
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1. napján
megtartott nyilvános üléséről.

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

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

Távollétét előzetesen bejelentette: Deákné Domonkos Julianna képviselő

Tanácskozási jojal vett részt:

Támok Lászlóné jegyző
Dr. Bocskay Arpád aljegyző
Dr. Tanai Judit jogász
Kovács Szilvia osztályvezető
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Szabó László hivatalvezető
Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető
Nánási László ügyvezető
Erdélyi Imola igazgató
Kovács Ferenc ügyvezető
Nagy Richárd ügyvezető
Juhos Józsefné belső ellenőr

Az ülés kezdésének időpontja: 8.30 h

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

Kálmán Tibor polgármester: A meghívóban Z/l . jelzéssel kiküldött előterjesztés
tárgyalásának módjáról kell, hogy szavazzon a Képviselő-testület. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság zárt ülésen tárgyalta. Közbeszerzést érintő döntésről van szó,
javaslom, hogy a Képviselő-testület is zárt ülésen tárgyalja az előterjesztést.

Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Z/1. számú előterjesztést zárt ülésen tárgyaljuk!

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő
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- A képviselő-testület, 9 igen, 1 nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2022. (XJL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Villamos energia és
f5ldgáz beszerzés —eljárást lezáró döntés” napirendi pontját, zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Napirend módosítás

Kálmán Tibor polgármester: Lenne egy módosító javaslatom a napirenddel kapcsolatban. Sok
szeretettel köszöntöm Kovács Ferenc urat az ülésünkön és az ügyelettel kapcsolatos
beszámolóval foglalkozó anyagunkat 5. napirendként szeretném tárgyalni, a tájékoztatók után.
Kérdés, észrevétel, további módosító javaslat nem volt, ezért szavazásra bocsájtotta a napirend
módosítását.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2022. (XJL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ny/1 5 . számú
„Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat
átadási/átvállalási szerződés megkötése” tárgyú előterjesztést a tájékoztatók után az 5.
napirendként tárgyalja meg.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsájtotta a
napirendi pontokat.

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

- A képviselő-testület, 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2022. (XII. 01.) határozata

Nyilvános ülés:
NAPIRENDI PONTOK:

KÖZMEGHALLGATÁS

Nyilvános ülés:
1 . Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb esemnyekrő1,

értekezletekről
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

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

3 . Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról
Eló’terfesztő: Támok Lászlóné jegyző

4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

5. Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat
átadási/átvállalási szerződés megkötése
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

6. Tájékoztató Békés Város Orikormányzata és intézményei költségvetésének 2022. I-III.
negyedéves teljesítéséről, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (11.24.) rendeletének módosítása
Előter/esztó’: Kálmán Tibor polgármester

7. A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztó’: Kálmán Tibor polgármester

8 . A 2023 . évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása, a helyi adókról
szóló 45/201 5. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

9. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (111.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 O. 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 rendelet módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 1 . Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
Előter/esztő. Kálmán Tibor polgármester

12. A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 3 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023 . I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

14. Szakorvosi rendelések szünetelése
Előterjesztő. Kálmán Tibor polgármester

1 5. Köztemetés ellátása vonatkozásában vállalkozási szerződés megkötése
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

1 6. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos
vélemények
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester
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1 7. Tájékoztató Békés Város 202 1 . évi környezeti állapotáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 8. Tájékoztató Békés Város árvíz-és belvíz védekezési terveiről
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

1 9. Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

20. A 2023 . évi piaci díjtételek meghatározása
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

2 1 . Local Agenda 21 felülvizsgálata
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

22. A Békési Kézilabda Sport Kft. alapítása
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

23. Békési Helyi Ertéktár Bizottságba új tagok felvétele
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

24. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

25 . Békés Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

26. A Békés, Csabai u. 30. szám alatti ingatlan hasznosítása
Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

27. Tájékoztatás a veszélyhelyzeti intézkedésekre vonatkozó döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

28. A 2023. évi járási START programhoz önerő biztosítása
Előter/esztő: Kálmán Tibor polgármester

29. Költségvetési előirányzat átcsoportosítások, bankszámlák közötti átvezetések
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

30. Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsönszerződésének hosszabbítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

3 1 . Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsönszerződés módosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

32. Békési Civil Szervezetek Egyesületének kölcsön kérelme
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

33. A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kit bérleti kérelme
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

34. Interpellációk, bejelentések

Zárt ülés:
1 . Villamos energia és f5ldgáz beszerzés —eljárást lezáró döntés

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

Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Ahogyan a meghívóban is jeleztük, a napirendi pontok tárgyalása
előtt közmeghallgatásra kerül sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzata alapján a Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokkal élhetnek.
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Köszöntöm a lakosság részéről megjelent érdeklődőket. Kérem, hogy akinek van
mondanivalója, jelezze, ésfáradjon ki legyen szíves a mikrofonhoz.

Mucsi András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Egy nyugdíjas hölgy a
választókerületemből keresett meg, mert szeretett volna eljönni, elmondani a kérését, de nem
tud. A Szikszai utcán lakik, az a kérése, -én azóta Nánási László ügyvezető úrral ebben a
dologban egyeztettem, de meg ígértem a hölgynek, hogy tolmácsolom a képviselők felé- hogy
főleg nyári időszakban a zöldhulladék szállítása két hetente történik, ezért problémás, hogy a
levél berothad, levet ereszt. Ezt szerette volna elmondani, hogy hetente szállítsák a
zöldhulladékot. Nánási László Úr elmondta, hogy nem mi határozzuk meg a szemtszállítás
rendjét és módját, alvállalkozóként veszünk részt benne. En azt mondom, hogy mivel ez egy
komoly probléma és másokat is érdekelhet, ezért a városházi kommunikációban jó lenne ha
erről is beszélnénk, elmondanánk, hogy mi-miért van újra. Meg tettük húszszor, de ez az eset
is mutatja, hogy nem mindenki van tisztában pontosan ezzel a dologgal, ezért jó lenne ha ezt
elmondanánk. Nánási Úr egyébként jelezte, hogy ki lehet vinni a zöldhulladékot a tetepre, Ok
fogadják is. En fogom jelezni a választómnak, hogy tolmácsoltam a kérését a testület felé. A
másik dolog az, hogy a Mezei utcáról is kaptam egyjelzést, majd az interpellációknál szeretném
elolvasni. Az is ugyan az a kategória. Köszönöm szépen.

Kálmán Tibor polgármester: Úgy gondolom, hogy ahogy eddig is, megpróbáljuk még jobban
tájékoztatni a lakosságot a zöldhulladék szállítással kapcsolatban.
Van-e lakosság részéről kérdés?

Baji Mihály lakos: Baji Mihály vagyok, a Mezei utcában lakom. Tavaly is itt voltam és a
Kossuth utca és a Mezei utca sarkán kialakított parkolóval kapcsolatban tettem fel akkor
kérdést. Azzal kapcsolatban még, hogy nem gondolkodott-e az Onkormányzat a kis utcák
egyirányúsírásról. Na most egy-két hónap után kaptunk erre választ levélben, bár nem nekem
lett címezve, hanem a fiamnak. En ezt a levelet csak át olvastam tulajdonképpen, én a választ,
csak a lényeget mondom, a válasz az volt a parkolóval kapcsolatban, hogy nézzünk utána a
Békéscsabai közlekedésfelügyeletnél, vagy nem tudom milyen cégnél. Az egyirányúsítással
kapcsolatban pedig az volt a válasz, hogy sokba kerül, meg majd utána néznek, satöbbi. Tehát
végül is nem volt válasz. Most megint fel tenném ugyan ezt a kérdést, mert olyan kicsi szűk az
utca, a gyógyszertár is ott van a sarkon. Borzasztó állapotok vannak. A másik dolog a
csatornázással kapcsolatban. Ki lett cserélve a csatorna az utcában, bár volt ott csatorna, amit a
lakosok régen megcsináltattak, amikor a szennyvizet vezették és most újból meg lett csinálva.
Az utak át lettek vágva, úgy sikerült megcsinálni, hogy volt három fekvő rendőr az utcában,
most ez 1 3-mal bővült, mivel úgy sikerült az aszfaltozást megcsinálni, hogy az eredeti aszfalttól
1 O centivel magasabban van. Nem értjük, hogy lehetett így megcsinálni. A másik pedig a
csatornázással, vízvezetéssel kapcsolatban, hogy a Móricz Zsigmond utcán kellett volna az
árkokat megcsinálni, mivel ezekből a kis utcákból oda folyik a víz. Amikor esik az eső, nálunk
nincs víz, náluk pedig tele van. Végül is valami megoldást kellene találni. Köszönöm szépen.

