
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29.
napján megtartott nyilvános üléséró7.

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, Csibor Géza, Mucsi András, Rácz Attila, Földesi Mihály,
Juhos János és Molnár Gábor képviselő.

Tanácskozási Io,ijal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Szabó Lászlóhivatalvezető
Nánási László ügyvezető
Szabóné Szabó Erzsébet BKSZ Kft. részéről
Kádasné Oreg Juliarina igazgató
Aléné Kucsera Andrea intézményvezető

‚

Bagoly László intézményvezető
Dr. Sódar Mária KLIK képviseletében
Erdélyi Imola igazgató
Budás-Budai Tünde civil kapcsolatok referens

Az ülés kezdésének idó)’ontja: 8.30 h

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

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 szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 1 Jő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:



Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2022. (1X 29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 29. napján tartott ülésének
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Zárt ülés:

1 . „Kecskeméti Gábor Díj” kitüntetés adományozása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

2. Lakáscélú kamatmentes kölcsön kérelem elbírálása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

Nyilvános ülés:

1 . Tájékoztató a Békés Városban működő általános iskolák 2021/2022. tanévben végzett
munkájáról és a 2022/2023 . tanév elindításáról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

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

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

4. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztó’: Támok Lászlóné

5 . Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. változásainak bejegyzése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

8. Döntés a békési tájház működtetésének módosításáról
Előterfesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

10. Dr. Futó Erika fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása
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Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Betöltetlen fogorvosi praxis vonatkozásában feladatellátás biztosítása
Eló’terjesztó’. Kálmán Tibor polgármester

1 2. Felhatalmazás lakásvásárlásra
Eló’ter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Veszélyhelyzeti intézkedésre vonatkozó javaslatok
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

14. A Békés Turisztika Kft. tőkehelyzetének rendezése
Eló’terjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 5. Villamos energia és fZ5ldgáz beszerzés-részvétel csoportos közbeszerzési eljárásban
Eló’terjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 6. Interpellációk, bejelentések

Kálmán Tibor polgármester: A kiküldött meghívó szerint zárt üléssel kezdünk, kérem aki nem
érintett és nem jogosult részt venni az ülésen, fáradjon ki a teremből. Köszönöm.

Kálmán Tibor polgármester: Ismételten tisztelettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy
a képviselő-testület 1 1 fővel határozat képes, nyílt ülésen folytatjuk a munkát a napirendi pontok
megtárgyalásával.

Napirend tárgya: Tájékoztató a Békés Városban működőáltalános iskolák 2021/2022.
tanévben végzett munkájáról és a 2022/2023. tanév beindításáról

Írásos elóerjesztés csatolva a jegyzb’könyvhöz az Mötv. (1) bekezdés D pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntöm a megjelent intézményvezetőket. Nagyon tartalmas
beszámolókat kaptunk. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és a határozati
j avaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Mucsi András képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Társaim, Tisztelt
Intézményvezetők. Köszönjük szépen azt a több száz oldalas anyagot, amit kaptunk. A
képviselő-testület új koncepció szerint tárgyalja a beszámolókat. Először tárgyalja az óvodákat,
majd az általános iskolákat és végül a középiskolákat is. Köszönjük, hogy azok az
intézményvezetők, akik mind a három pontban is érintettek, minden hónapban nagyon
színvonalas anyagot tesznek le az asztalra. Az önkormányzat egyfajta koordinációs szerepet
szeretne felvállalni a köznevelési intézmények terén. Ahogy előző ülésen már mondtam, nincs
sajátfenntartású köznevelési intézményünk, de nagyon jó a kapcsolat. Az önkormányzat és a
különböző fenntartók között jó viszony van. Eljámak a városi rendezvényekre, csapatokban
indulnak a madzagfalvi napokon, kolbászvigalom rendezvényeken is. Igyekszünk viszonozni
azzal, hogy szakemberlakásokat adunk az intézmények szakembereinek elhelyezésére, a
tanévkezdési támogatással, a középiskolai ösztöndíjjal. Fontos, hogy támogassuk a fiatalokat.
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Külön köszönöm a tankerületi központnak, hogy készítettek egy olyan összefoglalót, amely az
O fenntartásukban működő három intézménnyel kapcsolatos tudnivalókat kívánja a képviselő
testület tudomására hozni. Rendkívül színvonalas szakmai anyagot láthattunk. Korábban
gondolkodtunk abban, hogy egy egységes szempont szerint fogjuk kérni a tájékoztatót, dejó így,
ahogy van. Mindenki a saját profilja és hagyományai alapján készíti el az anyagot.
Számomra rendkívül fontos és informatív anyagot kaptunk, melyeket át tudtunk tanulmányozni.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Külön köszöntöm
intézményvezető kollégáimat, külön köszöntöm dr. Sódar Máriát, a Gyulai tankerületi központ
képviselőjét. Először is szeretnék köszönetet mondani az igen részletes és igényes
beszámolókért. Orömmel és szívesen olvassuk ezeket a beszámolókat, bár terjedelmükben igen
hosszú, de örömmel mélyülünk cl benne. Elmondhatjuk, hogy az előző év jelenléti oktatással
zajlott. Személyi feltételek alakulása is rendben volt. Nem kivétel nélkül mondható cl a szakos
ellátottság, ezért külön mondok köszönetet a nyugdíjas kollégáinknak, pedagógusoknak,
óraadóknak, akik segítik a munkánkat. Kiváló iz együttműködés az intézmények között. Az
áttanításokban is megjelenik, jó az együttműködés a társintézményekkel, tankerületi
intézményekkel, civil szervezetekkel nagyszerű az együttműködés. Említhetem a Reményhír
intézményt, a Fiatalokért Egyesület, tevékenykednek az iskolánkban, a Nefelejcs Egyesületben
alapító tagként, de sorolhatnék másokat is. Az infrastrukrulális fejlesztésről is kaptunk pontos
képet. Hiszen jól tudjuk, hogy a közelmúltban került a Református intézményünk Ovodája
nagyon szép küllemmel a városunkba, illetve az EGYMI-ben történt nagyon komoly beruházás.
Nagy örömmel admk át ezt a felújítást. A Hepp Iskolában a közeljövőben az okos terem fog
megvalósulni és türelemmel várjuk, hogy mikor fog elkészülni. Az eszköz beszerzések
valamennyi intézményünkben számottevőek. En most az alapfokú művészeti iskolát említeném
meg, de ugyan így másokról is beszélhetnék, hangszerek és más eszközök amelyekkel
gazdagodtak az intézmények. Nagyon sok pályázat valósult meg. Részletesen számot adott a
tankerületi központ. A szakmai munkát én nagyon kiemelném. Elnök Ur vezetésével valamennyi
intézményben megfordultunk, most a közeljövőben az alapfokú oktatási intézménybe készülünk.
Van a városunkban az oktatási hivatalnak bázis intézménye, az EGYMI-ről kell említést tegyek.
Nagyon jó konferenciák zajlottak le, így a Reményhírben is az elmúlt esztendőben, melyeken
magam isjelen voltam. A pedagógus életpálya valamennyi intézménybenjelen van, a mai napon
a Hepp iskolában kerül sor minősítésre és elnézést kérek, de a napirend után el kell menjek,
hiszen intézményi delegált vagyok a minősítés kapcsán. A sikerek számszerűsítése megtörtént.
Valamennyi intézményünk kiváló verseny eredményekkel rendelkezik, bekapcsolódnak a város
életébe, de a legfontosabb az Új esztendőben, a takarékos gazdálkodás és az ésszerű döntések
meghozatala. Erre kérek én is minden intézmény vezetőt. Köszönetet szeretnék mondani
kollégáim nevében is a nevelési oktatási intézmények fenntartóinak a gondosságért, a város
vezetőinek az iskolák iránti érdeklődésért, támogatásért, az intézmények vezetőinek és a
tantestület valamennyi tagjának, dolgozójának a 2021/2022-es tanévben végzett eredményes
munkájáért, jó egészséget a 2022/2023-as tanévre és sok sikert kívánok.

