesi Mihály képviselő kérjen helyreigazítást, ezt
nem az önkormányzatnak kell megtennie, hanem annak, aki ebben érintett.

Bántotta ez az „erőtlen, álkeresztény” jelző. Említette Balog Zoltán képviselő, hogy Csibor Géza
is a FIDESZ alapító tagjai közé tartozik, de személy szerint ő maga is a FIDESZ alapító
tagságához tartozik, és FIDESZ-KDNP tagként igyekszik a munkáját lelkiismeretesen végezni.
A jelenlegi kormánypolitikával maximálisan egyetért, így ennek szellemében teszi a dolgát
képviselőként és magánemberként is.

Jelenleg az intézményében jó néhány roma származású alkalmazott is dolgozik, de több diák is
tanul a Hepp iskolában. Az elmúlt 46 évben, amióta a pályán dolgozik, igyekszenek olyan roma
származású diákokat kinevelni, oktatni, akik nem „díszcigányok”, hanem akikre méltán büszkék.
Sok ilyen embert tudna említeni. Kedves volt tanítványa például Surman László költő, aki az
elmúlt hónapokban egy ajánlást is írt a mester minősítéséhez, amiért nagyon hálás. Ettől
függetlenül nem nevezné őt „díszcigánynak”, hanem olyan roma származású embernek, akire
méltán büszke.

Földesi Mihály képviselő: Hallgatta a hozzászólásokat, és megmosolyogtató számára egy-két
gondolat. Kérte, hogy egy dolgot soha feledjenek el: nem söprik a problémát a szőnyeg alá.
Kikérte magának, hogy Balog Zoltán képviselő összemossa őt a baloldallal. Ezt megtette már a
megyei önkormányzatnál is, és megteszi most is. Jó lenne, ha a képviselő megtanulná, ha eddig
nem sikerült, hogy ők jobboldaliak, és azok is maradnak. Az egy dolog, hogy Balog Zoltán
képviselő ezen mosolyog. Erre csak annyit tud mondani, hogy akinek olyan vaj van a fMe mögött
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mint Balog Zoltán képviselőnek, ne nagyon magyarázzon. Majd mutat egy eredeti levelet Balog
Zoltán képviselőnek, de ha gondolja a következő ülésen fel is olvassa, mert elhozza magával.

A FIDESZ-ÁLFIDESZ-es hozzászólással kapcsolatban kérdése Balog Zoltán képviselőhöz: itt
él Békésen? Mert, ha igen, akkor tudja, hogy kik voltak a FIDESZ-esek, hányan voltak, és
hogyan építették fel a FIDESZ-t. Nem szeretne országos politikát helyi politikaként
megjeleníteni. Amikor ilyen megjelenik, valószínű erről van szó. Nem mond nevet sen, de még
kérdőjelet sem tesz egyik gondolata végére sem.

Az, hogy továbbra is kihegyeznek bizonyos dolgokra egyes gondolatokat, mint ahogy Deákné
Domonkos Julianna képviselő is, az az egyéni problémájuk. A saját dolgaiért vállal felelősséget,
amibe bele lehet kötiii, de ha kell, megmagyarázza az ő részéről, az ő látásmódja szerint. Nem
olvasta el az egész cikket, nem küldték ki részére, de nem is tartott rá igényt. Azt sem tudta,
mekkora cikket jelenítenek meg. A saját nyilatkozatait kapta meg, és azzal kapcsolatban
kérdezték meg, hogy egyetért-e a nyilatkozatával vagy sem. Oszintén megmondja, hogy nem is
érdekelte igazából a teljes cikk. Az más kérdés, hogy utólagjavíttatott volna benne gondolatokat,
elképzelhető, de nem tudott róla, így jelent meg. Javítás, helyesbités is megjelent, amit viszont
már nem kaptak fel ugyanilyen mértékben.

Balo2 Zoltán képviselő: Nem tudja, mire, kikre gondol Földesi Mihály képviselő, amikor
álfideszesekről beszél. Kérte a képviselőt, mondjon neveket. A rendszerváltáskor 30 évvel ezelőtt
két ember alapított egy FIDESZ csoportot, ami nem működött, azután átvette más, aki
működtette, majd később feloszlatták és később újraalapították. Ez a múlt. Saját maga 2008-ban
csatlakozott a FIDESZ-hez, amikor Erdős Norbert volt az országgyűlési képviselő, aki egyben a
FIDESZ helyi elnöke is volt. O építette tovább ezt a csapatot. Nem találkozott semmilyen
álfidesszel, és azt a tagkártyát kapta meg, amin a FIDESZ logója szerepelt.

A jobboldalisággal kapcsolatban elmondta a korábbi felszólalásában, amit Gyurcsány Ferenc
mondott: „most már nem MSZP-és vagyok, hanem demokrata.” „Kiléptünk ajobbikból és most
már nem azok vagyunk, hanem mások”. Ettől még nem változott meg semmi, és maga a retorika,
ami a cikkben is megjelent, egy baloldali retorika, illetve a facebookon a vezetőség részéről
elhangzott dolgok is odasorolhatók. Ezt Saul Alinszky módszernek hívják. Utána kell nézni, meg
kell nézni, kitalálta ki. Nevezett személy nem jobboldali, nem vallja magát annak, és a
jobboldaliak nem alkalmazzák ezt a retorikát általában. A jobboldaliak általában tényekre
alapoznak és nem feltételezésekre. Konkrét tényeket szoktak felhozni érvként.

Kálmán Tibor polgármester: Ha valóban van egy levél, amiről Földesi Mihály képviselő beszél,
és nem névtelen levél, akkor szívesen látná ő maga is.

A kampánnyal kapcsolatban elmondta, hogy lezárult a kampányidőszak, azonban ha túl sok
tüske, túl sok nyíl van kilőve, annak a sebe nem gyógyul könnyen, mint ahogy az áprilisi
kampány sebe sem gyógyul gyorsan. Ezeknek a nyilaknak meg van az eredményük, mint ahogy
a nem átgondolt, nem ellenőrzött nyilatkozatoknak is.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Két oldalról kívánja megközelítetni az időközi választást, és
Földesi Mihály képviselő hozzáállását.

A kampány során Földesi Mihály képviselő beszélt arról, hogy érkezik egy malom a városba,
hiszen a képviselő az alábbiakat mondta a kampány során: „Felvettük a kapcsolatot és zöld utat
adott az államtitkár a megvalósításhoz.” Ennek nagyon örül a város vezetése is.
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Az is elhangzott a képviselő részéről, hogy: „Az államtitkárnál már megfuttattuk, és azt mondta,
hogy nyitott kapukat döngetünk. Terveket szeretne látni (műszaki, pénzügyi). Ezt csináljuk
most.” Az időközi választás ezen részét örömmel kell kezelni. A város vezetése segíteni szeretné
a projekt megvalósítását, ezért szeretnék tudni, melyik államtitkár adott zöld utat, hogy ha
kormányoldalról bármilyen dologban tudnak segíteni, akkor megteszik, hiszen a döntések
hamarabb születnek kormánypárt oldalról, mint ellenzéki oldalról. Felajánlotta a Polgármesteri
Hivatal bármelyik osztályának segítségét, amelyikre szükség van, mert szívesen részt vesznek a
malom létrehozásában, ha már zöld út van adva a létesítéséhez.

Nem tetszettek neki sem Földesi Mihály képviselő nyilatkozatai. Most azt mondja a képviselő,
hogy nem mondja ki a nevet, de facebookon leírta: „Ki lehetett a főkolompos? Talán Mucsi
András?” Nincsenek főkolomposok. Azt is írja Földesi Mihály képviselő: „A KDNP
álkeresztényei már bebiztosították magukat az önkormányzatnál”. Alkeresztényei? Ezt már
többször hallották Földesi Mihály képviselőtől és a csapatától. Erre a válasza csak annyi, hogy
nem haragszanak, ha ezt így gondolják. Pál apostol Rómaiakhoz írt levelében azt mondja: „Ne
álljatok bosszút önmagatokért szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van
írva: enyém a bosszúállás, én megfizetek — így szól az Ur.” Ezzel ezt a témát lezárta.

Földesi Mihály képviselő hivatkozik az objektivitásra. A képviselő nyilatkozta az alábbiakat is:
„Amennyiben nyerek, sokkal több időm lesz a város jövőjével foglalkozni”. Földesi Mihály
képviselő 2,5-3 éve képviselő. Eddig nem volt ideje foglalkozni a város ügyeivel? Mi az, hogy
sokkal több ideje lesz, ha nyer? Most, hogy nem sikerült nyernie, továbbra sincs ideje foglalkozni
a város jövőjével? Ez is meglehet.

Szimpatikus megnyilvánulása volt a képviselőnek, amikor azt nyilatkozta, hogy: „Gratulálok a
városvezetésnek, csak így tovább, látszik, előre mennek”. Ez a mondat elfogadható, és erről
kellene szólnia a testületnek.