Kálmán Tibor polgármester: A parkolóval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az ott nem
parkoló, de ugye a KRESZ szabályainak megfelelően lehet meg állni. Az egyirányÚsíással
kapcsolatban annyit, hogy az egész várost érintő, nagyon komoly kérdés. Sok olyan utca van,
ahol igényelnék az egyirányúsítást. El kell készíteni a város teljes rendezési tervét. Nem csak a
Mezei utca, hanem egy jóval nagyobb program, melynek keretében az egész várost át kell
vizsgálni. Abszolút megértem, emelkedett az autók száma, az utca nem szélesedett, nem
Ígérem, hogy ajövő évben egyirányú lesz a Mezei utca, ha ehhez egyénileg van kezdeményezés
és az ott lakók a Képviselő-testület számára írnak egy levelet, ahol mindenki kéri, hogy
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szeretnék, hogy egyirányú legyen, akkor a pénzügyi bizottság megfogja tárgyalni. A
vízelvezetéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az egész várost, illetve a érintett
városrészeket mérnökök mérték fel és szakemberek nézték meg. Ha ők azt mondták, hogy így
kell megcsinálni, akkor úgy gondolom, hogy rájuk kell hallgatni. A kivitelezés még nincs kész
és biztosan a felelős műszaki ellenőrünk meg fog nézni minden egyes átereszt, hogy az hogy
készült el. Egy utat amikor át vágnak és Újra betonozzák, azt úgy gondolom, hogy el ég nehéz
pontosan milliméterre ugyan úgy leaszfaltozni, de bízom benne, hogy ott is jó munka készült,
meg fogjuk nézni. Amennyiben nincs több hozzászólás, közmeghallgatást lezárom, és
folytatjuk az ülést a napirendek megtárgyalásával.

Tár2y: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről
értekezletekről

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

Kálmán Tibor polgármester: Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, módosító javaslat?

Mucsi András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, én két dologra szeretném felhívni a
képviselő-társaim figyelmét. Az anyagban ugyan nem szerepel, de szeretném jelezni, hogy
november 1 7-én Polgár Zoltán alpolgármester úrral az egyházakkal tartottunk egy egyeztetést,
eljöttek a különböző keresztény felekezetek képviselői és az a kezdeményezés, ami elindult az
adventisták részéről, hogy közterületet fogadnak örökbe, ez úgy néz ki, hogy bővülni fog.
Lesznek más olyan keresztény felekezetek is, amelyek fel fogják ajánlani a munkájukat és
bizonyos közterületeket rendbe fognak tartani. Ezt a város azzal ellentételezi, hogy azok, akik
ezt rendszeresen végzik, azoknak úgy köszönjük meg, hogy évente kapnak egy ingyenes
ingatlan használatot, ha van olyan rendezvényük, amennyiben igény lenne rá. Illetve jövő évi
kulturális programokat városi programokat egyeztettünk, hála Istennek, hogy olyan közösségi
együttműködés alakult ki, hogy támogatják a keresztény felekezetek. Orömmel tudom
mondani, hogy ez a közösségi dolog halad. Emellett szeretném jelezni képviselő-társaimnak,
hogy november 1 O-én volt a Helyi Ertéktár Bizottság ülése, a Békés Megyei Onkormányzat
nyert egy pályázatot, ugye ez a Hungaricum projekt, ami az egész országban zajlik, ez négy
szintű. Van a Hungaricum, az Országos érték, Megyei érték, Helyi érték. Mi szeretnénk minél
több Békési értéket bele tenni a megyei értéktárba is, de ez azért is fontos ez az értéktár dolog,
mert hogy pontosan 35 olyan Békési érték van, amelyekkel kapcsolatban a Megyei
Onkormányzat vállalta, hogy kisfilmeket forgatnak le, tehát ez olyan milliós érték és ezeket a
kisfilmeket Békésnek is át fogják adni. Tehát nagyjából a Körös gáttól, a pemetefű cukorkáig,
a Békési kolbásztól a Békési templom orgonájáig. Három-három perces filmet forgat a Megyei
Önkormányzat ebből a nyertes pályázatból és ezeket ingyenesen megkapjuk. Hála Istennek
eltudom mondani, hogy jövőre lesznek jó kis imázs filmjeink, amivel tudunk büszkélkedni
különböző rendezvényeinken, vagy eltudjuk küldeni partnereinknek.

Kálmán Tibor polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e további
hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a tájékoztató elfogadásáról.

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

- A képviselő-testület, 9 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2022. (XJL 01.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó7tönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a tájékoztató elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25 7/2022. (XII. 01.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a tájékoztató elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

- A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
258/2022. (XII. 01.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a tájékoztató elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2022. (XII. 01.) határozata

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

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Beszámoló az ügyeleti munkáról, orvosi ügyeleti feladatok ellátására feladat
átadási/átvállalási szerződés megkötése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a Humán és Szociális Bizottság, mindkettő elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot.
Az egészségügyi szolgáltató által készített beszámolóból megállapítható, hogy az elmúlt évben
is magas színvonalon történt a feladatellátás. Az ügyeleti rendszer átalakítása folyamatban van,
valószínű, hogy 2024. január 1-től lesz változás, így a következő egy évre is javaslom az Alföld
Ambulance Kft-vel megkötni a szerződést. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ügyvezető
úrral még egyeztettünk ma reggel. Erősödik az ügyeleti ellátásunk, Mezőberény városa is
csatlakozik és Köröstarcsa is a mi ügyeleti rendszerünkhöz. A változások szelei közepette ez
egy nagyonjó hír, hiszen olyan erős, nagyonjó ügyeleti ellátásunk van, ami a viharok közepette
is, úgy gondolom, meg fogja állni a helyét és ugyan ilyen színvonalon fog 2024. után is
működni.
Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
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Mucsi András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A FIDESZ-KDNP Frakció nevében
megköszönöm az orvosi ügyeletben végzett színvonalas munkát. Szeretném felhívni mindenki
figyelmét, aki figyelemmel kíséri a képviselő-testület munkáját, hogy a minőségbiztosítás több
szinten is működik. Az első, hogy a helyiség be van kamerázva, másodszor, hogy a
telefonhívások is rögzítésre kerülnek. Ezt azért mondom, mert írja az előterjesztő, hogy az
elmúlt években kettő panasz érkezett. Kivizsgálták és nem bizonyult jogosnak. Ennek az az
oka, hogy Molnár Gábor képviselő Úr amit mondott, hogy megkereste egy választópolgár, aki
elmondta a baját, hogy szerinte nem jól járt el az orvos és nem úgy válaszolt, ahogy kellett
volna. Mi beszéltünk ügyvezető úrral, aki mondta, hogy semmi gond, van felvétel. En felhívtam
a hölgyet, nagy hallgatás volt a telefon végén, merthogy akkor már tudta, hogy itt vart egy kis
probléma, egy kis rágalmazási dolog. Utána el is aludt a dolog, mert hogy kivizsgálták az ügyet
és szembesítve lett a bejelentő. Hogy ez miért is fontos? Mert hogy mindenkinekjobb így, hogy
biztos kezekben vagyunk. Azt gondolom, hogy Kovács Ferenc Úr egy nagyon jó gárdát állított
össze. Korábban 5-1 O évvel ezelőtt volt gond, hogy ki látja el az ügyeletet, voltak panaszok,
hogy olyan idős személyek jöttek, akik a bejelentés szerint nem biztos, hogy teljesen a helyzet
magaslatán voltak. Most Kovács Úr több fiatalt is le tudott igazolni,akik itt dolgoznak és én
magam is szoktam szondázni az ismeretségi körömet, akik voltak az ügyeleten, hogy na és
milyen az ellátás. Nagyon fontos az, hogy gyors, pontos, precíz és kedves. Nyilván ha az ember
ügyeletre megy, nyilván nem szórakozásból. Akkor azért szereti azt érezni, hogy jó kezekben
van. Ha kap egy kedves szót, egy normális kiszolgálást, egy útmutatást, vagy ha ők nem tudnak
mit csinálni, akkor azt mondják, hogy nézze, körülbelül úgy látom ez a gond, az SBO-n ellátják.
Békés Város Onkorrnányzata nem kevés pénzt tesz ebbe bele, de azt gondolom, hogy minden
egyes forint jó helyre kerül és köszönjük azt, hogy ilyen minőségi szolgáltatást hoztak össze.

Molnár Gábor képviselő: Az a panaszosom volt, akit Mucsi András képviselő úr mondott.
Meghallgattuk a telefon felvételt és tisztázódott a dolog. Mindenki dicséri az ügyeleti
rendszerünket. Amit polgármester Úr mondott, azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a
Mezőberény és Köröstarcsa csatlakozna hozzánk. Ez azt jelenti, hogy inren ki fog menni az
ügyeletes autó oda, vagy onnét jönnek a betegek hozzánk? Azért kérdezem, mert ha esetleg
amíg ki megy az autó és Békésen van olyan eset, messze van tőlünk. Mire onnét vissza ér, hogy
az ilyen eset hogy fog meg oldódni?