Kálmán Tibor polgármester: Köszönöm szépen Tanácsnok Asszony!
Köszönöm én is minden intézménynek a munkát, amit a városunkban tesznek. Igy, hogy két
egyházi fenntartó és az állami fenntartó is itt van velünk és együtt tudunk dolgozni, úgy
gondolom, hogy mindenki meg tudja találni magának azt az oktatási formát, amely a
gyermekének megfelel, Önök mindennek hátteret tudnak adni a városban. Sok erőt, egészséget
kívánok az összes dolgozónak. Kérem tolmácsolják köszönetünket.

Molnár Gábor képviselő: Köszönöm a munkáját minden intézményvezetőnek és dolgozónak.
Hála istennek Békésen a pedagógusokkal soha nem volt baj, hiszen Országos és világhírű

4



pedagógusaink is voltak. Sokan megkerestek a kérdéssel, ezért kérdezni szeretném, hogy lesznek
—e összevonások, vagy online oktatás? Mennyire érinti a megszorítás? Fontos a szülők részére,
hogy tudjanak felkészülni, mert mindenki kiveszi a szabadságát decemberben.

Dr. Sódar Mária KLIK Gyulai Tanker. ov. : Köszönöm a kérdést. Valóban nagyon fontos téma,
ami mindenkit érdekel. Most a tankerületi intézményvezetőkkel közösen dolgozunk ki egy
intézkedési tervet annak érdekében, hogy az energiaválság a legkevésbé érintse az iskolákat.
Mindannyian láttuk a vonatkozó kormányrendeleteket, melynek szeretnénk eleget tenni, de a
gyermekek érdekeit tartjuk mindenképpen szem előtt. Pontosat nem tudok még mondani, mert
az intézkedési terv kidolgozásának közepén állunk, nyilván a lehető legjobb megoldásra
törekszünk.

Deákné Domonkos Julianna képviselő: : Annyit szeretnék hozzá fűzni, hogy az augusztus 31-
én megtartott intézményvezetői értekezleten tankerületi igazgató asszony felhívta a figyelmünket
azokra az ésszerűsítésekre, melyek ebben a tanévben várhatóak és megszervezendőek és már cl
is kezdtük a közös gondolkodást. A Durkó utca 1 9. szám alatti épületünket már ki’vontuk a
forgalomból, így a fűtésben és világításban tudunk spórolni, illetve a hétvégi rendezvényeinket
korlátozzuk. Hétvégén csak nagyon indokolt esetben fogunk kinyitni. Nyilván a szellőztetés,
világításra, az anyagok, vegyszerek, takarítóeszközök, gépek használata átgondolásra kerül. Egy
hetet kaptunk arra, hogy gondoljuk át és állítsuk össze az anyagot. A tankerületek vezetői
segítséget nyújtanak egymásnak, hiszen van egy zárt csoportunk és megosztjuk egymással az
ötleteket, melyekkel racionálisan tudunk tervezni ebben a tanévben. A 20 fok az biztosítva lesz,
a gyerekek méltó és nyugodt körülmények között tanulhatnak ebben a tanévben is.

Mucsi András képviselő: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon faramuci helyzetben
vagyunk, mert nincs megszorítás, hanem válság helyzet van, melyet kezelnünk kell.
Használhatjuk a gázt és áramot, csak nem tudjuk kifizetni. A városban is nyilván racionális
döntéseket kell hozni. városunkban most látszik a barátság, az együttműködés kézzelfoghatóvá
válik. Minden képviselőt hívok a bizottsági üléseinkre, ahol kézzelfogható információt tudunk
adni. Ritkán beszélünk arról, de mégis érdemes, a dr. Ilyés intézményünk nem hogy megyei, de
megyénken túl mutató gyógypedagógiai kínálattal rendelkeznek. A megye másik végéből is
hoznak ide gyerekeket, nemcsak iskolába, de óvodába is. Erdemes arról is beszélni, hogy a
kézilabda is megjelenik az általános iskoláinkban és középiskolainkban is és a megyén túlról is
jönnek ide gyerekek.

Kálmán Tibor polgármester: Én annyit tennék hozzá, hogy a jelenlegi rezsihelyzetben, az
intézményfermtartók is ugyan abban a cipőben járnak, mint egy önkormányzat. Jelenleg
számolunk, próbáljuk kikalkulálni azokat a számokat, amellyel az idei fűtési szezonban
számolnunk kell áram és gázdíjban is. Kitartást és jó munkát kívánok minden intézménynek.

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

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: 1 1 fő

- A képviselő-testület, 11 igen, szavazattal ‚ egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2022. (1X29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Békés
Városban működő általános iskolák 2021/2022. tanévben végzett munkájáról és a 2022/2023.
tanév elindításáról” című előterjesztést, és a tájékoztatókat az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

(Deákné Domonkos Julianna képviselő-asszony el távozott az ülésről. A képviselő-testület
létszáma: lOfó).

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

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

Kálmán Tibor polgármester: Kérdezem a képviselő-társakat, van-e kérdés, észrevétel?