Megjelent a cikk, amivel kapcsolatban Földesi Mihály képviselő most azt mondta, hogy nem is
érdekelte, meg ő csak két—három mondatot mondott, és majdnem ott tart, hogy még az újságot
sem ismeri. A cikket a képviselő jelentette meg, ezért meg kell kérni az újságot, jelentesse meg
a helyesbítést.

Hallották, hogy most már álfideszes is van, meg álkeresztény is, de ha valaki a városban azt
mondja Földesi Mihály képviselőre, hogy áljobboldali, akkor fel van háborodva, és azt kikéri
magának.

Elhangzott az is a facebook posztban, hogy a Mi Hazánk Mozgalom, azon belül pedig Földesi
Mihály képviselő nagyon erősödik. Ez szám szerint aztjelenti, hogy az előző időközi választáson
1 01 szavazata volt, most júniusban pedig 1 02 szavazatot kapott. Ez az a nagyon nagy erősödés,
hiszen 1 szavazattal többet sikerült kapnia, így a 29,2 % felemelkedett 30,2 %-ra, ami 1 %-os
növekedést jelent.

Földesi Mihály képviselő fétise, hogy minden választáson elindul az országban. Olvasták is a
plakáton, hogy „Aki már bizonyított.”. Elég nagy bizonyítás volt, hogy 7-ből 7 alkalommal
vereséget szenvedett Földesi Mihály. Bízik benne, hogy ha a későbbiekben is indul bármilyen
választáson, a jövőben is folytatja ezt a tendenciát.
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Molnár Gábor képviselő: Amikor szót kért, arról szeretett volna beszélni, ami a cigánysággal
és Békés városával történt. Sajnos elmentek a politizálás irányába, és nem a problémáról
beszélnek. Földesi Mihály képviselő kikérte magának, hogy ő baloldali, ezért elmondta, hogy a
Magyar Narancs újságírója azzal kereste meg, hogy mi történt Békésen, hogy jobboldali meg
szélső jobboldali pártok indultak csak a választáson. Nem tartja Földesi Mihály képviselőt
baloldalinak.

Nem akarta, hogy ebből az ügyből politika legyen. Azt szerette volna, hogy békési ügy legyen
belőle, mert a cikk a békésieket, azonban belül pedig a roma kisebbséget érintette. A Magyar
Narancsnak is azt nyilatkozta, hogy Békés nagyon szerencsés város, mert amióta ez a képviselő-
testület van, azóta nem fideszes ül szemben vele, hanem képviselő asszony és képviselő Úr.
Bizottsági üléseken is együtt tudnak dolgozni. Nem szeretné ebbe a kérdésbe belevinni a
politikát, mert amiak nincs köze ehhez az ügyhöz. Egy kisebbségről és a városról szól ez a kérdés.
A városvezetés is bele volt keverve, de az egész cikktől akart elhatárolódni, és azt szerette volna,
ha a városvezetés is elhatárolódik és nem csinál politikát ebből az egész kérdésből. A testület
üléséből már eltelt 1 óra, de kb. félóra volt az, amikor konkrétan az ügyről beszéltek, a másik
félóra politizálással ment el. Szeretné lezárni ezt a témát azzal, hogy minden képviselő
elhatárolódik a cikk első részétől, mert a legdurvább részek abban vannak. A cikk második része
Földesi Mihály képviselő nyilatkozatát tartalmazza, amiben vannak igazságok. Földesi Mihály
képviselő nem lakik a szóban forgó környéken, így nem is lehet napra kész ebben a kérdésben.
Ezért akarta két részre venni a cikket, mivel nem akart politikát belekeverni.

Kálmán Tibor polgármester: A cikk kampányidőszakbanjelent meg, így óhatatlan a politizálás.
Túl sok olyan nyíl van kilőve, amit nem lehet csak úgy félre tenni.

Füredi János képviselő: Megköszönte a választóknak a bizalmát, és a támogatást, mert így
nyerhette meg az időközi választásokat. Köszöntötte a testület ülésén Kádasné Öreg Juliannát, a
BVSZSZK igazgatóját. A cikkhez kapcsolódóan nem fogja mocskolni Földesi Mihály
képviselőt, mint ahogy ők tették vele szemben a facebookon.

Molnár Gábor képviselő által elmondottakra reagálva, elmondta, másról is lehetne beszélni és
nem kellene politizálni, de sajnos összemosódnak az ügyek. Az etnikummal való
kapcsolatfelvételre kitérve elmondta, Földesi Mihály képviselő is felvette a romákkal a
kapcsolatot kampányidőszakban. Kint volt „párizsban”, egy asztalnál evett a romákkal. Az, hogy
mi jelent meg a cikkben és mi nem, tüzetesebben meg kellett volna néznie a képviselőnek.

Az, hogy ő kapta a kampány során a negatívumokat és mocskolódásokat, be lehet nyelni, nem
haragszik senkire. Sőt, ha valakit megbántott, bocsánatot kér mindenkitől. Azok az emberek,
akiknek nem sok közük volt a választásokhoz, jogosan háborodtak fel a cikk tartalma miatt.

Földesi Mihály képviselő azt mondta, hogy a cikk javításra került. Bízik abban, hogy így van,
mert eddig még nem látta és nem is olvasta. Reméli, hogy mindenkitől bocsánatot kértek azok,
akik a cikk megírásában részt vettek.

Köszönettel tartoznak a városvezetésnek, a polgármesternek, Molnár Gábor képviselőnek, Mucsi
András képviselőnek és személyének, hogy ebből az etnikai uszításból nem lett komolyabb
probléma, hiszen rengetegen megkeresték őket.
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Bízik abban, hogy a testületi ülés után nem az lesz a facebookon posztolva, hogy mindenki
letámadta Földesi Mihály képviselőt. Véleménye szerint tanáccsal látják cl a képviselőt, hogy ha
legközelebb valamilyen etnikai dologról szeretne nyilatkozni, akkor keresse fel Kádasné Öreg
Julianna igazgatót, aki nagyon sok roma családdal foglalkozik. Amikor 201 5-ben az akkori
városgondnoksághoz került, első dolga volt felvenni a kapcsolatot az igazgatóval. Több száz
családot (nemcsak romákat) megmentettek a kilakoltatástól, segítettek rendezni a rezsi
költségeket. A családok együttműködőek voltak. Békés városában cigány-magyar kérdés nincs,
még akkor sem, ha néha vannak zsörtölődések, de ettől rnggetlenül jól együtt tudnak élni
egymással. El kell menni Borsodba, meg olyan helyekre, ahol nagyobb számban vannak
problémák. Az, hogy két család összeveszett ki lett ragadva, miközben számtalan olyan esetet
tudna felsorolni, amikor magyar családok vesznek össze, ráadásul házaspárok. Olyan is volt,
amikor a szeme láttára ütötte ki a férj a feleségét úgy, hogy a f5ldről kellett összeszedni, és ezek
nem romák voltak.

Nem bántani szeretné Földesi Mihály képviselőt, hiszen vége a kampánynak, de kötelessége
kiállni azokért az emberekért, akik Békés városában élnek és bizalmat szavaztak neki. Mucsi
András képviselő elmondta, hogy „párizs” csak három utcából áh, viszont társadalmi szinten az
egész várost érinti a cikk, hiszen nemcsak a cigányság körében keltett feszültséget, hanem a
magyarok körében is.

Javasolta Földesi Mihály képviselőnek, hogy legközelebb tájékozódjon, és ha szakmai tanácsra
van szüksége, akkor keresse meg Kádasné Oreg Julianna igazgatót vagy személyét, mert szívesen
segítenek.

(Rácz Attila kiment az ülésterembó’l. A képviselő-testület létszáma: 9fó).

Földesi Mihály képviselő: Ebben a témakörben utoljára szólal meg. Gratulált Füredi Jánosnak
az elért eredményéhez. Orül annak, amit most elmondott, és megköszönte a hozzáállását. Ezt a
hozzáállást várta volna el nagy sok esetben az uszítás helyett. Ha a másik oldal így állt volna az
ügyhöz, mint Füredi János képviselő, és hasonlóan nyilatkozott volna, akkor objektíven helyén
lett volna kezelve az ügy. Az, hogy a többiek milyen kampányhangnemet ütöttek meg, legyen az
Ő problémájuk. Le van döbbenve, hogy Polgár Zoltán képviselő milyen visszafogottan
nyilatkozott, miközben látta rajta a belső feszültséget, amit elfojtott, mivel itt a tévé és arra
gondolt, vajon mit mondanának róla, ha kiengedné a feszültséget. Várt egy igazi, mély
hozzászólást, de így nem tud vele kardozni, mert annyira visszafogott volt, hogy nem tud mibe
belekötni. Vannak dolgok, amikre felületesen kitért az alpolgármester, de várja legközelebb azt
a fajta hozzászólást, amire keményen tud ő maga is reagálni.