Kovács Ferenc ügyvezető: Igazából a Mezőberényi ügyelet Gyomaendrődi központtal fog
működni, tehát a Gyomaendrődi központi ügyeletről történik az ellátás olyan módon, hogy
Mezőberénybe létrehoztak még egy mentő állomást és az a mentőállomás mentési pontként
szolgált, ahol egy mentőtiszt és egy mentő ápoló gépkocsivezető teljesített szolgálatot. 2019.
júliusától vezette be Mezőberény és tényleg minden tiszteletünk a mentősöké, de nagyon jól
kiderült a statisztikából, hogy az orvosi ügyelet az mégis csak alapellátási feladat, nem pedig
az Országos mentőszolgálat sürgősségi betegellátására, hiszen valamennyi beszámolóban
hogyha megnézzük, olvasható, hogy gyakorlatilag a lakosság az orvosi ügyeletet a háziorvosi
rendelésen, a meghosszabbítására veszi igénybe. Most ezt azért mondtam el, mert hogy a
Mezőberényi mentési pont sajnos nem tudta ellátni oly módon a betegeket, hogy nem az
ellátással van a gond, hanem a kiszolgálással, hiszen a mentőtisztnek nincs jogosultsága
receptet írni, nincs jogosultsága halott megállapításra és természetesen az alapellátási dolog az
természetesen nem olyan mint háziorvosi szinten. Ok nagyonjók a mentési tevékenységben, de
az orvosi ügyeleten lévő betegek 95 %-ánál nem sürgősségi betegellátást kell végezni. Ezt azért
mondom így el, mert a statisztika azt mutatja, hogy éves szinten 1 1 8 főt látott cl a Mezőberényi
mentési pont, ami azt jelenti, hogy havi szinten 9-10 fő. A beszámolónkból kiderül, hogy
nagyon sok a területen kívülről érkező beteg ellátása, ami aztjelenti, hogy Köröstarcsa, Kamut
és Mezőberény vonalról is havi szinten egy 50-70 fő kereste fel a Békési ügyeleti rendszert,

9



csak természetesen eddig nem fizetett érte senki. Tehát ugye a Békési NEAK fnanszírozásbó1
illetve a Békési lakossági hozzájárulásból került ezeknek a betegeknek az ellátása, hiszen az
ügyelet meg van kötve, tehát nekünk bár ki, aki be jön az utcáról, kötelesek vagyunk ellátni.
Békésről megy ki az autó Köröstarcsára is, de olyan különbséggel, hogy mi a kezdeti
időszakban, mivel nem tudjuk, hogy mekkora teher lesz, úgy lesz az orvosi szolgálat Békésen,
hogy szombat-vasárnap napközben két orvos lesz. 2024-től a tervezett jogszabályi változásban
úgy néz ki, hogy az ügyeletet az országos mentőszolgálat fogja megszervezni és fogja ellátni.
Most ugye itt fölmerült az, hogy kik látják cl. Egyértelműen le van írva, hogy emeltszintű
mentőápoló vagy mentőtiszt, vagy orvos. Tehát ugye ezért nem csorbul senkinek az
egészségügyi ellátása. Ráadásul 1 5 km-en belül van minden. Tehát ha Köröstarcsára, vagy
Mezőberénybe megy, ha Bélmegyerre megy, akkor ugyan úgy 1 5 kilométeren belül van. Az a
szerencsénk, hogy 9 km-re van a Békéscsabai mentőállomás, tehát sürgős szükségben eddig is
úgy működött a Békési ügyelet, hogy párhuzamos riasztás történt, ami azt jelenti, hogy a
beérkezett telefonhívás alapján, a kikérdezésnek megfelelően, abban az esetben, ha úgy ítélte
meg az orvos, hogy fenn áll a sürgős szükség, tehát hogy haladéktalan beavatkozásra van
szükség, akkor az orvosi ügyelet is megkezdte a vonulást és az Országos mentőszolgálattól is
küldték az eset kocsit a helyszínhez.

Kálmán Tibor polgármester: Köszönjük szépen. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy
azért a lokálpatriotizmus is működik, hisz a mi ellátási szerződésünkben szereplő összeg messze
nem annyi, mint bármely más szolgáltatónak a szolgáltatási díjai, jóval nagyobb számok
szerepelnek más településen, mint Békésen. Ez is segíti a városunkat, ezt is nagyon köszönjük
és azt is látni kell, hogy nekünk az a jó, ha minél erősebb, minél nagyobb az ügyeleti ellátó
körzetünk, annál hangsúlyosabban tudunk fellépni annak érdekében, hogy megmaradjon itt ez
a minőségi szolgáltatás.
Van-e még kérdés, hozzászólás?

Kovács Ferenc ügyvezető: Én annyit szeretnék még, hogy a jelenlegi kormányhatározatban
illetve a törvénytervezetben úgy szerepel, hogy járás-centrikus ügyeleti rendszer kerül
kialakításra. Ez a terület 2024. január 1-től mindenképpen Békéshez lett volna csatolva.
igazából mi is úgy láttuk jónak, hogy ha már ez a jövő terve, akkor inkább a Békési ügyeleti
rendszert erősítsük ezzel a terület bevonással, ha már kértek segítséget az érintett
polgármesterek.

Kálmán Tibor polgármester: Köszönöm szépen.
Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy szavazást rendelek el a beszámoló
elfogadásáról és a határozati javaslatról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazcísnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

- A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2022. XJL 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló az ügyeleti munkáról”
című előterjesztést, és a beszámolót az előterjesztés 1 . melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármest ert, hogy
az orvosi ügyelet feladatának ellátására 2023. január hó 1 . napjától 2023. december hó
3 1 . napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést, és ehhez kap csolódva
használati szerződést kössön a 2. melléklet szerint az ALFÖLD AMBULANCE Kft.
vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Széna u. 4.).

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatás összegét
76 Forint/lakos/hó, azaz hetvenhat Forint/lakos/hó összegben állapítja meg.

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLD
AMBULANCE Kit közvetlenül kössön szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő területileg illetékes hivatalával annak érdekében, hogy a cég közvetlenül
kapja meg a finanszírozást.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata és intézményei költségvetésénck 2022.
I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (11.24.) rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzóidinyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, és elfbgadásra
javasolja a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Elég feszes a 2022. évi költségvetésünk, de a háromnegyed éves adatok is igazolják, a szigorú,
fegyelmezett gazdálkodást, minden intézményünk működőképes.

Megkérdezem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
módosító javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

-A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2022. XJL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Kérem szavazzunk a rendelet tervezet elfogadásáról

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

-A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi rendeletet
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alkotta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2022 (XII.02.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e 1 e t e
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 20 1 1.
évi CXCIX. törvény 234. (3)—(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021 . évi XC. törvény 61 . (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás I bevételi főösszegét
7.590.804.529 Ft-ban, azaz Hétmilliárd — ötszázkilencvenmillió — nyolcszáznégyezer —

ötszázhuszonkilene forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

a) Működési bevételek összesen. 5 .0 1 6. 1 05 .539 Ft
aa) Allami támogatások (1 . melléklet 1 . oldal C oszlop 6. sor): 1 .778.613.613 Ft
ab) Közhatalmi bevételek (1 . melléklet 1 . oldal F oszlop 6. sor): 45 1 .084.000 Ft
ac) Intézményi működési bevételek ( 1 . melléklet 1 . oldal I oszlop 6. sor): 442.9 1 0.4 1 2 Ft
ad) Működési célú átvett bevételek (1 . melléklet 1 . oldal L oszlop 6. sor): 1 . 127.879.282 Ft
ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)

(1 . melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1 .21 5.61 8.232 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 2.574.698 .990 Ft

ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1 . melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor):
1.403.968.868 Ft

bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1 . melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor):
29.912.887 Ft

bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ( 1 . melléklet 3 . oldal I oszlop
6. sor): 1.140.817.235 Ft

c) Bevételek főösszege: 7.590.804.529 Ft

(3) A kiadások bontása:

a) Működési kiadások összesen: 4.978.356.1 85 Ft
aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1 . oldal C oszlop 6. sor): 1 .286. 1 89.322 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1 . oldal F oszlop 6. sor): 1 82.396.046 Ft
ac) Dologi kiadások (2. melléklet 1 . oldal I oszlop 6. sor): 829.855.589 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai (2. melléklet 1 . oldal L oszlop 6. sor): 1 1 5.700.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1 .395.672.887 Ft
af) Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 273.370.032 Ft
ag) Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 895.172.309

Ft
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b) Felhalmozási kiadások összesen: 2.612.448.344 Ft
ba) Beruházások, felújítások (2. melléklet 3 . oldal C oszlop 6. sor): 1 .08 1 . 1 29.360 Ft
bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor):

183.458.353 Ft
bc) Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.320.082.63 I Ft
bd) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor):

27.778.000 Ft

c) Kiadások főösszege: 7.590.804.529 Ft”

2. A Rendelet 1 . melléklete helyébe e rendelet 1 . melléklete lép.
3. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. A Rendelet 3 . melléklete helyébe e rendelet 3 . melléklete lép.
5. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7 melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
10. A Rendelet 1 O. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
11. A Rendelet 1 1 . melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
12. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi III. negyedéves előirányzatok
módosításának indoklását feladatonként bontásban e rendelet 1 1 . mellékletében foglaltak
szerint fogadja el.