Mucsi András képviselő: Néhány dolgot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Három hete volt,
az évfordulója, hogy 30 éve került vissza a gimnázium a Református egyházhoz, előtte Békés
Város Onkormányzat működtette. Erről mindenképpen szeretnék meg emlékezni. Most
szombaton lesz húsz éve, hogy létre jött a Német Nemzetiségi Onkormányzat. Ok is erősítik a
város láthatatlan szövetét. Ok nem csak egy önkormányzat, hanem egy valódi közösség. Nem
csak önmagukért élnek, folyamatosan erősítik településünk összetartozását. Hálásak vagyunk a
munkájukért. Orömmel vesszük azt, hogy a Püski Sándor könyvtár dolgozóinak a tervei között
szerepel, hogy a névadó Püski Sándorról, - aki mondhatni világhírű és nép-nemzeti jelentőségű
könyvkiadó- megemlékezzünk olyan formában, hogy legyen szobra. Békés megyei
Onkormányzat közgyűlése egy héttel ezelőtt arról is szavazott, hogy 100.000 Ft-os támogatást
ad Békés városának erre a nemes célra. Bízunk benne, hogy a többi pénz is össze fog gyűlni.
Ahogyan Kecskeméti Gábor tanár úrnak a szobrával kapcsolatban is volt egy nagy társadalmi
összefogás, és sikerült megvalósítani ezt a tervet. Most október 1 5-én le is leplezzük ezt a
szobrot. Nagyon remélem, hogy egy ilyen huszadik századi szellemi óriásnak, mint Püski
Sándor, akit Békés város adott a Nemzetnek, neki is meg lesz majd a szobra. Végezetül annyit
szeretnék mondani, hogy 450 éve halt meg Szegedi Kis István, többször is figyelmébe ajánlottam
a képviselő-társaimnak ezt az évfordulót. Elkésiült a kézirat, nyomdában van a Szegedi Kis
István élete és kora című könyv, ami a reformációra, október 3 1 -én kerül bemutatásra.

Balo2 Zoltán képviselő: Olyan ügyben szeretnék hozzászólni lakásügyekkel kapcsolatban, hogy
a 2019-es covid járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt nem kerültek meghosszabbításra a
lakásszerződések, automatikusan mentek tovább. Most viszont egységesen meghosszabbításra
került az összes. Akiknél hiány, hátralék keletkezett, azokat megvizsgáltuk, személyesen lettek
megkeresve, megkérdeztük miből adódik a hátralék, kívánják-e pótolni, mert amíg hátralék van,
nem hosszabbíthatunk szerződést a lakásrendelet szerint. Meg egyeztünk velük, hogy bizonyos
intervallumon belül rendezni fogják a tartozásokat. A másik fontos kérdés, hogy 202 1 -es évben
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a lakásbérleti díjak nem lettek módosítva. Annak idején az lett célul kitűzve, hogy minden évben
felülvizsgáljuk és ki igazítjuk a piaci normákhoz. A veszélyhelyzet miatt nem lettek
felülvizsgálva, most lett volna a szerződéshosszabbításokkal aktuális. A jelenlegi energia
szankciók miatt nem akarunk több terhet róni a bérlőkre, ezért a bizottság nem tűzte napirendre.
Nem tudom, hogy ez meddig lesz fenn tartható, itt szeretném felkémi polgármester urat, és a
pénzügyi bizottságot, hogy meddig tarthatóak ezek az árak. Illetve az Ugyrendi, lakásügyi és
közrendvédelmi bizottság új tagját, Gyarmati Sándor polgárőr urat felkértem egy rövid
tájékoztatóra a város közrend és közbiztonság tekintetében. Elmondta, hogy a vagyon elleni
bűncselekmények számottevően nem növekedtek, viszont az illegális szemétlerakás továbbra is
sok problémát okoz, illetve kiemelt sok balesetveszélyes helyet a városban, melyeken változtatni
kellene, vagy fZ5lül kellene vizsgálni a forgalmi rendet. Kértem, hogy a következő bizottsági
ülésre írásbeli tájékoztatót nyújtson be.

Kálmán Tibor polgármester: Kiemelném így a média előtt is, mert nem biztos, hogy mindenki
olvasta, hogy megérkezett az OLAF jelentés a RO-HU 14 A természeti értékek megőrzése,
védelme és támogatása Nagyszalonta-Békéscsaba határon átnyúló területen elnevezésű
pályázatunkról. Itt a vizsgálat ajánlás nélkül került lezárásra, mivel az OLAF vizsgálat nem tárt
fel sem csalást, sem szabálytalanságot. Ez még az előző ciklushoz tartozó pályázat. Amikor meg
érkeztek az ellenőrök, ezt a pályázatot tüntették fel, amit vizsgálni szeretnének, de több
pályázatot is elő vettek. A későbbiekben ezekről a vizsgálatokról is befogunkszámolni.

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2022. (1X29.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

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

Írásos elóerjesztés 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 eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma: lOfő
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- Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 O igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2022. (1X29.) határozata

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

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 szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormáyzata Képviselő-testületének
211/2022. (JX 29.) határozata

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárgya: Igazgatási szünet elrendelése.

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság és a határozati javaslat elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
Az előterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatal 2022. december 27. napjától december 30.
napjáig zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. A lakosság tájékoztatása a médiákon keresztül meg
fog történni.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2022. (1X29.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatalban a
2022. évre az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg: 2022. december 27.
napjától 2022. december 30. napjáig.

2. Az igazgatási szünet alatt a Békési Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

3. A köztisztviselőknek és munkatársaknak kötelező szabadságot kell igénybe venni,
amely alól kivételes, indokolt esetben a jegyző adhat felmentést.

4. Békés Város Onkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről
a lakosságot és a társszerveket tájékoztassa.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Támok Lászlóné jegyző

Napirend tárya: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntöm Kádasné Öreg Julianna igazgató asszonyt. Az
előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és városfejlesztési
bizottság és a határozati javaslat elfogadásátjavasolják a képviselő-testületnek. Az előterjesztés,
harmadik oldalán, a lap tetején, van egy elírás. A felhalmozási kiadásokra költött összeg
helyesen: 1 92.888 Ft. Azt gondolom, hogy mindenki előtt ismert, hogy ez két nagy intézményt
érint. A Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsődét, valamint a Békési Szociális Szolgáltató
Központunkat. Mindkét intézmény kiváló munkát végez.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2022. (1X29.) határozata
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó
Társulás 2022. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a határozat
mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. változásainak bejegyzése

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

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

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2022. (1X29.) határozata

1. Mivel Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2022. (I. 27.) számú
határozatával elfogadta Sápiné Turcsányi Ildikó (született: Budapest, 1 959.04.30.) 5630
Békés, Zrínyi utca 32. szám alatti lakos) a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. 5630
Békés, Széchenyi tér 4. (Múzeum), az 5630 Békés, Széchenyi tér 6. (Nagyház) és az 5630
Békés, Durkó utca 8. (Békési ház), az 5630 Békés, Petőfi utca 41 . (Iskolamesteri lakás)
szám alatti telephelyek vonatkozásában megbízott cégvezetőjének 2022. május 3 1.
napjával történő lemondását, ezért felkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntés alapján
intézkedjen Sápiné Turcsányi Ildikó cégvezető cégkivonatból történő törléséről.