Továbbra is radikális jobboldalinak vallja magát, és az is marad. Amikor a jobbikba belépett,
akkor is az volt, bár későn lépett be, de amikor kiléptek, akkor is azok maradtak. Ezt Balog Zoltán
képviselő által elmondottak miatt tartotta fontosnak megjegyezni.

Po1ár Zoltán alpolgármester: Nem tudja, hogy pozitív vagy negatív megjegyzés volt az, amit
Földesi Mihály képviselő elmondott.

A képviselők általában így nyilatkoznak, mint ahogy Füredi János képviselő is tette. Nem szoktak
egymás torkának ugrani, hanem átbeszélik azokat a dolgokat, amelyek nem tetszenek nekik.
Várják a válaszát Földesi Mihály képviselőnek a malom ügyében, mert valóban szeretnének
segíteni.

14



Kálmán Tibor polgármester: Csatlakozik Polgár Zoltán alpolgármesterhez a malom ügyében,
hiszen ha már államtitkári egyeztetés is volt, az nagy lépés. Bízik abban, hogy lehet ebben az
ügyben előrelépni.

Lezárult a kampány, kibeszélték a tüskéket magukból. Bízik abban, hogy a következő időszakban
mindenki odafigyel arra, hogy kinek mit nyilatkozik, és úgy tesz, hogy azzal ne bántson meg
másokat.

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

Szavazás eló’tt 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
144/2022. (VI. 30.) határozata

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

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

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

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

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2022. (VL 30.) 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
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Napirend tárya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2022. (VI. 30.) határozata

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

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tár2ya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

Szükséges volt az intézményi térítési díjak felülvizsgálata és kismértékű emelése. A pandémia
idején a jogszabályi rendelkezések kizárták a térítési díjak emelését, mindeközben az étel
előállítási költségei, valamint a szolgáltatás biztosításának egyéb személyi és dologi kiadásai
jelentősen megemelkedtek. Az intézmény ennek hatására újra számolta az önköltségét, és a
rendelet-tervezetben foglaltak szerint javasolta megállapítani a térítési díjakat.

Az előterjesztés javaslatot tesz a gyógyszerköltség támogatás jövedelemhatárának emelésére is.

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról

szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó 1

Békés Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1 993 . évi III.
törvény 32. (3) bekezdésében és a 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott fe1hata1mazs alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési
díjáról szóló 6/201 5. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. -a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 27. Onkormányzati gyógyszerköltség támogatásrn jogosult az a személy, akinek
családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugd(j
mindenkori legkisebb összegének 360 %-át, egyedül éló’ esetében annak 460 °z’o-át, és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugd(j
mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, továbbá nemjogosult alanyi- vagy normatív
jogcímen megállapított közgyógyellátásra.”

2. A Rendelet 34. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
‘, 34. ‚ (1) a) akinek háztartásában az egyfőre számítottjövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak
170 %-át, és”

3. A Rendelet 60. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„ 60. (4) A térítési dU elengedhetó’, ha a szolgálat a 65. életévét betöltött ellátottat saját
otthonából az intézmény székhelyére vagy telephelyére szállítja, nappali ellátás
szolgáltatás igénybevétele céljából.”

4. A Rendelet 1 . melléklete helyébe e Rendelet 1 . melléklete lép.

5. E Rendelet 2022. július hó 1 . napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2022.június 30.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. június hó 30. napján

Támok Lászlóné
jegyző

Napirend tárgya: A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj akról
szóló új rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) 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 a rendelet-tervezet
elfogadását j avasolj ák a képviselő-testületnek.

Balo2 Zoltán képviselő: A kormány családokat támogató kedvezményeinek és kiemelt
családpolitikájának köszönhetően egyre többen kötnek házasságot, ezért kellett módosítani a
vonatkozó rendeletet. A jövőben a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. működik majd közre
rendezvényszervezőként a házasságkötések lebonyolításában. Az előző évekhez képest egyre
többen szeretnének a hivatali helyiségen kívül házasságot kötni, így emiatt is részletesebb
szabályozásra volt szükség.

Kálmán Tibor polgármester: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény által
tartalmazott felhatalmazással családi események létesítésére vonatkozó jogszabályok nem
alkothatók, ezért a hatályos rendelet felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes, így a jogszabály
megalkotása szükséges volt. Alapvetően nem változnak meg az anyakönyvi szabályok. Az
ünnepélyes keretek lehető legmagasabb szintjének biztosítása érdekében a továbbiakban az
anyakönyvi esemény lebonyolítása a Kulturális Kft-é rendezvényszervezőként való
közreműködésével történik majd.

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

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szabályairól és a

többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj akról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1.
törvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1.
2. Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya aBékés város közigazgatási területén történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő eljárásokra, az azokkal kapcsolatos
többletszolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetőre, a hivatkozott szolgáltatást igénybe vevő Felekre
és a munkaidőn túl hivatali helyiségben létesített anyakönyvi eseménynél közreműködő
rendezvényszervezőre terjed ki.
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3.
4. Értelmező rendelkezések

2. E rendelet alkalmazásában
a) anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
b) Felek: akik között az anyakönyvi esemény létrejön,
c) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségben, maximum 10 fő (beleértve a

Feleket és a tanúkat is) jelenlétében hivatali munkaidő alatt házasságkötéssel és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő ingyenes szolgáltatása,

d) hivatali helyiség:
da) alapszolgáltatás igénybevételéhez biztosított hivatali helyiség: a Békési
Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám fZ5ldszintjén található
anyakönyvvezetői iroda,
db) Díszterem: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám 1.
emeletén található Irányi Dániel Díszterem,

e) rendezvényszervezó’. a munkaidőn túl hivatali helyiségben létesített anyakönyvi
eseményhez a kellékeket biztosító, és annak technikai lebonyolításáért felelős szervezet,

f) hivatali munkaidó’: a Békési Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott munkarend,

g) többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolítása során az anyakönyvvezető
hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködése.

5. Az anyakönyvi esemény létesítésének szabályai

3. ( 1 ) Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményt létesíteni - az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (ci továbbiakban: Át.) meghatározott
munkaszüneti i’zapok, valamint, ha valamelyik munkaszüneti nappénteki napra esik, az azt követő
szombati nap kivételével - csak szombati napokon 14 órától 1 8 óráig lehet.
(2) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményt létesíteni csak a Díszteremben vagy külső
helyszínen lehet.
(3) Az anyakönyvi eseményre rendelkezésre álló időkeret

a) hivatali munkaidőn kívül a Díszteremben történő anyakönyvi esemény létesítése esetén
10 perc az előzetes okirat-ellenőrzés, maximum 30 perc a ceremónia, és maximum
további 1 5 perc a gratuláció és a fotózás,

b) hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt létesítése esetén 1 O perc az előzetes
okirat-ellenőrzés, valamint maximum 30 perc a ceremónia.

6. Hivatali munkaidőn kívül a Bíszteremben történő anyakönyvi esemény
létesítésének szabályai

4. (1) A Díszteremben rendezett anyakönyvi esemény lebonyolítása az eseményhez méltó
színvonal biztosítása érdekében a Békés Város Onkormányzata által alapított Békés Városi
Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 5630 Békés, Jantyik u. 21-25., a továbbiakban: Szolgáltató) rendezvényszervezőként
való közreműködésével történik.
(2) Szolgáltató feladata a Felekkel való egyeztetés lefolytatása, az anyakönyvi eseményhez
választott ünnepélyességi szolgáltatásokhoz tartozó kellékek és a hangtechnika biztosítása.
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(3) A szolgáltatás költségeit a Felek közvetlenül a Szolgáltató részére teljesítik, a közöttük
létrejött megállapodásban rögzített módon és időpontig.

7. A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény létesítésének szabályai

5. (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a
Felek a házasságkötés ünnepélyes kereteiről gondoskodnak. A hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény létesítésénél az anyakönyvvezető akkor működik közre, ha meggyőződött
arról, hogy a Felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény ünnepélyes
és méltóságteljes lebonyolítására.
(2) Az anyakönyvvezető megtagadja a hivatali helyiségen kívüli helyszínen való közreműködést,
ha a helyszínre érve megállapítja, hogy a körülmények megváltoztak, az ünnepélyes keretek nem
biztosítottak.

6. Hivatali helyiségen kívüli helyszínként anyakönyvi esemény nem engedélyezhető
vendéglátó üzletben, ha nem rendelkezik olyan, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
színvonalú, elkülönült zárt helyiséggel, ahol az anyakönyvi esemény létesítése alatt nem zajlik
fizetővendégek kiszolgálása.