Békés, 2022. december 01.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

Táry: A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet. A 2023. évi költségvetés elfogadásáig is szükségesnek látjuk
biztosítani a működés és gazdálkodás folyamatosságát, szabályozását, ezért szükséges a
rendelet megalkotása.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy Szavazást rendelek cl a rendelet tervezet elfogadásáról.

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

-A képviselő-testület, 10 igen, 0 nem és O tartózkodás mellett, az alábbi rendeletet alkotta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2022. (XII.02.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e 1 e t e
az Onkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában és az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/201 9. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. (2)
bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. (1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város
Onkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési
szervek vezetőit, hogy Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Onkormányzat), és a
költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait —

külön eljárás nélkül — az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű
önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az
évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2023 . évi
finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok
80 %-án belül, időarányosan teljesülhet.
(2) A 2023 . január 1 -től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatóak.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a
vele kötött megállapodásban rögzített — törvény által előírt — előző évről szóló számadási
kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása nincs.

3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2022. évre tervezett beruházási,
felújítási feladatainak 2023. évi kifizetései a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok
maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően
teljesíthetők.

4. A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig Új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási,
valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

5. A polgármester a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve
a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatássaljáró intézkedéseket a 2023.
évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megteszi.

6. A polgármester a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési
szerződéseket a 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megköti.
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7. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

8. Ez a rendelet 2023 . január 1 -jén lép hatályba, és hatályát veszti a 2023 . évi költségvetésről
szóló rendelet hatályba lépésével.

Békés, 2022. december 01.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

Táry: A 2023. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása, a helyi
adókról szóló 45/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés» pomja cilapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Ugyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, a határozati
javaslatot és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolják.
Az adóbevételek teljesítése időarányosnak mondható. A helyi adók vonatkozásában nem
javaslunk változást, nem lesz adómérték emelés a 2023. évben.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. 1 Ofő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2023 . évi helyi adónemek, kedvezmények
meghatározására vonatkozó tájékoztatást elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: A rendelet tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
módosító javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a rendelet tervezet elfogadásáról.

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

-A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi rendeletet alkotta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2022. (XII.02.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1 990. évi C . törvény
1. (1) bekezdésében, 43. (3) bekezdésében és a 45. -ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:
1. (1) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1 6. (7) bekezdése.

2. (1) Hatályát veszti a Rendelet 16. (8) bekezdésében a „a (7) bekezdésben meghatározott
esetben afeltárt és beszedett adóhiány. Mindkét esetben” szövegrész.

B é k é s, 2022. december 01.

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

Táry: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (111.30.) önkormányzati
rendelet módosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Az élelmiszerárak és a rezsi költségek folyamatosan emelkednek. A feladatfinanszírozás sajnos
nem fedezi a költségeket, ezért 2023. január 1-től javaslatot teszünk a gyermekétkeztetés
térítési díjainak 30 %-al történő emelésére.
A rendelet tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a rendelet tervezet elfogadásáról.

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

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

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
25/2022. (XII.02. ) önkormányzati rendelete

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

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/201 5. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1 3. (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 13. (3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a
naponkéntJketendő nettó intézményi térítési d(jat a következők szerint határozza meg:

a) Bölcsődei ellátás 512, - Ft,
b) Ovodai napközis ellátás háromszori étkezéssel 449, - Ft,
c) Ovoda, menza 287,-
d) Általános iskolai napközis ellátás háromszori étkezéssel 509,- F,
e) Általános iskola, menza 346, -

J; Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel 548, - Ft,
g)
h) Középiskola, menza 390, - F,
i) Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel 940, - Ft
J) Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel 1044,- Ft,”

4. E rendelet 2023. január 1 . napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é 5, 2022. december 1.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

Tár2y: 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 mind a három bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
A gazdasági változások, az élelmiszer árának növekedésére gyakorolt hatása napi szinten
érzékelhető, mely kihatással van az ételt előállító főzőhelyre is. Az alapanyagok beszerzési ára
naponta változik, a drasztikus emelkedés szembetűnő. 2023. február 1-től teszünk javaslatot
az emelésre. A térítési díj emelésével járó többletköltség ellátottakra történő áthárítása csak
részben valósítható meg.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a rendelet tervezet elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

-A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi rendeletet alkotta:
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

26/2022. (XII.02.)
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

módosításáról

Békés Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1 993 . évi
III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 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. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete helyébe e Rendelet 1 . melléklete lép.

2. E Rendelet 2023. február 1 . napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2022. december 1.

Kálmán Tibor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

Tár2y: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetésének I-III. negyedéves telj esítéséről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Társulási Tanács november 29-én
ülésezett és elfogadta az előterjesztést. Az IFT által fenntartott intézmények gazdálkodása is
stabilnak mondható. Mindannyian tudjuk, hogy itt a Békési Kistérségi Ovodák és Bölcsődékről
illetve a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központról mint intézményről beszélünk, ahol
Tarhos Község Onkormányzatával közösen látjuk el ezeket a feladatokat.

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

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

- A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfeiintartó
Tárulás 2022. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Az Mötv.
szerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület
az előző év december 3 1-ig hagyjajóvá. Eddig is köszönettel tartozunk Marikának a munkájáért
és aki megnézte a következő évet, látja, hogy nem lankad a figyelme és a 2023-as évben is egy
nagyon kemény terv van előttünk, ami viszont a saját biztonságunkat is szolgálja.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2023. évi
belső ellenőrzési tervét a határozat 1 . számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Táry: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. A Humán Bizottságnak voltak módosító javaslatai, de csak a
bizottság által tárgyalandó napirendekhez, mely kiegészítésként most kiosztásra került. Ezzel
együtt j avaslom elfogadásra a munkatervet.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
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Juhos János képviselő: Tulajdonképpen itt is és a Helyi iparűzési adónál is szerettem volna
szólni, de mivel mindkét napirendet érinti ezért ezt itt meg teszem. En javaslom, hogy a jövő
év során, amikor majd bele fér a tervezésbe, akkor itt a kedvezmények mértékét vizsgáljuk
felül. Jelen pillanatban egymillió forint éves árbevételig, vagy forgalomig kapnak
adómentességet a mikro vállalkozások, egyéni vállalkozások. Ezt érdemes lenne alaposabban
át venni, csak tervezhető legyen.

Kálmán Tibor polgármester: Természetesen a költségvetést majd megvizsgáljuk, hogy mit
lehet tenni és ha nem is az első félévi munkatervbe, de a második félévibe bele tesszük.
Ha nincs további kérdés, észrevétel, szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2023 . évi
munkatervét a határozat 1 . számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Szakorvosi rendelések szünetelése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
A járó beteg szakrendeléseken a szakorvosok téli szabadsága miatt a rendelések 2022.
december 27-30. között szünetelnek. A sürgős szakorvosi ellátás a békéscsabai SBO osztályon
történik.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2022. (XII. 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 1 5.) Korm. rendelet 1 8. (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő keretein belül működtetett valamennyi szakrendelés a
szakorvosok téli szabadsága alatt, 2022. december 27-30. között szüneteljenek.
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2. A betegek sürgős szakorvosi ellátása a szabadságok ideje alatt a Békés Megyei Központi
Kórház Réthy Pál Tagintézményének Sürgősségi Betegellátó Osztályán történik.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester, Erdélyi Imola Erzsébet igazgató

Táry: Köztemetés ellátása vonatkozásában vállalkozási szerződés megkötése

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
A szociális törvény és a helyi rendeletünk szerint az Onkormányzat köteles gondo skodni a
köztemetésről. Javaslom az előterjesztés szerint egy évre megkötni a szerződést.
Elindult egy jó folyamat ennek a folytatása a következő éves szerződés és ugyan úgy rotációs
rendszerben folytatódik tovább.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, rriódosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2022. (XII. 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 évre, a 2023 . január 1-től 2023.
december 3 1 -ig terj edő időszakra vállalkozási szerződést köt a Pentium Dual Kft.
(székhely: 5630 Békés, Szarvasi u. 27., képviselő: Kürti István ügyvezető), köztemetési
feladatok ellátására.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos
vélemények

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Evente ismertetni kell a Képviselő-
testülettel a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban

21



beérkező véleményeket. Az elmúlt évben nem érkezett Olyan vélemény, vagy javaslat, mellyel
a képviselő-testületnek teendője lenne.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyvvel és a
településképi rendelettel kapcsolatban érkezett véleményekről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tárgy: Tájékoztató Békés Város 2021. évi környezeti állapotáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzb7tönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ez az előterjesztés is évente
kötelezően tárgyalandó. Az önkormányzatnak nem feladata a környezet minőségének mérésére
alkalmas mérőhálózat üzemeltetése, ezért az előterjesztés a rendelkezésünkre álló adatokat
tartalmazza.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Képviselő-testülete Békés város 202 1 . évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót
a határozathoz csatolt melléklet és az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Tár2y: Tájékoztató Békés Város árvíz-és belvíz védekezési terveiről

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Onkorrnányzatunk rendelkezik mindkét tervvel, amelyek felülvizsgálata folyamatosan
megtörténik.