2. Mivel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Városi Kulturális
Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerinti legfőbb szerve a 102/2022. (IV. 28.) számú határozatával döntött Krizsán
Miklós könyvvizsgáló (anyja neve: Kriván Rozália, lakcím: 5600 Békéscsaba, Bogárházi
sétány 1 3 .‚ könyvvizsgálói kamarai száma: 002823) lemondásának elfogadásáról, ezért
felkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntés alapján intézkedjen Krizsán Miklós
könyvvizsgáló cégkivonatból történő törléséről.

3. Mivel Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Városi Kulturális
Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerinti legfőbb szerve a 102/2022. (IV. 28.) számú határozatával döntött, hogy a
Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1 . napjától kezdődően 2027. május 3 1 . napjáig
terjedő határozott időre a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 5600 Békéscsaba, Hal u. 3. cégjegyzékszáma: 04-09-
005376) bízza meg ezért felkéri az ügyvezetőt, hogy jelen döntés alapján intézkedjen a
KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 5600 Békéscsaba,
Hal u. 3.) bejegyzéséről. A könyvvizsgálati tevékenységet személyesen Kovács Mihály
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bejegyzett könyvvizsgáló (an: Kokavecz Ilona, 5600 Békéscsaba Hal u. 3., nyilvántartási
száma: 000416) látja cl.

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

Napirend tárya: Döntés a békési tájház működtetésének módosításáról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
bizottság, j avasolj a a képviselő-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

- A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2022. (1X29.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Kulturális
Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhelye: 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25.) kötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról. A vagyonkezelési szerződést oly módon kell módosítani, hogy a
vagyonkezelési szerződésben szereplő ingatlanok közül az 5630 Békés Durkó u. 8. szám
alatti „kivett falumúzeum” kikerüljön a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár,
Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által vagyonkezelt ingatlanok
közül. A vagyonkezelési szerződés módosítását a jelen előterjesztés 1 . mellékletében
szereplő módosító szerződés aláírásával kell megkötni.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, hogy az 5630 Békés Durkó u. 8.
szám alatti „kivett falumúzeum” 1+1 éves időtartamra ingyenes használati szerzés keretei
között a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Jantyik Mátyás
utca 23-25.) részére kerüljön átadásra a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt
ingyenes használati szerződés alapj án.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1 . és 2.
pontban körülírt, mellékletként csatolt szerződéseket illetve az azok végrehajtásához
szükséges egyéb iratokat aláírja.

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

Napirend tárya:Iskolai körzethatárok véleményezése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, a
határozati javaslat elfogadását, javasolja a képviselő-testületnek. A képviselő-testületnek
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jogszabályba foglalt kötelessége az állásfoglalás. Mivel Békés városban egy állami fenntartású
általános iskola működik, felvételi körzete Békés város teljes közigazgatási területe, így nem túl
bonyolult. Ez jogszabályi kötelezettségünk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazást
rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

- A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2022. (1X29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII. 3 1 .) EMMI rendelet 24.
-ába foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolának
a Gyulai Tankerületi Központ által megállapított felvételi körzethatárával (Békés város teljes
közigazgatási területe) a határozat melléklete szerint.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Dr. Futó Erika fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság és
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

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

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

- A képviselő-testület, 1 O igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21 7/2022. (1X29.) határozata

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

a határozat 1 . számú melléklete szerint hozzájárul a Dr. Futó Erika fogorvossal 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 tárya: Betöltetlen fogorvosi praxis vonatkozásában feladatellátás biztosítása
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Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság
tárgyalta és javasolja annak elfogadását. Dr. Sándor Judit praxis joga 2022. szeptember 30.
napjáig nem került értékesítésre, így 2022. október 1 . napjától Békés Város Onkormányzatának
gondoskodni kell a praxis helyettesítés útján történő működtetéséről. Október 1-jétől dr. Bondár
Ildikó látja cl, heti 1 5 órában a 4. szánú fogorvosi körzetet helyettesítésben. Megadom a szót
Tárnok Lászlóné jegyző asszonynak.

Tárnok Lászlóné jegyző: Tisztelt Képviselő- Testület! Osztottunk ki egy kiegészítést, ugyanis
a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő alapító okiratát is módosítani szükséges, a
napirendi ponthoz kapcsolódóan. Ugyan is a fogorvosi szolgáltatás is egészségügyi alapellátás,
de eddig nem végezte a szakrendelő ezt a feladatot, ezért ki kell egészíteni az alapító okiratot.
Kérem a képviselő-testületet, hogy egyben, a kiosztott kiegészítéssel együtt fogadja el a
határozati javaslatot. Köszönöm szépen.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

- A képviselő-testület, 1 O igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2022. (1X29.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 1 0/2022. (IV.29.)
önkormányzati rendelete 3. számú melléklet 4.1. és 4.2. táblázata szerinti 4. számú
fogorvosi körzet helyettesítésének ellátása 2022. október 1-tól 2023 . március 30-ig az
alábbiak szerint történjen:

a. a helyettesítést ellátó fogorvos: dr. Bondár Ildikó, személyes közreműködéssel
b. távollétében a helyettesítést ellátó fogorvos: dr. Futó Erika
C. rendelés helyszíne: 5630 Békés, Vásárszél u. 2.

rendelési idő: hétfő: 16:00 — 20:00 óráig
kedd: 12:00 — 21 :00 óráig (12:00—1 3 :00 óráig iskolafogászat)
szerda: nincs rendelés
csütörtök: 18:00 — 20:00 óráig
péntek: nincs rendelés

d. A Képviselő-testület felhatalmazza a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő igazgatóját a fenti paraméterekkel a megbízási szerződés
megkötésére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
adásvételi szerződés aláírására.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes alapító
okiratát a 2. melléklete szerint adja ki.
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Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Felhatalmazás lakásvásárlásra

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint
a Humán, Szociális és Közrendvédelmi bizottság, elfogadásra javasolja. Békés Város
Onkormányzata az ingatlan értékesítésekből származó bevételeket elkülönítetten kezeli, melyből
lakhatásra alkalmas ingatlanokat kíván vásárolni.