7. (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag április 1 . és szeptember 30. napja közötti
időben engedélyezhető.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmény, ha

a) az anyakönyvvezető és az anyakönyvi iratok közvetlen napfénytől való védelme nem
biztosított,

b) az esemény időpontjában kedvezőtlenek az időjárási viszonyok (pl. : zápor, zivatar,
jégeső, szélvihar, stb.),

c) a hőmérséklet 1 8 Celsius fok alatt vagy 35 Celsius fok felett van.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt okok valamelyikének fennállása esetén az anyakönyvvezető
jogosult az anyakönyvi esemény At. 1 8. (3) bekezdés c) pontja szerinti helyiségben való
megtartásáról dönteni.

8. (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezéséhez csatolni kell a
megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőj ének, azzal rendelkezni j ogosultnak a helyszín
biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezéséhez 50 fő feletti létszám esetén
csatolni kell a hangtechnika biztosításáról szóló, hivatásszerűen e feladatot ellátó szervvel vagy
személlyel kötött megállapodást.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lermi
a hivatali helyiségbe (Díszterem) előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. Ennek érdekében a hivatali
helyiségen kívüli anyakönyvi esemény kezdő időpontja előtt 1,5 órával, utána 1,5 órával
kezdődhet másik anyakönyvi esemény.

8. A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj

9. (1) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Ft + Afa-t kell megfizetni.
(2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként nettó 50.000,- Ft. + Afa-t kell megfizetni.
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(3) Az e rendelet alapján fizetendő díjat az erre rendszeresített postai utalványon való
megfizetéssel vagy Békés Város Onkormányzata költségvetési számlájára való utalással kell
teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően 5 munkanappal.

10. (1) Amennyiben a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi
esemény bármilyen okból meghiúsul, azt a Felek kötelesek haladéktalanul írásban bejelenteni
az anyakönyvvezetőnek. Ezzel egyidejűleg a jegyzőnek címzett kérelemben kérhetik a
többietszolgáltatás ellentételezéseként befizetett díj visszatérítését.
(2) A jegyző a kérelem indokolásában megjelölt körülmények mérlegelését követően dönt a
megfizetett többletszolgáltatás díj ának visszafizetéséről.
(3) A visszafizetést az elrendelésétől számított 8 napon belül banki átutalással vagy a
polgármesteri hivatal pénztárában való kifizetéssel kell teljesíteni.

9. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

11. (1) A hivatali munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 20 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként.
(2) A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésében
közreműködő anyakönyvvezetőt legalább 3 óra, legfeljebb 6 óra díjazás illeti meg.
(3) A díjazás kifizetése havonta, utólag történik.

10.
11. Záró rendelkezések

12. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bej elentett anyakönyvi események vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint
családi események engedélyezésének szabályairól és a többietszolgáltatások ellentételezéséért
fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 3 1 .) önkormányzati rendelete.

Békés, 2022. június 30.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. július 4. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Napirend tárgya: A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel az inkubátorház
vonatkozásában megkötött vagyonhasznosítási szerződés
meghosszabbítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés
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mellékletét képező szerződés szerint javasolta további 5 év határozott időre, a
vagyonhasznosítási díj megfizetése mellett az Inkubátorház vagyonhasznosításba adását a Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft. részére.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4. adószám:
23976807 2-04, képviseli: Nánási László ügyvezető) az 5630 Békés, Verseny u. 4. szám
alatti Inkubátorház vonatkozásában megkötött vagyonhasznosítási szerződést 2022.
június 1 . napjától 2027. május 3 1 . napjáig tartó határozott időtartamra meghosszabbítja.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
határozat melléklete szerinti vagyonhasznosítási szerződés aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Közterületek elnevezése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság és a határozati
javaslatok elfogadását javasolják a képviselő-testületnek. Az előterjesztés négy határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

Mucsi András képviselő: Örül az előterjesztésnek, hiszen több javaslatot is ő maga
kezdeményezett. A polgármester előterjesztőként megelőlegezi Ibrány kapcsán a kialakuló
testvérvárosi kapcsolatot. Ha nem is jogilag, dejó lenne, ha testvéries kapcsolat lenne a két város
között. Az őszi rendezvényeken már részt is vesznek az ibrányiak. Orül, hogy megtetszett nekik
Békés városa. Ez a jó irány, a képviselőknek az a felelőssége, hogy a városba csalogassák az
embereket pihenni, üdülni.

A Szegedi Kis István sétányon egy ingatlan lesz. El kell dönteni, hogy 1 vagy 2 szám legyen,
nem tudja mi az eljárás ebben az esetben. A református óvodát erre a területre jegyeznék be.
Május 3 1 -ig kellett elfogadni az intézmény alapító okiratát és módosítását, ezért helyrajzi
számként, postacímként xy szerepel. Uj postacímet kell kreálni, és ebben kéri majd a
polgármesteri hivatal segítségét, hogy a kormányhivatal felé meg tudják küldeni.
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Szegedi Kis István Békésen maradandót alkotott, bár igaz, hogy csak félévet töltött a városban.
Kutatások szerint, a zeneiskola helyén lakott, mert feltételezhetően a 1 8. században és korábban
is ott volt az iskola. Szegedi Kis István nem lelkipásztomakjött Békésre, hanem iskolamestemek,
de olyan maradandót alkotott, hogy még 470 évvel később is van egy intézmény, amelyik az ő
nevét viseli. Az idén lesz 450 éve, hogy a nagy reformátor elhunyt Ráckevén. A Kárpát
medencében Békés az egyetlen olyan település, ahol iskola viseli a nevét, viszont több helyen
van róla köztéri szobor, illetve Gyulán egy utcát neveztek el róla. Békésen, ahol iskolát
szervezett, időszerű volt egy közterületet is elnevezni róla. Megköszönte az előterjesztés
támogatását.

Földesi Mihály képviselő: Az első három határozati javaslattal egyetért. A negyedik határozati
javaslat tartalmazza a Csabai utcára merőleges 5 utca elnevezését. Kérdése: miért Alma, Körte,
Egres, Szeder, Fácános utcának nevezik el ezeket az utcákat? Miért nem olyanokról nevezik el
ezeket az utcákat, akik tettek valamit Békés városáért?

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Örül, hogy 5 Új utca létesült a körzetében. A Műszaki
Osztály munkatársaival közösen gondolkodtak az utcák elnevezését illetően. O maga is írt 5
utcanév javaslatot és a Műszaki Osztály munkatársai is készítettek 5 utcanév j avaslatot.
Bármennyire is hihetetlen, 4 utcát illetően azonos javaslatot tettek. A javaslatai kialakításánál
figyelembe vette, hogy a Malomasszonykerti körzetben, miként tudnak illeszkedni a többi
utcához. Földesi Mihály képviselő is tudja, hogy ezen a területen Meggy utca, Dió utca, Szilva
utca található. Próbált olyan gyümölcsneveket keresni, amelyek a városban még nem találhatók.
A Fácános utca azért került a gyümölcsnevek mellé, mert egy fácános rész található azon a
területen. Megköszönte a Műszaki Osztály két munkatársának, hogy kimentek vele az adott
területre, és a helyszínen megnézték a kis utcákat. A lakók véleményét is megkérdezték, akik
egyetértettek az utcanév j avaslatokkal.

Kálmán Tibor polgármester: A lakosok is meg lettek kérdezve az utcanevek kapcsán.

Mucsi András képviselő: Arra a felvetésre, hogy neves emberekről nevezzenek cl
közterületeket, elmondta, hogy inkább belterületeket kellene róluk elnevezni és nem
külterületeket.

Célszerű továbbvimii a már kialakult utcaneveket a Malomasszonykertben, mint a Málna, Dió,
Meggy utca. Ha neves emberről akarnak elnevezni intézményt vagy közterületet, akkor azt
inkább a belterületen tegyék.

Ha utcákat neveznek cl, akkor fel kell mérni, milyen költséggel jár a lakosság számára, hiszen
teljes okmánycserével is járhat egy-egy módosítás. Ha vannak olyan neves békésiek, akiknek
érdemes lenne emléket állítani, akkor olyan helyeket kellene kijelölni, amelyek nem feltétlenül
járnak lakcimkártya cserével. Jó, hogy a város terjeszkedik és fejlődik, azonban fel kell hívni a
lakosság figyelmét, hogy ha valaki külterületre költözik, nem fog vele költözni a belterületi
infrastrukturális szolgáltatás.

Kálmán Tibor polgármester: A lakosok meg lettek kérdezve, egyetértenek a javaslatokkal.
Egyetért azzal, amit Mucsi András képviselő mondott, hogy van külterület és belterület a
városban, ahol egészen más az infrastrukturális feltétel. Azért, mert elnevezik a
malomasszonykerti utcákat, attól még külterületi utcák maradnak. A város belterületén is vannak
olyan ingatlanok, amelyeket meg lehet vásárolni, amennyiben valaki kövesút mellé szeretne
költözni.