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

Mucsi András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A Megyei Önkormányzat foglalkozott
most a KOVIZIG beszámolójával és ott mondta igazgató Úr, hogy nagyon kevés, a Békés
megyei települések közül a települések egyharmada rendelkezik ilyen dokumentációval.
Mostanában csapadékhiányban szenvedünk, de attól függetlenül, ha a szélsőségessé váló
időjárásnak köszönhetően egy hatalmas eső lezúdul, akkor bizony feladja a településnek. Nem
tudom, hogy ki emlékszik rá, amikor 2005 nyarán volt egy hatalmas eső, amikor a Keserű sortól
keletre levő részen térdig jártak a vízben. Elszivárog ez előbb-utóbb, de attól 1ggetlenü1
nyilvánjó, ha vaimak olyan szakemberek akik tudják, hogy melyik zsilipet kell kinyitni, milyen
beavatkozásra van szükség, hogy néhány óra alatt megoldódjon a probléma, merthogy elég
komoly károk keletkezhetnek az ingatlanokban. Akkora eső volt, hogy a régi Fekete-Körös
medre az tele volt és a házakat alulról mosta a víz, tehát fontos, hogy legyen ilyen dokumentum.
Igazgató Úr elmondta azt is, hogy volt olyan, hogy este tíz órakor csörgött a telefon, az egyik
település polgármestere, hogy nagy eső van és áll a víz. Kérdezte igazgató Úr, hogy van-e ilyen
dokumentáció, azt mondta polgármester Úr, hogy nincs. Az lett volna a megoldás, hogy ugye
egy zsilipet kellett volna felhúzni és gyakorlatilag fél óra alatt megoldódott volna a probléma.
Ez nálunk hála Istennek van ilyen dokumentáció. Egy olyan megjegyzés van benne, de adja az
Ur, hogy soha ne legyen rá szükség, hogy ezeket a körgátakat úgy kellene megcsinálni, ezeket
tartalék depóniának nevezik, tehát egy kis dombnak kell lenni, hogyha jön a víz, akkor nagy
erőgépekkel beviszik az útként használt átereszbe. A dokumentáció ezt jelzi, hogy ilyen több
helyen nincs, de hát adja az ir, hogy soha ne legyen rá szükség. Annak idején, amikor ezt
elkészítették az 1 800-as években, akkor ugye ez különböző magasságÚra sikerült. Malomvégen
3 méteres a körgát, Ibrányban, az Ibrányi temetőnél csak 1 méteres ennek a magassága. Igazából
ami gondot jelent, az a belvíz, de az is csak abban az esetben, ha eső van. Nem is olyan rég,
még 1 O évvel ezelőtt a belvízzel harcoltunk, és akkor jött az a szemlélet, amit hétfőn
agrárminiszter Úr is mondott, hogy a víz ellenség. Most meg már olyan helyzetben vagyunk, jó
lenne ha egy kis tartalék víz, hogy az öntözést megoldjuk. Nem tudjuk mit hoz az időjárás,
lehet, hogy öt év múlva megint a belvízzel kell harcolni, de annak örülök, hogy a 1 8-1 9-es
napirendben is olyan napirendről tudunk szavazni, amelyek a védekezést hatékonyan elő tudják
segíteni. Orülök, hogy meg van ez a dokumentáció, örülök, hogy komolyan vette ezt a
Polgármesteri Hivatal és egy nagyon komoly szakmai anyagot tett elénk.
Kálmán Tibor polgármester: Annyit tennék hozzá, hogy a közmeghallgatáson is felmerült a
jelenleg is zajló javítási munkák. Ennek során a csapadékvíz elvezető árkoknál a 20-as csövek
kerülnek kicserélésre 30-asra. Amennyiben nagy mennyiségű csapadék hull le, eltudja vezetni.
A körgátunk egy doktori disszertáció része lett és ki van támfalazva, egy mérnök fata1ember
olyan doktori disszertációt ír, mely KOZEP EUROPA szinten is egyedülálló, mert azt vizsgálja,
hogy mindenféle környezeti hatások során milyen szintű a körgátnak, az ilyen típusú gátaknak
a szivárgása. Tehát így is népszerűbbek leszünk, mert egy komoly disszertációba kerülünk, mint
helyszín.
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Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 70/2022. (XiI. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés város ár- és belvíz védekezési
terveiről szóló tájékoztatót a határozathoz csatolt mellékletek szerint tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Beszámoló a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia
végrehajtásáról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésf) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ez az előterjesztés is évente
kötelezően tárgyalandó.

Megkérdezem, hogy az előterj esztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 71/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a középtávra szóló integrált
településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Tárgy: A 2023. évi piaci díjtételek meghatározása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi ás Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület minden év
december 3 1 -ig határozatban állapítja meg a piacon alkalmazandó díjszabást. Nem teszünk
javaslatot a díjak emelésére.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 72/2022. (XJL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a határozat 1 . mellékletét
képező díjszabásnak megfelelően elfogadja a 2023. január 1-jétől érvényes piaci díjtételeket,
változatlan összegekkel.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Local Agenda 21 felülvizsgálata

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 dokumentumot külsős szakértők
készítették. A rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján igyekeztünk a
felülvizsgálatot elvégezni, azonban ez még mindig nem teljes körű, annak felülvizsgálata évről-
évre szükséges. Képviselő úrral beszélgettünk bizottsági ülés után és teljesen igaza van abban,
hogy vannak olyan részek az anyagban, amelyek még nem pontosak az anyagban. En azt kérem,
hogy a karácsony közeledtével rá értek, nyugodtan lapozgassátok és jelezzetek vissza, amit úgy
láttok, hogy szükséges javítani.

Mucsi András képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Én nagyon jó dolognak tartom ezt az
előterjesztést, de amiért én szólni szeretnék, nem a Local Agenda 2 1 ‚ hanem amit tartalmaz.
Azzal kell szembesülnünk és most főleg nem azt a világot éljük, amikor könyveket tudunk
kiadni garmadával, de minden településnek a saját komolyságához hozzá tartozik az, hogy
legyenek imázs kiadványai, hogy mit adunk a kezébe egy látogatónak. Manapság olyan
világban vagyunk már, amikor eljött a digitális kultúrának az ideje amikor nem feltétlenül csak
nyomtatott könyvet tudunk adni, bár az is nagyon fontos, hanem az is fontos, hogy legyenek
elektronikusan elérhető anyagaink is. Nagyon sok diák van, aki Békésből vagy Békésnek
valamilyen adottságából, épületéből ír szakdolgozatot és ilyenkor megkeresnek bennünket,
jönnek a Polgármesteri Hivatalba, vagy engem is elég sokan megtalálnak, mert ismerik a
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helytörténeti érdeklődésemet és mondják, hogy adjak valamilyen szakirodalmat. Azt
gondolom, hogy a kutatásnak is jó kiinduló pontja a Local Agenda 21 . Igazából nem várható el
nyilván a Polgármesteri Hivataltól, de azért jó lenne ha lenne egy olyan csapat, aki ezt vagy
ehhez hasonló kiadványt, amit évről évre frissítene és ha jön hozzánk egy látogató, digitálisan
kinyomtatnánk és elmondanánk, hogy ez a mi településünk. Vagy ha valaki szakdolgozatot Ír,
át tudjuk neki elektronikusan küldeni nulla forint költséggel. Tehát igazából az, hogy a városnak
legyen egy olyan adatbázisa, egy olyan adattáblázata, ez egy szuper anyag, ez a Local Agenda
2 1 . En abból a szempontból nézem, nem mint képviselő, nem mint pályázatokr5l döntő
döntéshozó, hanem mint Békési lakos, aki büszke a városára és hála Istennek sokan érkeznek
Békésre, hogy mit tudunk nekik adni, mit tudunk magunkról megmutatni, kidomborítari. Ebből
a szempontból is jó ez a Local Agenda 21 és a Helyi Esélyegyenlőségi Program is. Rengeteg
adatot tartalmaznak, aktualizálni, frissíteni kell, hogy mi képviselők is ha mellé ülünk, kapunk
egy globális áttekintést saját településünkről. Nagyon üdvözlöm amit Polgármester Ur is
mondott, hogy karácsony előtt mindenki üljön mellé, magam is azt fogom javasolni. Már bele
is írtam, hogy mi az, amit cserélni kellene benne. Köszönöm szépen.