Mucsi András képviselő: Arról van itt szó, amiről már nagyon rég óta beszélünk, hogy
ingatlanból ingatlant. Most össze jött már egy olyan összeg, amiből már lehet ingatlanokat
vásárolni. Bizottsági ülésen volt egy részletesebb vita erről. Nincs a testületen belül teljes
egyetértés abban, hogy milyen ingatlanokat vásároljunk. Egyenlőre azt kell megnézzük, hogy
milyen kínálat van. Alapvető szempont, hogy nem élünk vissza mások nyomorúságos
helyzetével. Az, hogy valaki feje felől árverezik a lakást és az önkormányzat meg veszi, az nem
játszik. Meg kell nézni, hogy milyen műszaki állapota van az ingatlannak. A magán véleményem,
hogy ott vásároljunk, ahol már van lakásunk, mert ott már van közös költség. Ha olyan helyen
vásárolunk, ahol még nincs cl kell járjunk lakógyűlésre, a BKSZ képviselőinek ott kell lenni,
közös költséget kell fizetni. Nyilván, ha úgy adódik, hogy olyan tömbben van eladó lakás, ahol
nekünk nincs és meg éri, hát legyen. Ez egy fontos szempont, amire oda kell figyelni. Vannak
kollégák akik azt mondják, hogyjó állapotú kertes házra kell lecsapnunk. En azt mondom, a saját
véleményem, nem a bizottságé, lehet most jó állapotú, Öt évig jó állapotban lesz, de öt év után
egy hét milliós tető csere vagy fűtés korszerűsítés nem biztos, hogy meg éri. Ezek a lakbérek
nálunk, nem túl magasak. Mi azzal is segítjük a lakosságot, hogy amit piacinak mondunk, az
vastagon nem közelíti meg a valódi piaci árat. 1 80 családnak segítünk ezzel. A mai világban ez
nagy dolog, plusz ott vannak a kertes házak, amiket építettünk. Ahogy Balog Zoltán elnök úr
említette, felül kell majd vizsgáljuk előbb utóbb. Mindenesetre azt mondom, hogy ez egy jó
előterjesztés, jó az irány, polgármester úrnak és munkatársainak bölcsességet kívánok, hogy
tudjanak jó ingatlanokat találni.

Rácz Attila képviselő: Valóban a bizottsági ülésen hosszasan beszéltünk erről az előterjesztésről.
Az én aggályom volt az a szó, hogy árverésből vásároljunk. Ennek egy kicsit pejoratív és negatív
kicsengése van. Aztán arról volt szó, hogy nem csak a nehéz helyzetben lévő családok ingatlana
kerülhet árverés alá, hanem hagyatékból, öröklés útján az államhoz került ingatlanok is árverés
útján kerülnek értékesítésre. A Képviselő-testület nehézkes, havonkénti egyszeri ülése az
azonnali reakciót kizárhatja ilyen esetekben. 30 milliós biankót fogunk adni polgármester úrnak.
Valóban én is osztom Mucsi képviselő úr véleményét, hogy ez egy bölcs döntést igénylő
felhatalmazás. Arra kérem Polgármester Urat, hogy ha ebből az összegből felhasználásra kerül,
akkor a következő testületi ülésen mindig számoljon be, hogy ebből az összegből mekkora összeg
került felhasználásra, milyen ingatlant vásárolturik belőle, hol helyezkedik cl. Pénzügyi
osztályvezető asszonytól hallottuk, hogy ezen a számlán, mely az ingatlan eladásokból befolyt
összegeket tartalmazza, 60 millió forint körüli összeg áll rendelkezésre. Most ebből 30 millió
forintra adunk felhatalmazást, de amennyiben ez az összeg elfogy, a következő összeg is
megnyílhat ebbe az irányba. Támogatni fogjuk az ingatlan vásárlást, hiszen nehéz helyzetben
lévők vagyunk, nem csak mi, hanem az egész ország és a számlán tartott forintoknál az
ingatlanban elhelyezett összeg talán most még inkább kézenfekvőbb mint valaha.
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Mucsi András képviselő: Nagyon köszönöm Rácz Attila képviselő Úr gondolatait. Az
önkormányzat segít, másrészt profit orientált tevékenységet is végez a kft-in keresztül. Fontos,
hogy a BKSZ Kft.pénzügyi helyzetét folyamatosan javítsuk és ebből a szempontból fontos az,
hogy az egyéb bevételeket fel tudjuk használni. A képviselők tájékoztatást kapnak erről, mert a
lakás és vagyonrendeletbe ezeket be kell illeszteni. Az én javaslatom az lesz, hogy ha
ingatlanokat vásárolunk, akkor a piaci alapú lakásokhoz soroljuk be. Nézzük meg, hegy az Új
szerződések esetén, milyen díjszabást tudunk alkalmazni. Fontosnak tartanám, hogy segítsük az
intézményeket, vállalkozásokat, abban, hogy szakembereket tartsunk meg a városban. Nyilván
nem vonulunk ki a szociális területről sem, de egyre inkább át kell állni arra, hogy piaci alapon
adjuk ki az ingatlanokat, lehetőség szerint szakembereknek, mert jobban fizetők és ezzel is
javítjuk a likviditási helyzetünket. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy nem csak az értékesített
ingatlanokból, folyik ide a pénz, hanem a kamatmentes kölcsönökből is ide folyik vissza. A
másik amiben gondolkodunk, a kertes házak kérdése. Ezt is végig kell gondolni. A kertes házak,
nyilván nem azok, amik most épültek, de a régi kertes házaink állapota kívánni valót hagy maga
után. Mindenképpen arra gondolok, hogy a tömbökbe kell behúzódnunk. Reménység szerint
kevesebbet kellene rá költeni. Mondanám, hogy minőségi bérlőink vannak, költenek rá. Volt
olyan időszak, amikor rengeteget kellett költenünk az ingatlanokra, mert hogy meg ették, de azok
a bérlők már nincsenek benne. Hála Istennek a mostani bérlők vigyáznak rá, magukénak érzik,
most kevés a ráfordítani való.

Kálmán Tibor polgármester: Nem fogunk természetesen ész nélkül vásárolni, benne van az
előterjesztésben, hogy be fogunk számolni a vásárlásról. Jelenleg is számolunk, a kollégák
szakemberek számolnak, hogy hol, mi mennyibe kerül. Legyünk azzal tisztában, hogy benne van
a pakliban, hogy ebből a 60 millióból működésre is költenünk kell, akármemyire is nem akarunk.
Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de nem merem meg ígérni, de ezt a döntést ide fogjuk
hozni. Jelenleg 194 szociális bérlakásunk van, bőven a piaci ár alatt segítünk, de azt gondolom,
hogy kell is segítenünk, de nem minden áron. Vannak olyan ingatlanjaink, ahol komoly, 400 ezer
forint körüli tartozások vannak. El fogjuk indítani a kilakoltatást, amennyiben nem tudunk
megegyezni a bérlővel. Amit Mucsi képviselő-úr mondott, logikusnak és ésszerűnek tartom,
hogy a kertes házainkat értékesítsük és tömbökben vásároljunk. Kérem, hogy támogassa a
felhatalmazást a képviselő-testület.