23



Négy határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

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

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
148/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bartók Béla utcának a Bocskai utca
és a Kispince utca közé eső szakaszát Ibrány köznek nevezi cl.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
elnevezéssel kapcsolatban minden szükséges intézkedést és jognyilatkozatot megtegyen.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt 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
149/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban Kim Ir Szen utca néven
ismert közterületet Maloméri utcának nevezi cl.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az elnevezéssel kapcsolatban minden szükséges intézkedést és jognyilatkozatot
megtegyen.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Békés Város Önkormánj’zata Képviselő-testületének
150/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Református Óvodához vezető
sétányt Szegedi Kis István sétánynak nevezi el.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az elnevezéssel kapcsolatban minden szükséges intézkedést és jognyilatkozatot
megtegyen.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békéscsaba felé vezető 470-es számú
közút mellett kialakult új utcákat a lakosok véleményének figyelembe vételével a
határozat mellékletét képező térképvázlat szerint nevezi el. Az új utcák neve: Alma utca,
Körte utca, Egres utca, Szeder utca, Fácános utca.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az elnevezéssel kapcsolatban minden szükséges intézkedést és jognyilatkozatot
megtegyen.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi
munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és a
határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Köszöntötte az ülésen Kádasné
Öreg Julianna igazgatót. A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa,
mint fenntartó tárgyalta és elfogadta az intézmény beszámolóját. Az intézmény rendkívül sokrétű
és magas színvonalú munkát végez. Megköszönte az igazgató asszony lelkiismeretes és odaadó
munkáját.

Deákné Domonkos Julianna képviselő, az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
elnöke: Köszöntötte Kádasné Oreg Julianna igazgatót, akivel kiválóan lehet együttműködni. A
hét folyamán az IFT és a bizottságok megtárgyalták az anyagot. A nagyon színvonalas anyag
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tükrözi az eredményes munkát, amit a szociális szolgáltató központ végez. A gyerrnekjóléti
központ részét is kiemelte az intézménynek, hiszen jól ismeri az egész intézmény működését és
az ott folyó munkát. Tartalmas és színvonala beszámolót készített az igazgató. Az anyag tükrözi
a szerteágazó tevékenységeket olyan számadatokkal alátámasztva, amelyek a változásokat és a
fejlődést is nyomon követi. Az intézmény munkája nélkülözhetetlen. Az önkormányzat büszke
erre az intézményre. Megköszönte a beszámolót és az intézményben folyó munkát e’sősorban
Kádasné Öreg Julianna igazgatónak, de a munkatársainak is. Az elmúlt időszakban intenzív
feladatokat látott el az intézmény. Bízik benne, hogy a nyár kicsit lazább lesz. Gratulált ehhez a
munkához, és további jó együttműködést remél.

Mucsi András képviselő: A Humán és Szociális Bizottság is tárgyalta az anyagot. Annak
ellenére, hogy az intézmény nem az önkormányzathoz tartozik jogilag, hiszen a kistérségi
intézményfenntartó társulás a fenntartója, mégiscsak van közük hozzá, hiszen a városban
működik, a békési lakosokat látja cl, még akkor is, ha van egy tarhosi tagintézménye is.

Nagyra értékeli az intézmény munkáját és az igazgató tevékenységét is, aki amellett, hogy
rengeteget dolgozik, folyamatosan pályázatokat készít és valósít meg és emellett odafigyel a
munkatársakra is. Vannak olyan pályázatok, amelyeken keresztül vissza lehet hálálni a
befektetett munkát. A szociális szféra nincs túlfizetve, de vannak különböző pályázatok, amikből
részesülhetnek, mint projektmenedzsment, vagy utazásokon vehetnek részt. Szerencsére ezeket
úgy tudják szervezni, hogy akik nagyon sokat dolgoznak, azoknak ezen keresztül meg tudja
köszönni az igazgató a munkáját.

Az intézményen belül van két csoport, amelyekkel keveset foglalkoznak. A Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központról mindenkinek a családsegítő jut eszébe: a családok, a gyerekek,
a védelembe vétel, a problémás esetek és nyári foglalkoztatás társul ehhez az elnevezéshez. A
fogyatékkal élőkről és a hajléktalanokról keveset beszélnek. Mindenki tudja, hogy vannak, csak
a társadalom nem igen beszél róluk. A fogyatékkal élők egy része otthonban lakik, de vannak
olyanok is, akik családon belül kerülnek gondozásra, azonban az ő időtöltésüket,
foglalkoztatásukat is fel kell vállalni valakinek. Büszke arra, hogy Békés városában a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ az elmúlt évek, évtizedek alatt olyan rendszert épített fel,
amely alapján a Derűs Házban és a Szécsénykertben, a Végvári Klubban is foglalkoztatják a
fogyatékkal élő felnőtteket. Két fő terápiás munkatárs és 7 fő szociális ápoló gondozó törődik
velük. Büszke arra, hogy ezt fel tudják vállalni, hiszen nem mindenhol tudják ezt megoldani.

Az előteijesztés 30-3 1 . oldalán szerepel a hajléktalanok átmeneti szállásával kapcsolatos
beszámoló. Két szociális munkatárs és 3 fő szociális ápoló-gondozó dolgozik. Ismertetett néhány
számadatot: 70-74 éves kor között 3 fő, 75-79 év között 1 fő, 40 év alattiak között pedig 5 fő
tartózkodik a hajléktalan szállón. A számok mögött emberek és emberi sorsok vannak. Leírásra
kerül, hogy kik kerülnek ide: „Az életet veszélyeztető állapot megszüntetésének céljából a téli
krízis időszakban 6 fő fűtetlen, nem lakás céljára szolgáló épületekből költözött be”. Vannak,
akik válás után, alkohol problémák miatt, börtönből vagy lakásotthonból kikerülés után kerülnek
be. Olyan szakemberekre van szükség, akik segítik a habilitációt.

Kádasné Üreg Julianna igazgató asszonynak a beszámolóit azért szereti, mert kiváló szakember
és mindig világosan fogalmaz és a negatívumokat is leírja. Az anyagban szerepel, hogy a
hajléktalanoknál mi a legnagyobb probléma: „az alkoholfogyasztás olyan mértéket ölt, hogy csak
a gyulai addiktológiára való befekvéstől várhatunk segítséget”. Leírja azt is, hogy a munkatársai
energiájának jelentős részét az veszi el, hogy a házirendhez való alkalmazkodást betartassák,
mivel gyakran balhé van.
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Amikor az intézményeket végiglátogatják az idei évben, akkor szeretne elmenni a fogyatékkal
élőkhöz és a hajléktalan szállóra is. A döntéshozóknak érdemes megnézni, hogy milyen szép,
magas színvonalú hajléktalan szálló található Békésen, és érdemes az ott dolgozókkal is
elbeszélgetni. Megköszönte Kádasné Oreg Julianna igazgatónak a tájékoztatást.

Füredi János képviselő: Az előző felszólalásában is hivatkozott Kádasné Öreg Julianna
igazgatóra, hiszen tudja, milyen kemény munkát végez Békés városában. Most nyíltan van
alkalma képviselői pozícióból is megköszönni az együttműködést az igazgató asszonynak, hiszen
nagyon sok családnak tudtak már segíteni. Példátlan az igazgató munkabírása, és az erőfeszítés,
amit a munkatársaival tesznek azért, hogy minél több embernek segítsenek.

Megköszönte Nánási László ügyvezetőnek is a munkáját, az együttműködést, hiszen vele is napi
szintű kapcsolatban van, mivel nagyon sok szociális bérlakás van a városban, amelyek kezelése
a BKSZ Kft-hez tartozik. Nemcsak az etnikum, hanem magyar származású emberek is laknak a
szociális bérlakásokban. Nagyon sok embernek van szüksége segítségre a számlák rendezése,
stb. tekintetében. Az igazgató asszony és az ügyvezető is jól felkarolja ezeket a problémákat.
Több közös akciókban is részt vesznek. A Mucsi András képviselő által szervezett
munkalátogatásokat mindenki figyelmébe ajánlotta, hiszen gyakorlatban is láthatják az
intézmények működését. Bízik abban, hogy az igazgató asszonnyal és az ügyvezető úrral is
sokáig együtt tudnak működni még.

Kálmán Tibor polgármester: A szociális ellátó háló, a szociális szolgáltató központ nagyon jól
együttműködik a nem önkormányzati intézményekkel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel.
Ez példaértékű abban a tekintetben, hogy miként lehet összefogni egy sok fenntartós városi hálót,
és miként tudnak együttműködni a különböző szervezetek. Ez is az igazgató asszonynak és a
munkatársainak az érdeme, amit meg is köszönt.

Molnár Gábor képviselő: Emlékezete szerint háromszorjárt a szociális szolgáltató központnál:
egyszer a központban, ahol átbeszélték a családokkal, fiatalokkal kapcsolatos kérdéseket. Ezután
két alkalommal két idősgondozási helyen jártak, ahol az idősgondozással kapcsolatosan
felmerült problémákról beszélgettek. Az igazgató asszonytól bármit megkérdezhettek, mindenre
válaszolt. Más az, amikor a saját szemével látja, hogy mi a probléma, és egészen más az, amikor
csak leírva látja a számadatokat. Emiatt szereti a kihelyezet munkalátogatásokat.