Kálmán Tibor polgármester: Megtalálható a honlapunkon és fogjuk népszerűsíteni.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e további észrevétel, hozzászólás?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek 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
2 73/2022. (XJL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Local Agenda 21 -

Fenntartható Fejlődés Helyi Programját felülvizsgálta, és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: A Békési Kézilabda Sport Kft. alapítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és a Humán és Szociális bizottság, és elfogadásra javasolják a határozati javaslatot,
a most kiosztott kiegészítést figyelembe véve.
A felnőtt és utánpótlás nevelési feladatok szétválasztásajavasolt a Magyar Kézilabda Szövetség
által, így gazdasági szempontból is eredményesebb lehet a működés.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról, a
kiegészítéssel együtt.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 74/2022. (XII. 01.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100 %-ban az
Onkormányzat tulajdonában álló Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-vel közösen gazdasági társaságot alapít a békési felnőtt korú kézilabdázókkal
kapcsolatos feladatok ellátása céljából. Az új társaság elnevezése Békési Kézilabda
Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve: Békési Kézilabda Kit,
cégformája: korlátolt felelősségű társaság. A társaság tulajdonosai 90 %-ban Békés
Város Onkormányzata, illetve 1 O %-ban a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és
Szolgáltató Kit A társaságot 3.000.000,- Ft-os törzstőkével alapítják, amelyet a
cégbírósági kérelem benyújtásáig Békés Város Onkormányzata és a Békési Férfi
Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Kit teljes egészében készpénzben bocsát a
társaság rendelkezésére. A vagyoni hozzájárulást az alábbiak szerint fizetik meg az
alapítók: 2.700.000,- Ft-ot készpénzben Békés Város Onkormányzata, 300.000,- Ft-ot
készpénzben a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Kit A társaság
székhelye: 5630 Békés, Karacs Teréz utca 7. fszt. 2. (székhelyhasználati hozzájárulás
2. melléklet), főtevékenysége TEAOR 93 1 9 08 Egyéb sporttevékenység. Az egyéb
tevékenységi körök: TEAOR 7490 — M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység, 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 8299 — M.n.s.
egyéb kiegészítő üzleti tevékenység, 9609 — M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
TEAOR 4939 - M.n.s. egyéb szárazf?ildi személyszállítás, TEAOR 5610 - Ettermi,
mozgó vendéglátás, TEAOR 5819 - Egyéb kiadói tevékenység, TEAOR 6820 - Saját
tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, TEAOR 7021 - PR, kommunikáció,
TEAOR 7022 - Uzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, TEAOR 73 12 - Médiareklám,
TEAOR 73 1 1 - Reklámügynöki tevékenység, TEAOR 7420 - Fényképészet, TEAOR
7711 - Személygépjármű kölcsönzése, TEAOR 8551 - Sport, szabadidős képzés,
TEAOR 93 1 1 - Sportlétesítmény működtetése. Az egyéb — jelen döntésben nem
felsorolt — tevékenységek felvétele és törlése vonatkozásában az ügyvezető az SZMSZ
ben foglaltaknak megfelelően szabadon rendelkezhet.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:112. -a alapján, a Békési Kézilabda Sport Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okirata aláírásának napjától (a cég bejegyzésének feltételével)
kezdődően 2024. november hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a társaság
ügyvezetőjévé választja Nagy Richárdot (született: Békés, 1995. 05.1 7.) 5630 Békés,
Malomasszonykert utca 11. szám alatti lakost (tisztség eűfogadási nyilatkozat 3.
melléklet). Az ügyvezető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 6:272.
*-a alapján az alapító okirat aláírásának napjától (a cég bejegyzésének feltételével)
bruttó havi 50.000,- Ft megbízási díj ellenében látja cl. Az ügyvezető önálló aláírási
joggal rendelkezik. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy Nagy Richárd a
Békési Férfi Kézilabda Kit (5630 Békés, Karacs Teréz utca utca 7. fszt. 2.) ügyvezetője,
amit nem tekint összeférhetetlennek. Figyelemmel a Ptk. 3 : 1 1 5. -a alapján a
Képviselő-testület kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Richárd az azonos
főtevékenységű (TEAOR 93 1 9 08 Egyéb sporttevékenység) Békési Kézilabda Sport
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatait is ellássa.
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3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 3 :26. (4) bekezdése alapján a társaság
bejegyzésének napjától kezdődően 2025. december hó 31. napjáig terjedő időszakra a
Békési Kézilabda Sport Korlátolt Felelőségű Társaság Felügyelő Bizottságának
tagjává választja Kovács László (an. : Tóth Etelka)5622 Köröstarcsa, Puskin utca 40.
szám alatti lakost, Ilyés Tamás (an. : Szekerezés Anna Ilona) 5630 Békés, Andor utca 7.
szám alatti lakost, valamint Csibor Géza (an. : FurákMária) 5630 Békés, Irányi Dániel
utca 5/l .szám alatti lakost (tisztség eifogadási nyilatkozatok 4. melléklet).

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kézilabda Sport
Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) szerinti legfőbb szerve — a Ptk. 3:130. (1) bekezdése alapján — a
Békési Kéziiabda Sport Korlátolt Felelőségű Társaság könyvvizsgálójának 2023.
január 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időre a KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye:
5600 Békéscsaba, Hal u. 3. cégjegyzékszáma: 04-09-005376) bízza meg. A
könyvvizsgálati tevékenységet személyesen Kovács Mihály bejegyzett könyvvizsgáló
(an: Kokavecz Ilona, 5600 Békéscsaba Hal u. 3., nyilvántartási száma: 000416) látja el.

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 5. melléklete szerint
jóváhagyja a Békési Kézilabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapításhoz szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és az alapító okiratot aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Nagy Richárd ügyvezető, Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: Békési Helyi Értéktár Bizottságba új tagok felvétele

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság ás
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
7 főre emelkedik a bizottság létszáma, két Új taggal bővül, Polgár Zoltán alpolgármester és
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna népi iparművész személyével.

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

Mucsi András képviselő: Én üdvözlöm a két kollégát, alpolgármester úr aktivitását mindenki
ismeri széles körben a településen, de arról az oldaláról kevesen ismerik és lehet, hogy meg is
fog rám haragudni azért amit én most nyilvánosság elé tárok, mert O egy nagyonjószívű ember,
mecénás is, mert nagyon sok jó dolgot támogat, amiről szigorúan megtiltja, hogy beszéljünk,
de ezt most elmondom a képviselőknek, hogy saját pénzén csináltatta meg a békési értéktár.hu
t és ezúton is azt gondolom, hogy megköszönhetjük neki. Azt gondolom, hogy ez egy
áttekinthető, informatív oldal, az összes érték fel van sorolva. Ezt elismerve is szerettem volna
javasolni és köszönöm, hogy a képviselő társak mellé álltak, hogy legyen benne az értéktár
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bizottságban. Nagy local patriótának tartom alpolgármester urat, szeretném, ha segítené
munkánkat a tanácsaival. Illetve van egy másik ember, akire nagyon büszkék lehetünk, a
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, helyi pedagógus, aki olyan csodálatos dolgokat alkot meg és
teremt meg, a nagyszüleink és dédszüleink, az őseink motívumait őrzi a fejében és az
alkotásaival. O is egy olyan értéket valósít meg Balogné Pannikával együtt, aki már tagja a
bizottságnak, úgyhogy arra gondoltunk, hogy őket is meghívjuk, hála Istennek mind a ketten
igent mondtak. Igy életet lehelünk ebbe a bizottságba, többször össze fogunk jönni, többek
között azért, mert készülnek a kis videó filmek, illetve szeretném, ha a megyei értéktárba is
minél több dolog bekerülne, annyit szeretnék a képviselőtársakkal megosztani, hogy az ország
harmadik legnagyobb orgonája van a Békési Református templomban, ami haldoklik. Most
kellene még 65 millió forint, hogy ezt megcsináljuk. Ebbe valami 200 síp vagy talán még több
van, ez egy régi, az idén 1 50 éves orgona. Martin Sasko készítette 1 872-ben, hát sajnos úgy is
néz ki, mint ami 1 50 éves, tehát fából vannak az alkatrészei, most egy villanymotor hajtja meg
a tüdejét, tehát azt, ami a fujtató, de igazából rengeteg mindent ki kellene rajta cserélni, ezért is
vettük bele a helyi értéktárba és szeretném, ha a megyei értéktárban is benne lenne, mert talán
így egy kicsit lehetne jobban pályázni. Azt gondolom, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni,
amit lehet azt fel kell újítani, dokumentálni, és ezek az emberek, akik rá szánják az idejüket,
pénzüket, hogy ápolják a hagyományainkat, ezek az emberek fogják átadni a tudást a
fiataloknak. Szeretném, ha majd lennének majd olyan foglalkozások, workshopok, ahol a
diákok találkoznának ezekkel a localpatriótákkal, akik megtanulnák az ételeinket elkészíteni,
ezért is támogatom a kolbászvigalmat, mert ez is egy gasztronómiai dolog, mert hogy a Békési
az igazi és azt gondolom, hogy a hagyomány őrzés ott kezdődik, hogy mi magunk is részt
veszünk benne.