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

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

- A képviselő-testület, 1 O igen, szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2022. (1X29.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert
lakhatásra alkalmas ingatlanok vásárlására a város belterületén, elsődlegesen árverés útján,
utólagos beszámolás mellett, összesen bruttó 30 millió Ft összeg erejéig, a 1 1998707-04606811-
00070041 „Ingatlan alap számla” terhére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

15



Napirend tárya: Veszélyhelyzeti intézkedésre vonatkozó javaslatok

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság. Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Az előterjesztés tartalmazza részletesen
az önkormányzat által fizetendő energia árakat. Több körös egyeztetésen vagyunk túl, minden
intézmény és kft vezetőjével. Békés Város működőképességének és fizetőképességének
biztosítása érdekében, szükséges kötelező érvényű megtakarítási megszorítási intézkedések
lefektetése. Ahogy már az előző előterjesztéseknél is beszéltem róla, számolunk, és vannak olyan
ingatlanjaink, amelyek szerencsés helyzetben vannak, hisz energia beszerzés során fix, hogy
jövő októberig milyen díjszabással kell áramot és földgázt fizetnünk, de azt is mérlegelnünk kell,
hogy elsődleges feladat az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, egészségügyi intézmények
működtetése és ezt követi a nem kötelező feladatok ellátása. Minden egyes ingatlanrészben végig
kell gondolnunk, hogy mi az, amit a tél folyamán nem fogjuk működtetni. Ha most ez a napirend
elfogadásra kerül, újabb körben fogunk leülni az intézményekkel. A határozati javaslatokra,
külön-külön foguk szavazni.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el az I. sz. határozati javaslat elfogadásáról.

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

S Z A V A Z Á S — az I. határozati javaslat elfogadásáról
(egyszerű többség)

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

- A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2022. (1X29.) határozata

1) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az energia veszélyhelyzetre tekintettel
dönt az egyes épületek energiatanúsítványai szerint számított energiafogyasztási értékeihez
képest összességében 30-35 % megtakarítás előírásáról.

2) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az energia veszélyhelyzetre tekintettel,
és az elvárt megtakarítás érdekében az alábbi hőmérsékleti értékekről dönt:
Békési Uszoda, Sportpálya, Dánfoki látogató központ, Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft
épületeiben a fűtés csak fagymentesítésig történhet.
Sportcsarnokban az öltözőkben maximum hőmérséklet 20 °C, küzdőtéren 1 5 °C.
Óvoda, bölcsőde csoportszobák, közlekedő helységeiben, egészségügyi és szociális intézmények
rendelői, váróiban maximum 24 °C.
Ezen kívüli intézmények nem fizikai munkavégzésre szolgáló helységeiben maximum 22 °C.
Óvoda és bölcsőde kivételével a mellékhelységek és fizikai munkavégzés helységeiben 1 5 °C,
közlekedő helységek és kiürített irodák 10 °C. Tároló helységekben csak fagymentesítés.
Epületeknél a szabad és munkaszüneti napok esetén a kívánt hőmérsékletet a kazán oldalán
naponta 1 ‚5 °C-kal csökkenteni kell. Amennyiben legalább 3 napon át a nappali hőmérséklet is
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O fok alatt várható, akkor az épületszárnyakat érintő szabadságolásokat kel! eszközölni, ezen
épületrészek fűtésének csökkentésével.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelek cl a II. sz. határozati javaslat elfogadásáról
szavazzunk!

S Z A V A Z Á s — az II. határozati javaslat elfogadásáról

(egyszerű többség)

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

A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2022. (1X29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az energia
veszélyhelyzetre tekintettel döntsön intézmények nyitva tartásának korlátozásáról, időszakos
szüneteltetéséről 2022. október 1-jétől kezdődően. Felhatalmazást ad továbbá a polgármesternek,
hogy szükség esetén dönthessen az irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkarendjének
optimalizálásáról.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor po1ármester: Szavazást rendelek cl a III. sz. határozati javaslat elfogadásáról
szavazzunk!

S Z A V A Z Á s — az II. határozati javaslat elfogadásáról

(egyszerű többség)

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

A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2022. (1X29.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, hogy az energia
veszélyhelyzetre tekintettel tegye meg a szükséges intézkedéseket és utasításokat Békés Város
Onkormányzata intézmény- és cégvezetői felé annak érdekében, hogy a kialakult energiaválság
miatti többlet költségek fedezetéről, és az energia fogyasztások csökkentéséről gondoskodjanak.
A megtett intézkedésekről a Polgármester 2022. november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-
testületet.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Napirend tárya: A Békés Turisztika Kft. tőkehelyzetének rendezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésf) pontja alíipján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásrajavasolja a határozati javaslatot. Mivel a társaság saját tőkéje ajegyzett
tőke fele alá csökkent, ezért szükséges ennek a problémának a rendezése, melyet ázsiós
tőkeemelés formájában javasolunk. A májusi képviselő-testületi ülésen már látszott, amikor
beszámoltak a kft-k hogy a 2021 -es év a kft számára nem a leg sikeresebb év volt. akkor is
elhangzott, hogy mi vezetett ehhez. Akkor fel lettem kérve a tőke helyzetének a rendezésére. Itt
van előttünk ez a javaslat. Beszéltünk a Pénzügyi Bizottsági ülésen elég hosszan erről, felkértük
a Felügyelő Bizottságot, hogy negyedévente számoljon be és jelezze az aktuális helyzetet. Most
elhangzott, hogy a kft eddigi befektetett munkájának köszönhetően pozitív a mérlege, előre
láthatólag nem lesz olyan rossz az év végi zárás mint tavaly. Most megyünk bele a téli szezonba,
ami nem fog sok bevételt hozni. Elhangzott az is, hogy hosszú távon minimum három, de négy
évszakos legyen a tábor. Kész terveink vannak arra, hogy egyes épületrészek felújítását el tudjuk
kezdeni. Nem hiszem, hogy 2023-ban fog megindulni, de hátha lesz Olyan pályázati forrás,
amelyikre tudunk támaszkodni. Az is elhangzott, hogy a Fonyódi üdülőnk az meglepően
szuperált és rekordot döntött a vendég éjszakák számát tekintve, ez is pozitív jel abban az
irányban, hogy amíg a szálláshelyeket nem tudjuk egy magasabb szintre emelni, addig egy plusz
nullával el tud működni a kft. Az is elhangzott, hogy szívesen várjuk a javaslatokat ami előre
viheti a Dánfoki üdülő központot.
Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Földesi Mihály képviselő: Ami a Pénzügyi Bizottságon elhangzott, szeretném kiegészíteni. Az
egyik az, hogy a tőkeszerkezet javítását az ingatlan átadásával oldjuk meg, kerüljön a
szerződésbe, hogy a kft önállóan nem értékesítheti, csak az önkormányzat engedélyével, így a
1 94 lakás továbbra is meg maradjon.
Ha azok a változások nem állnak be, akkor egy-két évente hasonló lépéseket kell tenni és ennek
érdekében szeretném azt látni, a belső ellenőrtől szeretném kérni, hogy térjen ki arra, hogy miből
keletkezett ez a veszteség és milyen javaslata van a kilábalásra. Legyen ez leírva, úgy gondolom
ez egy pozitív dolog lenne. Ennyit gondoltam volna. Még annyit szeretném kérni, hogy elég
bizottsági ülésre, hogy milyen önkormányzati támogatást adtunk az elmúlt időszakban a kft-nek,
illetve az elkövetkezendőben lesz —e erre szükség.