Megköszönte az igazgató asszony több éves munkáját és a szívélyes fogadtatást.

Mucsi András képviselő: Mindenkinek probléma, hogy hosszú a nyári szünet, nemcsak a
pedagógusoknak, hanem a családoknak is. Nehéz megoldani a gyerekfelügyeletet 2,5 hónapon
keresztül. Nagyon sokan alig várják, hogy legyen tábor, ahová elvihetik a gyerekeiket. Az
anyagban szerepel, hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ is szervez táborokat
gyerekek számára. Jó lenne kormányzati szintenjelezni ezt a problémát, és kérni, hogy nyissanak
pályázati forrásokat gyermekmegőrzés céljára. Békésen több olyan hely is van, ahová az
óvodáskorű gyerekeket el lehet vinni piaci árakon, amit nem mindenki tud megfizetni.

Szintén probléma - bár ez is a szemérmes félrenézés kategóriájába tartozik - a gyerekéhezés
kérdése. Tavaly 1 2 1 gyermek vette igénybe a nyári meleg étkeztetést, és nem biztos, hogy csak
azért, mert a szülő nem tud enni adni a gyereknek, hanem, mert dolgozik és nem tudja megoldani
az étkeztetést.
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A harmadik dolog is sokaknál jelent problémát, ez pedig az idős szülők gondozása. A házi
segítségnyújtáson keresztül a szociális szolgáltató központ profi módon oldja meg ezt a feladatot
is. Ezekből láthatják, hogy nagyon összetett intézményről van szó, amelyikre a város máltón
lehet büszke.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2022. (VL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ 2021 . évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: dr. Kovácsné dr. Tamási Adrien és dr. Zsilinszky Eleonóra házi
gyermekorvos feladatellátási szerződés módosítása iránt benyújtott
kérelme

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozatijavaslatok elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek. Az előterjesztés két határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.

A gyermekorvosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, miszerint a rendelésüket
preventív ellátási idővel kívánják bővíteni, amelyhez szükséges a feladat-ellátási szerződés
módosítása. A preventív ellátás egyre fontosabb része a mindennapi életnek.

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 képviselők száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2022. (VL 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a rendelési idó’ megváltozása miatt -

a határozat 1 . számú melléklete szerint hozzájárul a Dr. Kovácsné Dr. Tamási Adrien házi
gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításához.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

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. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a rendelési idó’ megváltozása miatt -

a határozat 2. számú melléklete szerint hozzájárul a Dr. Zsilinszky Eleonóra Mária házi
gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításához.

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2021 . évi munkájáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Békési Kistérségi Társulás tevékenysége az
informatikai hálózat működtetésére és a kapcsolódó adminisztratív és pénzügyi feladatok
ellátására korlátozódik, amelynek feladatait a hivatal munkatársai látják el.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2022. (VL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 202 1 . évi
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul
veszi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárva: Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 2021 . évi tevékenységéről

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja afapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a
határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Megköszönte Mucsi András
képviselőnek, mint az értéktár bizottság elnökének a munkáját.

Mucsi András képviselő, a Békési Értéktár Bizottság elnöke: Megköszönte a bizalmat és
Kenyeres-Zsebics Emőke titkári munkáját. Szeretnék, ha az értéktár bizottság munkáját fel
tudnák pörgetni. Mindenki figyelmébe ajánlotta a bekesiertektar.hu honlapot, ahol a békési
értéktárba tartozó dolgok megtalálhatók.

Az értéktárba 2022-ben felvették a Békési Református Templom orgonáját, amelyik még mindig
az ország harmadik legnagyobb orgonája, illetve a Szegedi Kis István Református Gimnázium
régi könyvtári állományát, amely 1 8-1 9. századi könyveket tartalmaz.

Deákné Domonkos Julianna képviselő is részt vesz az értéktár munkájában az egyik civil
szervezet aktivistájaként, mivel 6k is népszerűsíteni kívánják az értéktárba tartozó értékeket.

Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésének köszönhetően a Kolbászvigalom már
bejáratódott Békésen, és a békési kolbász is benne van az értéktárban. A Kolbászvigalom ezt
népszerűsíti professzionális szinten, és egyre többen érdeklődnek a rendezvény iránt.
Erdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a Madzagfalvi Napon az értéktárhoz kapcsolódó
élelmiszerek előállítása, főzése történjen meg az Izek Utcájában, hogy így is népszerűsítsék
ezeket az értékeket, a kulturális hagyományokat, az életutakat.

Először azt hitte, hogy olyan kötelezően kipipálandó feladatról van szó, de látja, hogy ez nem
így van, mert van benne fantázia. Az, aki a múltját tudja tisztelni, tudja tisztelni a jelenét is, és
tud jövőt építeni. A Nefelejcs Egyesület is ráérzett erre.

Javaslatot tesz majd arra, hogy az értéktár bizottságba újabb embereket vonjanak be, de
bármelyik képviselő számára nyitva állnak az ülések, ha valaki szeretne elmenni, szóljon és
meghívja az ülésekre. A héten tervezi elindítani az értéktár facebook oldalát is, és a munkába
belevonják az iskolásokat, és civil szervezeteket is.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: A Nefelejcs Egyesület újabb programmal készül.
Reméli, hogy az egyesületet már nem kell bemutatni, hiszen komoly múltja, hagyománya van.
A Nefelejcs Vigalom, a Tökmulatság, a Piroslábas Dínomdánom, illetve az adventi
programsorozatban való részvételüket mindenki ismeri. Egy újabb lehetőség várja Békés város
lakóit a hagyományőrzés terén, Ugyanis Nyitott porta címmeljúlius 1 5-én 1 8 .00-20.00 óra között
bemutatót tartanak, amelyre mindenkit várnak szeretettel a Durkó utcai szákházban. A program
kapcsán a békési viselet bemutatásán túl, az öltözet, illetve ennek a szóbeli ismertetése mellett
lesz tarhonyakészítés, a helyszínen lesz kosárfonás, bemutatják az ütőfás mézeskalács készítés
technikáját, a békési hímzést, illetve a mindenki által ismert Békési Kalendárium eddig megjelent
valamennyi számából kiállítást rendeznek, és a szilvalekváros papucs kóstolása sem marad el.

Kálmán Tibor polgármester: Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki részt vesz az értéktár
bizottság munkájában.
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást reiidelt el a
határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Értéktár Bizottság 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkaterve

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot. Az SZMSZ szerint a képviselő-testület féléves munkaterv
alapján ülésezik. A jegyző a kötelezően tárgyalandó napirendeket is figyelembe véve
összeállította a tervezetet, amelyet elfogadásra javasolt.

Mucsi András képviselő: A köznevelési intézmények beszámolója óriási terjedelmű anyag,
ezért a jövőben 3 hónapra szétszedik a tárgyalását úgy, hogy külön tárgyalják meg az óvodák
(fenntartótól függetlenül), az általános- és középiskolák beszámolóit. Ez megkönnyíti az anyag
feldolgozását, átolvasását majd.

Kálmán Tibor polgármester: 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. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. II. félévi munkatervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tár2ya: Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő
bizottsági ügyrendjeinek elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Az előterjesztés négy határozati
javaslatot tartalmaz, amelyekről a testület külön-külön szavaz.
A Ptk. rendelkezései szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a
gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben a képviselő-testület hagyja jóvá.

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

iMkés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Fért Kézilabda
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Karaes T. utca 7. hzt. 2.)
döntéshozó szerve dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
3 : 1 22. (3) bekezdése alapján a társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat
1 . melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2022. (VL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.)
döntéshozó szerve dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
3 : 1 22. (3) bekezdése alapján a társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat
2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelt el a Ill—as 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
160/2022. (VL 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Városfejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5630 Békés, Verseny
utca 4.) döntéshozó szerve dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V.
törvény 3 : 1 22. (3) bekezdése alapján a társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét a
határozat 3. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Városi Kulturális
Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25.) döntéshozó szerve dönt, hogy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény 3 : 122. (3) bekezdése alapján a
társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat 4. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: A Közép-békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás megszüntetése

Írásos eló’terjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdés]) pontja alapján.

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

A KEOP projekt 66 önkormányzatot érintően valósult meg még 201 O-ben, amelynek a
fenntartási ideje véget ért, így a társulás a feladatát befejezte, ezért 2022. december 3 1 . napjával
indokolttá vált a szervezet megszüntetése.
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A maradványvagyon felosztása a korábbi befizetések arányában valósul meg, de a pontos
összegét még nem tudják. Ez az elkövetkező félévben realizálódik majd.