Kálmán Tibor polgármester: Azt hiszem, hogy ezt nem is vitatjuk, hogy a Békési az igazi, erre
mindannyian tudunk bólogatni.
Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat
elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 75/2022. (XIL 01.) határozata

1 .) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Helyi Értéktár Bizottság
létszámát 5 főről 7 főre emeli.

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a létrejött két bizottsági helyre a
Békési Helyi Ertéktár Bizottságba megválasztja Polgár Zoltán alpolgármestert (lakcím:
5630 Békés, Lapos utca 3.) és Dávidné Gyarmati Zsuzsanna népi iparművészt (5630
Békés, Magyar Imre utca 33.).

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Helyi Értéktár Bizottság
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1 . számú
melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Tár2y: A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Irásos előterjesztés csatolva ajegyzb’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.

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

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 76/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Városi Kulturális Nonprofit
Kit Polgári Törvénykönyvről szóló 201 3 . évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
legfőbb szerve — a Ptk. 3 : 1 30. (1) bekezdése alapján — a Békés Városi Kulturális Nonprofit
Kft. könyvvizsgálójának 2022. december 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) választja
meg — aki a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kit megbízása alapján már 2022. június 1
napján megkezdte a tevékenységét.

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

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

Tár2y: Békés Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Egy nagyon szép és tartalmas anyagról van szó. A jogszabályváltozások alapján a Hivatal
szakemberei átdolgozták az anyagot, frissítették az adatokat. Uj intézkedések meghozatalára
nem teszünk javaslatokat. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden
munkatársamnak, akár a HEP, akár a Local Agenda 21 és a többi anyag kapcsán tettek, mert
ezek hosszútávon meghatározzák városunk életét, úgy gondolom, hogy mindenki szívét lelkét
bele tette.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
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Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 77/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 3 1 . (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a 201 9-2024. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot és
Intézkedési Tervet felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tárgy: A Békés, Csabai u. 30. szám alatti ingatlan hasznosítása

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A volt óvoda épülete kerül
hasznosításra a civil szervezetek által.

Mucsi András képviselő: Ez az anyag arról szól, hogy Békésen egy nagyon szerencsés helyzet
van, merthogy a civil életben több egyesület rendkívül aktív és rendszeresen ostroniolják az
önkormányzatot, hogy szükségük lenne ingatlanra. Magyarországi, regionális jelentőségű a
digitális tudásközpont létrehozása. Ennek az volt az ára, hogy a Civil Szervezetek házát fel
kellett áldozzuk. Ezeknek a civil szervezeteknek az ingatlan problémáját tudja megoldani ez a
26-os előterjesztés. Egy jó minőségű, jó állapotú, energetikailag korszerűsített, felújított,
frekventált helyen lévő ingatlant tudunk nekik oda adni. Ami problémátjelenthet, az a parkolás,
merthogy ennek az óvodának elég szerencsétlen a helyzete, mint szülő jártam ott, reggelente 6-
7 autó már problémát okozott. Nyilván ha ezek a szervezetek ott rendezvényt csinálnak, akkor
a parkolást át kell gondolni, a másik dolog, hogy képviselő-társaim elé tárnám azt, hogy vannak
nemzetiségi önkormányzataink is, akikkel most szintén egyeztetést tartott az önkormányzat. Ok
is bevonhatók ebbe a körbe, amiről többször beszéltünk, hogy a Jantyik utcai volt óvoda
épületét is ebbe az irányba vinnénk el. Ez nem egy új információ, kétszer, háromszor beszéltünk
már erről ezzel a testülettel. Erről is hamarosan fog készülni egy anyag. Oket is betudjuk ebbe
vonni. Ebben az is szerencsés, hogy a magyar állam biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak
költségvetést, tehát ott még az üzemeltetéssel kapcsolatban sem fog felmerülni teher az
önkormányzatnak. Magukénak fogják érezni, karbantartják, közösségi életet biztosítnak. . Azt
gondolom, minden szempontból szerencsés ez az előterjesztés is.

Molnár Gábor képviselő: Azt gondolom, hogy annak a négy nemzetiségi önkormányzatnak
elég nagy az a Jantyik utcai óvoda. Lehet, hogy rosszul emlékszem, mert kicsi voltam amikor
odajártam és csak nagynak tűnt. Lehet, hogy fordítva kellene, hogy a Nemzetiségi
Onkormányzatok mennének a Csabai úti épületbe, mert az jóval kisebb épület, a Civilek pedig
a Jantyik utcai óva épületébe. Nem tudom, hogy melyik lenne a jobb. Ugy emlékszem, hogy a
Csabai úti épület az fel lett újítva pár éve napelem rendszerrel.
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Kálmán Tibor polgármester: A Civil Szervezetek Vezetőivel egyeztettünk, meg néztük a
Csabai utcai épületet és a Jantyik utcai épületet is. Ok döntöttek a Csabai utcai épület mellett.
Amit képviselő Úr is mondott, a fenntarthatóság miatt is, hiszen a Csabai utcai épület hő
szigetelve van, nyílászárókat cseréltürik és napelem is van. A Jantyik utcai épület nincs. Meg
kell még találjuk a forrást, amiből ezt meg tudjuk tenni. A Civil Szervezetek Egyesülete fogja
működtetni, minimális átalakításokat kell tennünk, wc csészék, piszoárok cseréje, mert ezek
viszonylag most kicsik. A parkolással kapcsolatban pedig az udvar megnyitása lesz a megoldás,
ezt is nézegettük már. A Jantyik utcai épület egy hosszabb feladat fog lenni.

Mucsi András képviselő: Teljesen jogos, amit mond képviselő úr, de ugye erre Polgármester
Úr megválaszolt. Két dolog van. Vannak a Civilek, akiknek nincs állandó bevételük. A
Jantyiknál ott az a helyzet, hogy ott a Nemzetiségi Önkormányzatnak van bevételük. Ok viszont
nagyon kérnék. Az a fogalom, hogy ingyen oda adom, az már nincs. Ezt már a gáz számla
elintézte. A nemzetiségi önkormányzatoknak szükségük van irodára is. Nyilván hasznos dolog
amit mondott képviselő Úr.

Molnár Gábor képviselő: A rezsiköltséghez annyit, hogy aki a Csabai útiban van, azt a rezsi
költséget fizeti, aki a Jantyikon van azok pedig azt. Ez ilyen csocsó formában nem fog működni.

Kálmán Tibor polgármester: A Civil Szervezetek Egyesülete fogja a rezsit fizetni, az ő feladata
lesz, hogy azokat a költségeket elkérje a rendezvényt tartó egyéb szervezettől, aki ott
rendezvényt akar tartani.
Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel,
módosító javaslat?

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2 78/2022. XIL 01.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/2021 . (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1 O. (6)
bekezdése alapján felmentést ad a pályáztatás alól az 5630 Békés, 3422 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben az 5630 Békés, Csabai u. 30. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1 8/2021 . (XI. 2.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése és
23. (2) bekezdése alapján a 2023. január 1 . napjától 2024. december 3 I . napjáig tartó határozott időre
a Békési Civil Szervezetek Egyesület részére (székhely: 5630 Békés, Hőzső utca 4., adószám:
1 8381 102-1-04, képviseli: Kovács András elnök) kedvezményes használatba adja az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, 3422 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 5630
Békés, Csabai u. 30. szám alatti ingatlant. Amennyiben a határidő lejártát megelőző 30 napon belül
egyik fél sem él kifogással, a bérleti szerződés — további egy évvel - 2025. december 3 1 . napjáig
meghosszabbodik. A kedvezményes használat díját - a rezsiköltség megfizetése mellett - 10.000,- Ft +

ÁFA/hó összegben határozza meg.
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3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1 . számú mellékletét képező szerződést aláírja, és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tárgy: Tájékoztatás a veszélyhelyzeti intézkedésekre vonatkozó döntések végrehajtásáról

Írásos elberjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pona iilapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az önkormányzat és intézményei nagyon fegyelmezetten végrehajtják a korábbi határozatot,
bízunk benne, hogy jelentős megtakarítást tudunk elérni.