Kálmán Tibor polgármester: A lakás elidegenítése az természetes, a pénzügyi támogatás, az
kölcsön a kft részére, amit az előző évben megszavaztunk, nem kapott semmilyen más
támogatást. A belső ellenőrzés az is természetes, Marika eddig is alaposan végezte a munkáját.

Rácz Attila képviselő: Tulajdonképpen a gazdálkodás helyreállításához egy adminisztratív lépés
ez. Nem pénzt, hanem értéket apportálunk. Ez a lakás a Turisztikai kft nevére is fog kerülni?
Haszonélvezeti joggal is átadhatjuk, akkor sem tudja értékesíteni. Akár a város vendégeit is el
lehet benne szállásolni.

Kálmán Tibor polgármester: Igen, a nevükre fog kerülni. Ennek meg van az útja, módja, hogy
minek kell bele kerülnie a szerződésbe. úgy gondolom, hogy ezzl úgy segítünk a Kft-n, hogy
bérbe tudja adni, neki egy pici bevétele is lesz ebből és úgy is a mienk marad. Ez egy döntés lesz
az ügyvezető részéről, hogy bérbe adja, vagy turisztikai szálláshelynek hagyja meg.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

- A képviselő-testület, 9 igen, 1 nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2022. (1X29.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Turisztika Kft. (563 0, Békés,
hrsz. 6929/50) egyszemélyes alapítója és tulajdonosa dönt, hogy a polgári
Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény 3 : 1 89. (2) bekezdése alapján a Békés
Turisztika Kft. tőkehelyzetének rendezése céljából pótbefizetésként (nem pénzbeli
szolgáltatásként) az 5630 Békés, Ady Endre utca 6. lh A 3/1 O szám alatti, 49m2-es,
„lakás” megnevezésű, 1/1 arányban Békés Város Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlant apportként szolgáltatja a Békés Turisztika Kft-nek, amelynek értékbecslő által
megállapított értéke 1 1 .500.000 Ft.

2. A saját tőke emelés akként történik, hogy Békés Város Önkormányzata — mint
Tulajdonos 1 00.000 Ft-ot jegyzett tőkébe, 1 1 .400.000 Ft-ot tőketartalékba helyez.

3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
apport szolgáltatása céljából szükséges szerződést, iratot aláírja és további szükséges
intézkedések megtétele érdekében teljes jogkörrel elj árjon.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az ügyvezetőt, hogy a
tőkerendezéssel kapcsolatos minden szükséges intézkedést haladéktalanul tegyen meg,
így különösen gondoskodjon az ingatlan tulajdonjogának f’öldhivatali bejegyzéséről a
hozzájáruló nyilatkozat kézhez vételét követően.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Hegyesi Szilárd ügyvezető, Kálmán Tibor polgármester

Napirend tár2ya: Villamos energia és f5ldgáz beszerzés-részvétel csoportos közbeszerzési
eljárásban

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és elfogadásra javasolja. Négy településsel közösen, Dévaványa gesztorságával próbálunk meg
olcsóbban hozzá jutni csoportos közbeszerzési eljárásban a villamos energiához és gázhoz.
Vannak olyan ingatlanjaink, amelyekre érvényes energia árszerződésünk van, de lefognak járni
és vannak olyan ingatlanjaink is, amelyek jelenleg a menedékes árba tartoznak, december 3 1-ig
szerződést kell kötni. Egy körön már túl vagyunk az épületeinkkel, a jelenlegi 100 forintos ár
helyett 2 100 forintos árajánlatot adott egy szolgáltató. Bízunk benne, hogy a következő
beszerzésünk kicsit nyugodtabb lesz és sikeresebbek leszünk, kérem támogassa a testület az
előterjesztést.

19



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

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

- A képviselő-testület, 1 O igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2022. (1X29.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő úgy dönt, hogy részt
kíván venni Dévaványa Város Önkormányzat gesztorságával megvalósuló
„Villamosenergia és közvilágítás” valamint „Földgáz beszerzés” tárgyában indított
csoportos közbeszerzési eljárásban.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
együttműködési megállapodásban foglaltakat elfogadj a, illetőleg felhatalmazza polgármesterét
az együttműködési megállapodás aláírására.

3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy Békés
Város Önkormányzatát 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz., illetőleg az általa alapított

Békési Férfi Kézilabda Kft. 5630 Békés, Karacs Teréz u. 7. fszt. 2.,
Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Kit 5630
Békés, Jantyik Mátyás u. 2 1-25,
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 5630 Békés, Verseny u. 4. sz.,
Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 5630 Békés, Verseny u. 4. sz.,
Békés Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. 5630 Békés, 6929/50 hrsz.)
Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.,
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 1 . sz.,
Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde 5630 Békés, Baky u. 4. sz.,
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 5630 Békés, JózsefAttila u. 5. sz.,

költségvetési szerveket, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat képviselje a
közbeszerzési eljárás folyamán, illetőleg eredményes közbeszerzési eljárást követően a
szerződéseket aláírja.

4. A Dévaványa Város, mint gesztor vezetésével történő energia beszerzési eljárás
eredménytelensége esetén Békés Város Onkormányzata a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság által a központi költségvetési szervek részére lefolytatott energiaszállítási keret
megállapodások szerinti versenyújranyitáshoz csatlakozik.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Napirend tárya: Interpellációk, bejelentések.

Kámán Tibor polgármester: Kérdezem Balog Zoltán képviselő urat az interpellációjával
kapcsolatban?

Balo2 Zoltán képviselő: Elfogadom.
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Kámán Tibor polgármester: Kérdezem Földesi Mihály képviselő urat az interpellációjával
kapcsolatban?

Földesi Mihály képviselő: Köszönöm a szót. A Verseny utcával kapcsolatosan egyet értek, az
Ady Endre utca 14. szám előtti parkoló zúzott kő kihelyezésével ott viszont nem. Ugyan is, az
előzőidőszakban, az előző polgármester kezeskedett,azért az ott lévő 9 üzletnek, hogy legyen
parkolója, és ezért a párhuzamos parkolót nem úgy alakították ki, (nem olyan szegélykővel) hogy
ne lehessen át billenni rajta,és direkt O kérte a működő képesség érdekében, hogy egyrészt
beljebb lett téve a kerékpár út, másrészt a kerékpár út és a meglévő parkoló között ki lett kövezve
zúzott kővel. En annyit kértem, mivel ott voltam és ott van egyik vállalkozónk üzlete, egy
balesetet éppen elkerültünk, mindenki fogta a fejét, mert van ahol kisebb, van ahol nagyobb
helyen hiányzik, az útpadkára való felpattanáshoz. Amit ott láttunk, egy gyakorlatlanabb vezető,
olyan szinten sikerült meghimbáltatni az autóját, hogy a szemben lévő sávba sikerült kiszaladnia
és éppen hogy meg tudott állni a kamion. Gyakorlatilag egy másfél köbméter zúzott kőre lenne
szükség. Vállalták az ott lakók, az a 66 lakás, hogy hajlandóak megcsinálni, vissza tömöríteni,
hogy egyrészt nekik is könnyebb, másrészt annak idején Izsó Gábor polgármester úr ígérte nekik,
hogy amíg a sport kocsma mögötti zöld felület és a házak közötti zöld felület között nem tudnak
parkolót kialakítani, addig ezt a megoldást próbálják meg alkalmazni Ezért szeretném ezt a
segítséget nekik.