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

Szavazás eló’tt megá/lapítoita, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete határoz arról, hogy a „KÖZÉP
BEKESI TERSEG” Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás 2022. december 3 1.
napjával szűnjék meg, és ezen időponttal kerüljön sor a nyilvántartásokból történő
törlésére.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TERSEG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos, a
jelen határozat 1 . számú mellékleteként csatolt megállapodást és felhatalmazza a
Polgármestert annak az aláírására.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A Kossuth Lajos meliszobor áthelyezése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság és elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot. Jelenleg a szobor a főtéri híd mellett található, félig eltakarva,
ezért javasolják, hogy a szobrot az Erzsébet ligetben helyezzék cl, a Petőfi szobor mellé, amely
méltóbb helyszín lesz.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Támogatja a szobor áthelyezését, hiszen az Erzsébet
liget méltó helyszíne lesz Kossuth Lajos meliszobrának.

Kálmán Tibor polgármester: Amikor ajelenlegi helyére került a szobor, elfogadható logika volt
az, hogy a Kossuth utca elejére kerüljön Kossuth Lajos meliszobra. A jelenlegi környezetben a
helyszín már méltatlan a szobor számára, ezért helyezik át.

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:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2022. (VL 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos
szobor kerüljön áthelyezésre az Erzsébet-ligetbe, a Petőfi-szobor mellé. Az
áthelyezés költségének fedezetét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az
általános működési tartalék terhére biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges engedélyek
kiadására, munkák elvégeztetésére, illetve a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: A Kecskeméti Gábor szobor elhelyezési kérelme

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta mind a három bizottság, és elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.

Magánszemélyek és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület képviseletében Izsó Gábor
kérelmezte, hogy a Kecskeméti Gáborról mintázott szobor kerüljön elhelyezésre a városban,
amelyet nagy örömmel támogattak. A szobor szintén az Erzsébet ligetben kerül elhelyezésre, így
kialakulhat a ligetben egy szoborsétány.

MMcsi András képviselő: Megköszönte Izsó Gábornak, a város volt polgármesterének, Deákné
Domonkos Julianna képviselőnek, Farkas Lászlóné tanámőnek, dr. H. Kovács Eszternek és
Varga Sándor tanárnak, díszpolgárnak azt, hogy felvállalták ezt a nemes ügyet és szó szerint
összekalapolták a pénzt. Kecskeméti Gáborban egy olyan embert tisztelhetnek, aki mindenki
számára példakép. A szoborra az lesz ráírva, hogy „olimpikon”, aki emellett kiváló pedagógus,
testnevelés tanár volt, ráadásul részt vett az 1936-os berlini olimpián is. Fontos, hogy a
közösségnek legyenek példaképei, mint ahogy az is, hogy ezekről az emberekről
megemlékezzenek.

Az Erzsébet ligetben kialakul egy szoborpark, ahol helyet kapott Petőfi, Kossuth, Jantyik Mátyás,
Kecskeméti Gábor, de a Ligetben található a sportkönyv is. Apolni kell azoknak az emlékeit,
akikre büszkék lehetnek.

Földesi Mihály képviselő javaslata sincs elfelejtve, miszerint Laborczy Aladár tanár nevét vegye
fel a fonyódi üdülő. Az ehhez szükséges eljárást le kell folytatni.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Több ponton is kapcsolódik Mucsi András
képviselőhöz. Fontosnak tartja az olyan vezetők emlékét őrizni, mint például Laborczy Aladár,
illetve a felesége Piroska, akinek köszönhetően a pályája kezdetétől a dr. Hepp Ferenc Iskolába,
(korábban 3 . számú Altalános Iskola) dolgozhat. Iskolájukban hagyomány, hogy a tanév végi
asztali díszt minden évben kiviszi Laborczy Aladámé és Laborczy Aladár sírjához. Ez az elmúlt
hétvégén is megtörtént. Fontosnak tartja az emlékük megőrzését.

Kecskeméti Gábor szobra szintén méltó helyen lesz az Erzsébet ligetben.
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A jelenlévők tudják, hogy az idei évben másként került megköszönésre a pedagógusok munkája.
Intézményvezetőként is megköszönte az önkormányzat részéről a figyelmességet, hiszen a
képviselők és jó maga is az oktatási-nevelési intézményben vehettek részt a köszöntésen, ahol
jubiláló kollegáknak, munkatársaknak gratulálhattak és adhatták át az önkormányzat aj ándékát.
Véleménye szerint a pedagógusok nagy része jónéven vette ezt a köszöntést.

Továbbgondolják, hogy miként lehet a városi pedagógusnapi megemlékezést, akár egy végleges
formába önteni, hiszen a korábbi forma kimerült. Elképzelhető, hogy Kecskeméti Gábor szobra
mellett egy emlékplakett is hamarosan elkészül, és annak sorsáról is dönthet a testület.

Kálmán Tibor polgármester: Folyamatban van a munka, a Békési Öregdiákok Egyesületének
vezetése és tagjai segítenek ebben.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képvise/ó’k száma. 9fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy
magánszemélyek és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület mint kérelmezők saját
költségükön elhelyezzék Kecskeméti Gábor szobrát a határozat mellékleteként csatolt
látványterv szerint az Erzsébet-ligetben.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges engedélyek kiadására,
amennyiben a kérelmező 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 hiánytalanul benyújtott.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2va: Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása

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

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

Az önkormányzat a következő tanévben is 12 főt részesít középiskolai ösztöndíj támogatásban.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 17. napja.
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Kérte, hogy népszerűsítsék a diákok körében ezt a pályázatot, hogy minél több pályázat érkezzen
be, hiszen a havi 1 O ezer forintos támogatás komoly segítséget nyújthat havonta a családoknak.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023 . tanévben 12 főt
részesít középiskolai ösztöndíj -támogatásban.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Békési
Középiskolai Osztöndij 2022. évi fordulójára, és a pályázati kiírást, valamint pályázati
űrlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Településrendezési eszközök módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A módosítás lényege, hogy az érintett
ingatlanon a mezőgazdasági terület besorolás építési övezet besorolásra változzon. A költségeket
a kérelmező viseli.

Molnár Gábor képviselő: Kérdése: pontosan hol létesülne a homokbánya? Ez nem derül ki az
anyagból, hiszen az csak egy helyrajzi számot tartalmaz. Azért fontos, mert ha házak között kell
közlekedni, akkor nagy lesz a terhelése a területnek, a házakat is megrongálhatja a rezgés.
Fehiiérést kell végezni, és a lakosságot is meg kell kérdezni, hogy mit szólnak ahhoz, ha reggel
5 órakor elmegy egy teherautó az ablakuk alatt.

Kálmán Tibor polgármester: Az önkormányzat az első lépéshez ad engedélyt, de a
kérehriezőnek hosszú folyamatot kell még Végig csinálnia, hiszen nagyon sok engedélyt be kell
szereznie. Ha ez meglesz, akkor a homokbánya a jelenlegi horgásztavak közelében kerül
kialakításra, Békéscsaba irányában.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 42/2007. (IX.
7.) rendeletét oly módon, hogy az 5630 Békés, külterület 0109/30 hrsz.-ú telken
homokbánya kialakítása lehetővé váljon.

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

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

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosítása során szükségessé váló partnerségi egyeztetési eljárást a Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 8/2018. (111.01.) önkormányzati rendelete alapján folytatja le.

A partnerségi egyeztetés szabályai

1 . A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a békési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) A békési székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1 995. évi LIII. törvény 98. (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába -

a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása
és eszközei:

a) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása — a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében:
- közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

- a Városházi krónikában, mint helyi újságban vagy online lapban, és

- c) a wxvw.bekesvaros.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

- d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
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b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja:

- A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül a partnerek
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módon: papíralapon a Polgármesternek
címezve, Békés Város Önkormányzatának címére (5630 Békés, Petőfi S. u. 2)
történő megküldéssel, vagy a varoshaza(bekesvaros.hu e- mail címre
elektronikus levélben megküldve.

- Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánitott,javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek
kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban
egyaránt.

- A beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező
partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, arnelyrőljegyzőkönyvet kell készíteni.

- Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem
adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt,
kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban
és elfogadási szakaszban egyaránt.

- A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész a 8 napos határidő elteltét
követően továbbítja a településrendezési eszköz készítésével megbízott
tervezőnek.

- A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét — a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat
részére, a Polgármesternek címezve

- A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására,
el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

- A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

- A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai
szerint történik.

c) Az elfogadott településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések:

- A Polgármester — a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján —

gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet
és településrendezési eszköz elfogadást követő 1 5 napon belüli közzétételéről, a
www.bekesvaros.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a
Korm. rendelet 43. és 43/B. -a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése
alól.
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- Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm.
rendelet 30. (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a
főépítész útján gondoskodik.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Közös villamosenergia-beszerzéshez csatlakozásról döntés a 2024-2025-
ös időszakra

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Villamos energia beszerzése
közbeszerzési eljárás lefolytatása műszaki előkészítéssel, szakmai feladatok ellátására adnak
megbízást, mert így kedvezőbb árszintet és feltételrendszert tudnak elérni.