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

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl 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
2 79/2022. (XII. 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzeti intézkedések
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés Városi Kulturális Központ,
Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Kft intézményeinek nyitva tartását az alábbiak
szerint határozza meg, a 469/2022 (XI.21 .) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás és
az abban foglaltakra vonatkozóan:
Kulturális Központ Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25 2022. november 1 — 2023. március
31. ZARVA;
Jantyik Mátyás Múzeum és Galéria Békés Széchenyi tér 4. 2022. október 15 — 2023.
március 3 1 . ZARVA;
Püski Sándor Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. Nyitva tartás: KEDD 8,00 -13,00,
CSUTORTOK 12,00 — 16,00, PENTEK „könyv házhozszállítás napja”;
Sportcsarnok Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. Nyitva tartás: mindennap 8,00 — 20,00;
Sportpálya Békés, Szarvasi u. 34. 2022. november 1 — 2023 . március 3 1 . ZARVA;
Digitális Tudásközpont Békés, Hőzső u. 4 Nyitva tartás: szerda, csütörtök 8,00 — 16,00.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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Táry: A 2023. évi járási START programhoz önerő biztosítása

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

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

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

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2022. (XJL 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a járási
START programokban (mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, szociális
i ellegű program), azok megvalósítását támogatja.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a programok
végrehajtásához szükséges önerőt a 2023. évi költségvetésben biztosítja, valamint az
esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást lefolytatja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Költségvetési előirányzat átcsoportosítások, bankszámlák közötti átvezetések

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

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyről kérem, hogy külön szavazzunk.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl az I. határozati javaslat elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

- A képviselő-testület, 10 igen, O nem és O tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 6/2022 (11.24) Békés Város
Orikormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben tervezett,
személyi jellegű kiadások K121 rovat, 01 1 130 kormányzati funkció terhére 61 6.000 Ft, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzat K2 rovat, 011 130 kormányzati funkció terhére 72.072
Ft átcsoportosításáról dönt a K5 12-03 Működési célú támogatás nyújtás egyéb civil
szervezetnek elnevezésű rovat, 8403 1 kormányzati funkció javára 688.072 Ft összegben.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelek cl az II. határozati javaslat elfogadásáról

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2022. (XII. 01.) határozata

1 . Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békés Média Alapítvány (székhelye. 5630 Békés, Rákóczi u. 4. képviseli: Berta György István)
támogatására 500. 41 6 Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2023. május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Onkormányzat minden további
támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendj éről szóló 4/201 5 . (II. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. -a alapján a céljai eléréséhez működési célú támogatást nyújt:

Békési Kisgazdakör Egyesület (székhelye: 5630 Békés, Csabai út 18. képviseli: Tarkovács
István elnök) támogatására 187. 656 Ft.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a fentiek
szerint támogatásban részesített szervezettel szerződést kössön a támogatás felhasználásáról
azzal, hogy a támogatottnak 2023 . május 3 1 . napjáig kell írásos tájékoztató megküldésével
elszámolnia, melynek elmaradása esetén — annak pótlásáig — az Onkormányzat minden további
támogatást felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.
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Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazást rendelek el a III. határozati javaslat elfogadásáról.

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 11998707-04606811-10000214
„Fejlesztési Tartalék Alap” bankszámláról 702.845 Ft összeg átvezetéséről a
1 1 998707-046068 1 1 -00000000 „Költségvetési” bankszámlára.

Fiatáridő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táriy: Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsönszerződésének hosszabbítása

lrásos 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.

Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
i avaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békési
Onkormányzati Tűzoltóság (5630 Békés, Petóji Sándor u. 24, adószám: 18394180-1-04,
képviseli: Araezki Zsoltparancsnok) kölcsönéből fennálló 5.500.000,- Ft összegű tartozását
2023. év december 31. napjáig fizesse meg, a határozat mellékletét képező megállapodás
alapján.

Futamidő: 2023. december 31.

Összeg: 5.500.000 Ft

Kamat: OIN BUBOR (napi)

Kamatfelár: + 0,75 %
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. kölcsönszerződés módosítása

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.

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

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma: lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2022. (XIL 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Békési Turisztikai és
Szolgáltató Kft (5630 Békés, HRSZ 6929/50; 14270299-2-04, képviseli: BakAdám ügyvezető)
tagi kölcsönszerződés lejáratának egy évvel való meghosszabbításához, a törlesztési
határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása mellett.

Futamidő: 2025. december 31.

Fizetési határidők:
2023. december 31. 5.000.000 Ft
2025. december 31. 15.000.000 Ft

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt megállapodás megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Táry: Békési Civil Szervezetek Egyesületének kölcsön kérelme

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdés]) ponija alapján.

Kálmán Tibor polgármester: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Pályázati finanszírozási gondok megoldásához kér segítséget az egyesület.
Megkérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
javaslat?

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a határozati javaslat elfogadásáról

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviselők száma. lOfő

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
286/2022. (XII. 01.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” jogcímen 3.000.000 Ft összegű
kölcsönt nyújt a Békési Civil Szervezetek Egyesülete számára
11 600006-0000000-36755794 „Kötvényforrás bankszámla” és Altalános működési tartalékok
terhére az alábbi kondíciókkal:

Futamidő : 2023 . november 30.
Osszeg: 3.000.000 Ft
Kamat: O/N BUBOR (napi)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
melléklete szerinti szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

}latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Tár2y: A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bérleti kérelme

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.

Megkérdezem, hogy az előterj esztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító
i avaslat?
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek cl a határozati javaslat elfogadását

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

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

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2022. (XII. 01.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Körös-menti Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel fennálló bérleti szerződését olyan módon, hogy a bérleti díj
összege nettó 75.000. Ft/hó összegről 13 0.000,- Ft/hó összegre változik.

38



2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor
polgármestert a határozat 1 . mellékletét képező, Békés Város Önkormányzata és a Körös-menti
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kit között fennálló helyiségbérleti szerződés II. számú
módosításának aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Interpellációs válaszok

- Csibor Géza képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Megkérdezem Csibor Géza képviselőt, hogy az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Csibor Géza képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadta

- Juhos János képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Megkérdezem Juhos János képviselőt, hogy az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Juhos János képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadta.

- Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válasz

Kálmán Tibor polgármester: Megkérdezem Rácz Attila képviselőt, hogy az interpellációjára
adott választ elfogadja-e?

Rácz Attila képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadta

Tár2y:Interpellációk, bejelentések

Kálmán Tibor polgármester: Megkérdezem kíván-e valaki interpellációval élni, vagy van-e
valakinek bejelentése?

Mucsi András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Négy pontot szeretnék érinteni. Az egyik
az, ami a közmeghallgatás kapcsán id.Baji Mihály úr elmondta az ő felvetését, én ugyan ezt
írásban megkaptam dr. Baji Mihály úrtól, amit oda fogok adni, hogy a jegyzőkönyvhöz
csatoljuk. A Mezei utcai csapadékvíz elvezetés fejlesztésével érintett utcák esetében, mikor lesz
műszaki átvétel, garanciális bejárás. Atvágták az utat, sok helyen az átvágással együtt az Út
szélek vagy a vágás széle töredezett le. Miközben annak kijavítása vagy elmaradt, vagy hiányos.
Ha ez igaz, már pedig ezt tapasztalatból mondja, akkor ezt valóbanjogos felvetésnek tartom én.
Ezt a szakaszt én ma befogom járni. Illetve a Mezei utca egyirányúsírásával kapcsolatban kérte
azt, hogy nézzük át a Hatházi részen az egyirányúsírásokat is. Polgármester úr ugye erre
megválaszolt, hogy ezeket egy csomagban fogjuk kezelni. Mindenképpen ezeket én is fogom
szorgalmazni. A másik két kérésem pedig az lenne, hogy a Kispince utca 42 előtt, a tujafák
nagyon akadályozzák a kilátást azoknak, akik a Jámbor utcából kihajtanak és balesetveszélyes
helyzetek jöttek elő, főleg az esti időszakban. Illetve a Kispince utca 48 előtt van egy nagy
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útburkolati hiba, egy jó nagy méretes kátyú, amit elég nehéz kikerülni, amit szintén kértek a
lakosok, hogy tolmácsoljam a megoldás kérését. Köszönöm szépen.

Füredi János képviselő: Egy interpellációm lenne. A választókörzetemben a Csendes utca és
a Tavasz utcát összekötő járdát kellene, az egy ilyen kis át bújós rész, egy kispatak csörgedezett
ott régen, ez a járda egy támfallal volt megtámasztva, ami sajnos szét csúszott és a járdaközt
akkora rés van, hogy a kerékpár kerék bele fér, volt is már ott baleset, fejre állt egy hölgy. Ez a
kérés jött hozzám, hogy ha ezt meg néznénk, hogy mit tudnánk ezzel kezdeni.

Kálmán Tibor polgármester: Amennyiben további interpelláció, bejelentés nincs, köszönöm
mindenkinek az egész éves munkáját, mert ha minden jól alakul, akkor ez volt az utolsó éves
ülésünk. Jó pihenést, feltöltődést kívánok mindairnyiótoknak és invitálok mindenkit az adventi
gyertyagyújtásokra, találkozzunk beszélgessünk. Sok szeretettel várnak a rendezők mindenkit.
így a képviselő-testület nyílt ülését 9 óra 55 perckor befejezettnek nyilvánítom. Kérem, hogy
aki nem illetékes, fáradjon ki a teremből.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
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