Kálmán Tibor polgármester: Annyit tennék hozzá, hogy ahol le van szórva zúzott kővel, az nem
parkoló. Lehet, hogy az útpadkát rendezzük, de ez nem parkoló. A parkoló az párhuzamos az
úttesttel. Az, hogy mindenki meg áll szabálytalanul az egy dolog. Még egyszer mondom, hogy a
párhuzamos út és a kerékpár út közötti fZ5ldrész rendezése az lehetségese,de egy közút melletti
parkolót nem alakítunk ki. Igy elfogadja képviselő úr?

Földesi Mihály képviselő: Ha megkapják azt a másfél köbméter követ, úgy elfogadom. Ennyit
kérek csak.

Kálmán Tibor polgármester: Útpadkát rendezzünk. Elfogadja így Képviselő Úr?

Földesi Mihály képviselő: Rendben! Igy elfogadom. Erre van szükségük igazán. Annyit kérek,
hogy segítsük Oket. Mikorra lesz kész?

Kálmán Tibor polgármester: Amint lesz anyagunk és gépünk. Előre vetítve annyit tudok
mondani, hogy egy hónapja a gléderünk újabb halál tusáját vívja, most éppen az újjá élesztés
szakaszában van. Ahogy lehet meg oldjuk.

Földesi Mihály képviselő: Rendben. Köszönöm.

Kámán Tibor polgármester: Köszönöm. Kérdezem Juhos János képviselő urat az
interpellációjával kapcsolatban?

Juhos János képviselő: Elfogadom.

Kámán Tibor polgármester: Köszönöm. Kérdezem Mucsi András képviselő urat az
interpellációjával kapcsolatban?

Mucsi András képviselő: Elfogadom.
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Kámán Tibor polgármester: Köszönöm. Kérdezem Rácz Attila képviselő urat az
interpellációjával kapcsolatban?

Rácz Attila képviselő: Ugye két kérdésről van szó. Az elsőben azt a választ kaptam, hogy az
ingatlanok rendben tartása az ingatlan tulajdonos feladata, a közterület felügyeletet feikértük az
intézkedés megtételére.

Kálmán Tibor polgármester: Azt jelenti, hogy kimennek, megkeresik a tulajdonost, felszólítják
minden egyes fórumon. Ez egy állandó küzdelem. Sok esetben örökösök vannak, akik a világ
minden részén élnek, esetleg több örökös is lehet különböző irányban. Mi nem mehetünk be csak
úgy ni, hogy fogjuk és lekaszáljuk vagy lebontjuk.

Rácz Attila képviselő: Amit említettem, ez egy konkrét üres porta, de több ilyen is van az
utcában. Ettől az intézkedéstől még nem lesz levágva a fű.

Kálmán Tibor polgármester: Egy nagyon hosszú folyamatot kell végig járjuk, nem kezdhetjük
kényszer vágással.

Rácz Attila képviselő: Értem, hogy ez a törvényes Út, de ettől nem oldódik meg a történet.

Kálmán Tibor polgármester. Ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadod-e képviselő úr?

Rácz Attila képviselő: Elfogadom.

Kálmán Tibor polgármester: Interpellációk, bejelentések következnek.

Csibor Géza képviselő: Két dolgot szeretnék mondani. Polgármester úr mondatai után nem
kérek giéderezést az Erkel utcában. Ha véletlen sikerülne, akkor kérnék.A másik, hogy sok olyan
állami kézbe került ingatlan van, amit a természet kezd vissza hódítani. Lehetne olyat csinálni,
hogy az állami fenntartóval egyeztetve ezeket az ingatlanokat értékesítenék, mivel az állam nem
tud vele mit kezdeni, de leiine aki meg venné. Az államnak bevétel lenne, mi pedig az állatoktól
megszabadulnánk.

Kálmán Tibor polgármester. Nem rossz ötlet. Akkor kérem a képviselő urakat, hogy a
körzetükben gyűjtsék össze az ilyen ingatlanokat és próbáljuk megkeresni a vagyonkezelőt.

Kálmán Tibor polgármester: További interpelláció, bejelentés nem volt, így a képviselő-testület
ülését 09 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította,.

A következő képviselő-testületi ülés 2022. október 27-én lesz.

K.m.f.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző
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Békés Város Önkormányzat Polgármesterétől

5630 Békés, Petőfi u. 2. sz. Pf. 80
Tel.: 66/411-011, 66/411-377 • Fax: 66/411-230

E-mail: varoshaza(bekesvaros.hu

Ikt.sz.: ONK/1-1 1/2022.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom
BEKES VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE
2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 8.30 órakor kezdődő

ülésére

Az ülés helye: Városháza Nagyterme, Békés, Petőfi u. 2. sz. I. emelet

NAPIRENDIPONTOK:

Zárt ülés:

1 . „Kecskeméti Gábor Díj” kitüntetés adományozása
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

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

Nyilvános ülés:

1 . Tájékoztató a Békés Városban működő általános iskolák 2021/2022. tanévben végzett
munkájáról és a 2022/2023. tanév elindításáról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

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

3. Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

4. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Előterjesztő: Tárnok Lászlóné

5. Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester



6. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 222. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

7. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. változásainak bejegyzése
Eló’ter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

8. Döntés a békési tájház működtetésének módosításáról
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

9. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 O. Dr. Futó Erika fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Betöltetlen fogorvosi praxis vonatkozásában feladatellátás biztosítása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

12. Felhatalmazás lakásvásárlásra
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Veszélyhelyzeti intézkedésre vonatkozó javaslatok
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 4. A Békés Turisztika Kft. tőkehelyzetének rendezése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 5. Villamos energia és fZldgáz beszerzés-részvétel csoportos közbeszerzési eljárásban
Előter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

16. Interpellációk, bejelentések

A nyilvános előterjesztések letölthetők az önkormányzat honlapjáról, a
http://www.bekesvaros.hu/testuleti-ulesek címről.

Békés, 2022. szeptember 23.

Tisztelettel:

Kálmán Tibor
polgármester
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Képviselő-testület:

1. Kálmán Tibor

2. Polgár Zoltán
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