Molnár Gábor képviselő: Részletesen átolvasta a tervezetet, aminek a végén forintosítva
szerepel, hogy milyen kötelezettségek hárulnak az önkormányzatra, ha nem teljesíti a
feltételeket. A szerződésben azonban nem szerepel, hogy ha a vállalkozó miatt nem valósul meg
vagy nem időben történik meg a beszerzés, akkor milyen felelősség hárul összegszerűen a
vállalkozóra. Megérti, hogy ha az önkormányzat hibázik, akkor fizetnie kell, de ha a cég hibázik,
akkor az esetükben is meg kellene fogalmazni valamilyen retorziót, de ezt a szerződésben nem
látta.

(Mucsi András képviselő kiment az ülésteremből, így a testület létszáma. 8fő,).

Kálmán Tibor polgármester: Nem újkeletű a céggel a kapcsolata az önkormányzatnak, nagyon
jó az együttműködés közöttük. Egy szabványszerződésről van szó, és az önkormányzatot az
elmúlt időszakban nem érte hátrány.

Mindenki látja a híreket, de az önkormányzat jó helyzetben van, mivel nem mostanában jár le a
szerződése sem a villamos energia, sem pedig a gáz tekintetében. Még van ideje az
önkormányzatnak összefogni más önkormányzatokkal, és vannak is ilyen irányú beszélgetések,
hiszen keresik a legkedvezőbb megoldást.

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: 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Békés Város Onkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2024-2025.
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villamos energia évre a határozat mellékletében szereplő ajánlatok elfogadásaként a
szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Közös főldgázbeszerzéshez esatlakozásról döntés a 2023 . október 1 . —

2025. október 1-ig tartó időszakra

Írtisos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz űz MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Az előző előterjesztéshez hasonlóan
az árelőny elérése érdekében javasolja a közbeszerzés lebonyolítását.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásná/jelen/évó’ képviselők száma. 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2022. (VI. 30.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a „csoportos főldgáz
energia közbeszerzéshez egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre”
csoportos közbeszerzéshez a 2023. október 1-től 2025. október 1-ig tartó szerződéses
időszakra vonatkozóan. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerződéses időszakra a
határozat mellékletét képező ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat,
szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Az 5630 Békés, 3777/6 hrsz-ú ingatlan visszavétele

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

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

Hatályon kívül helyezésre került a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely bővítési
programjához kapcsolódó, az Új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendelet. A Békésre tervezett BV intézet építése nem valósul meg, ezért kérelmezi az
önkormányzatot, hogy az ingyenesen átadott ingatlan per-, teher-, igénymentesen és ingyenesen
visszaadásra kerüljön az önkormányzat részére.
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Juhos János képviselő: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mit terveznek a területen
létrehozni a BV intézet helyett. Amikor kisajátították a szóban forgó területet, akkor nagyon sok
összeget fordítottak ingatlanok vásárlására. Vannak tervek arra vonatkozóan, hogy a jövőben
mire használják fel ezt a területet?

Kálmán Tibor polgármester: Több érdeklődő volt már iparfejlesztés tekintetében. Az a legjobb,
ha az önkormányzat tulajdonába visszakerül a terület, mert akkor akár egy malom építésében is
gondolkodhatnak.

Az előző ciklusban döntött az önkormányzat a fenti kérdésben. A terület az önkormányzat
tulajdona volt, és oda egy TOP-os pályázat keretében utat építettek és infrastruktúra fejlesztés
történt, hiszen a gáz, víz, villany rendelkezésre állt. Egy 8 hektárnyi területről van sző, amit az
önkormányzat szeretne visszakapni az államtól.

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: 8fő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2022. (VI. 30.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi,
hogy az 5630 Békés, 3777/6 hrsz-ú, 76.624 m2 nagyságú, „Kivett Állami terület II.”
megnevezésű, jelenleg 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan per, teher és
igénymentesen és ingyenesen visszaadásra kerüljön az Önkormányzat részére.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az ingatlan vonatkozásában tárgyalásokat folytasson a Magyar Allam
képviselőivel. A tárgyalás és az esetleges megegyezés előfeltétele, hogy az ingatlan
ingyenesen és tehermentesen kerüljön vissza az Onkormányzat tulajdonába.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Interpellációs válaszok, interpellációk, bejelentések

Tárv: 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.
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Táry: Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Csibor Géza képviselő nincs jelen a testület ülésén, így az ő
interpellációjára adott válasz elfogadásáról a következő ülésen kérdezik meg.

Tár2y: Deákné Domonkos Julianna képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Deákné Domonkos Julianna képviselőhöz: az
interpellációj ára adott választ elfogadj a-e?

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Földesi Mihály képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Kérdése Földesi Mihály képviselőhöz: az interpellációjára adott
választ elfogadja-e?

Földesi Mihály képviselő: Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Tár2v: Molnár Gábor képviselő interpellációjára adott válasz

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

Molnár Gábor képviselő: Az inteipellációjára adott választ elfogadta.

Táry: Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Mucsi András képviselő már nincs jelen a testület ülésén, így az 6
interpellációjára adott válaszok elfogadásáról a következő testületi ülésen kérdezik meg.

Kérte, hogy akinek van interpellációja, bejelentése, mondja el.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Van néhány téma, amiben kéri a képviselő-testület, a
Műszaki Osztály, a BKSZ Kft. segítségét, attól függően, hogy kihez tartozik az ügy. A
Malomasszonykertben, a Darab u. 2. szám alatt az aszfalt annyira felgyűrődött, hogy a ház
tulajdonosa több alkalommal jelezte, hogy be kellene avatkozni, mert személyautóval nem lehet
kijönni az udvarból. Meg kellene nézni közösen az érintettekkel ezt a területet, hogy lássák, mi
lenne a legjobb megoldás.

Korábban jelezték felé, hogy a Csabai úti gyógyszertár túloldalán volt egy tükör, amiből a több
irányba haladó járművek közlekedését láthatták. Szeretnék a lakosok ezt a tükröt
visszahelyeztetni.

Az Újvárosi tagóvoda ugyan fuzionál a Fürkész központi óvodával, de az előtte lévő területen, a
kereszteződésnél óriási lukak halmaza található. Füredi János képviselővel beszélgettek arról,
hogy ez a terület nagyon balesetveszélyes. Mindenképpen szeretné, ha kátyúzást végeznének
ezen a területen.
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Ugyancsak kátyúzásra lenne szükség az Arany János utca szélén, mert az is nagyon
balesetveszélyes, hiszen az Út széle lukakkal van tele.

Földesi Mihály képviselő: Többenjelezték felé, hogy az okos város program nem működik, nem
tudnak azon keresztül jelzésekkel élni.

A Jégvermi és a nagykert bejáratánál, az ibrányi temető mellett állati tetemeket helyeztek el, és
ezt akarták jelezni az okos városon keresztül, de nem sikerült. Van egy-két javaslat arra nézve,
hogy ilyen ne történjen, p1. táblát helyezzenek ki. Ezen a területen történik az illegális hulladék
lerakása is, de nem tudja, hogy kik teszik oda a szemetet. Többször el lett már takarítva a szemét.
A területen lakókat nagyon irritálja az illegális szemétlerakás és az állati tetemek elhelyezése,
mivel nyáron sokan a kertben töltik az idejüket. Ezt a kérdést valahogy rendezni kellene.

Kálmán Tibor polgármester: Július 8-án, délután 16.00 órától a Sportgödörben családi nap lesz,
nagyon sok jó programmal: lesznek népi játékok, fotózkodás Minnie egérrel, este pedig koncert
lesz.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Lassan a XLVI. BÉTAZEN vége felé járnak.
Megköszönte dr. Pappné Darida Andrea fesztiváligazgatónak és Bagoly László művészeti
vezetőnek a remek szervező munkáj át. A tegnap este folyamán egy kiváló j azzkoncerten vehettek
részt, amelynek az volt a különlegessége, hogy egy békési, roma származású zenész és társai
zenéltek. Nagyon színvonalas volt ez a program is. A ma este folyamán az Alapfokú Művészeti
Iskolában lesz egy program, amelyre mindenkit meghívott. Nagyon népszerű a hétvégén
megrendezésre kerülő Belencéres Néptáncegyüttes által szervezett Belencéres Gála, viszont a
részvételt június 30-áig vissza kell jelezni, hiszen teltház várható. A néptáncegyüttes elnökeként
is várja az érdeklődőket. Az idén is büszkék lehetnek erre a programsorozatra. Mindenkit vár
nagy szeretettel a hátralévő programokra.

Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
ülését 1 O óra 42 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. Kérte, hogy csak
azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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