
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 18.

Ikt. sz.: TJO/8/8/2021.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Békéscsabán, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében (Bé
késcsaba, Árpád sor 18.), a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 23. napján,
09.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
A közgyűlésről a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 34. (1) bekezdé
se alapján teljes terjedelmében hangfelvétel is készült.

Megjelent: 16 fő megyei képviselő (Jelenléti ív csatolva, 1. számú mefléklet)

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Szabó János Zoltán megyei képviselő.

Érkezését későbbre jelezte: Puju János Zoltán és Varga Gusztáv megyei képviselők

A közgyűlésre meghívást kaptak a tárgyalt naDirendi pontnál feltüntetett előadók mellett:
- Szebellécli Zoltán nem képviselő, főállású alelnök
- a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetője,
- a nemzetiségek megyei önkormányzatainak elnökei,
- a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja,
- Szrenka Pálné Civil Szervezetek Szövetsége,
- a sajtó képviselői,

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését vezeti:
Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke — továbbiakban Zalai Mi
hály elnök.

Zalai Mihály elnök: Tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőtársakat, megjelent vendége
ket, a hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy 14 fő megyei képviselő jelenlétével az ülés határo
zatképes, az ülést megnyitja.
Megkérte a képviselőket, hogy 1 perces néma felállással adózzanak a két előző ciklusban dol
gozó megyei képviselőnek Csüllög László Mihály és Takács Ferenc emlékének, akik a pandé
miás időszak alatt hunytak el.

Egy perces néma felállás.

Zalai Mihály elnök: Az eredetileg megküldött napirendekhez képest tájékoztatta a képviselő
ket, hogy első napirendi pontként javasolja megtárgyalásra az Ügyrendi Bizottság tájékoztató-
ját, melynek címe „Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott döntésekkel kapcsolatos képvi
selői visszajelzésekről” című előterjesztés. Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a kötele -

zettségének kíván eleget tenni ezzel a táj ékoztatóval, hiszen megbízást kapott a Közgyűléstől
a fentiek vizsgálatára. A 1. napirendi pont a „Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott le
járt határidejű határozatok végrehajtásáról” változatlan tartalommal 2. napirendi pontként ke
rül megtárgyalásra. Az eredetileg 2. pontként szereplő „Tájékoztató a Békés Megyei Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről” szóló előterjesztés a következő testületi
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ülésen kerül megtárgyalásra. A megyei igazgató jelezte, hogy szeptemberben az Országos
elöljáró jelenlétében szeretnék ezt a tájékoztatót megtartani. A többi napirendi pont a meghí
vóban szereplő sorrendben kerül megtárgyalásra.

Sebők Éva képviselő: Elmondta, hogy meglátogatta Zalai Mihály elnök urat és egy kérdéssel
fordult hozzá. A kérdése és kérése, hogy a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonpro
fit Kft. Felügyelő Bizottsága tartson beszámolót az elmúlt év vonatkozásában, mi történt ta
valy november óta.

Zalai Mihály elnök: Elmondta, hogy az említett Kft.-nek beszámolási kötelezettsége van,
ahol a Kft. ügyvezetője és felügyelő bizottsága is meghallgatásra kerül. Véleménye szerint
nem várható el, hogy a felügyelő bizottság felkészülés és pontos adatok nélkül ezen a közgyű
lésen beszámolóval álljon elő, erre a következő közgyűlésen fog sor kerülni. Megkérdezte
Sebők Eva képviselőt, hogy továbbra is fenntartja- e a napirendi javaslatát.

Sebők Éva képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. Nem kívánta az általa javasolt napirendi
pontot felvetetni a megtárgyalandó napirendi pontok közé.

Zalai Mihály elnök: Kérte a képviselőket, aki egyetért az általa javasolt napirendi pontok
megtárgyalásával szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 12 igen szavazattal — eHenszavazat nélkül és 2 tartózkodás
sal - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
1/2021. (VI.23.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021. június 23-i ülésének napirendjét a követ
kezők szerint állapítja meg:
Napirendek:

Nyílt ülés:

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott döntésekkel kapcsolatos képviselői
visszajelzésekről
Előadó: Zalai Mihály elnöke
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

2. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott lejárt határidejű határozatok végre
hajtásáról

3. Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről
Előadó: dr. Takács Péter Országos Kórházi Főigazgatóság, Alap- és

Szakellátásért Felelős Főigazgató-helyettes
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

4. Tájékoztató Békés megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség romlá
sát kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
Előadó: Dr. Bódi Beáta osztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága



5. Tájékoztató az EU-s forrásból megvalósult — Békés megyét érintő hulladékgaz
dálkodási rendszer megvalósulásáról és működési tapasztalatáról
Előadó: Lengyel Zsolt, DAREH Társulás elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

6. Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi munkájáról
Előadó: Karancsi Andrásné, a Békés Megyei Román Önkormányzat el

nöke
Krajcsovicz Andrásné, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat
elnöke
Mittag Mónika Éva, a Békés Megyei Német Nemzetiségi Ön
kormányzat elnöke
Jónás Jánosné, a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormány
zat elnöke

Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

7. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Horváth Mihály jegyző
Véleményezi: Közgyűlés bizottságai

8. Békés Megye Előzetes Integrált Területi Programjának elfogadása
Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

9. Alapítvány támogatása
Előadó: Zalai Mihály elnöke
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

10. Bejelentések

Zárt ülés

11. A „Polgárokért” és a Békés Megyéért” Kitüntető Díjak odaítélése
Előadó: Zálai Mihály elnök
Véleményezi: Eseti Véleményező Bizottság

1. sz. napirend: Tájékoztató a veszélylielyzet idején hozott döntésekkel kapcsolatos képvi
selői visszajelzésekről
Előadó: Zalai Mihály elnöke

Zaiai Mihály elnök: Átadta a szót Kónya István bizottsági elnöknek.

Kónya István bizottsági elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése még a tavalyi év
ben a 49/2020. (IX.17.) közgyűlési határozatában felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgál
ja meg a képviselői visszajelzések arányát és annak eredményéről adjon tájékoztatást. A vélemé
nyezési időszak 2020. március 18. napjától — 2020. július 2. napjáig tartott. A vizsgált időszak
ban a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke mindösszesen 47 elnöki döntést ho
zott, ami azt jelenti, hogy 47 elnöki döntés esetében várt visszajelzést. Mindenki láthatta, aki
megnyitotta az elektronikus levelező rendszert, hogy olykor heti rendszerességgel érkeztek a
megkeresések. Elmondta, a Fidesz-KDNP részéről valamennyi képviselő 100 %-ban reagált. A
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képviselői eskünek megfelelően segítették a megye fejlődését, elnök Úr munkáját, azzal, hogy
véleményeiket megírták, megfogaLmazták. Mindez az ellenzéki képviselőkről nem mondható el.
Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő 41 %-ban nem reagált, Földesi Mihály László képviselő
96,4 %-ban nem reagált és Szabó János Zoltán képviselő Úr 97,1 %-ban nem reagált. Négy kép
viselő esetében számtalan kérdés fogaLmazódott meg benne. Miért nem fejtették ki véleményü
ket, miért nem segítették a megyei közgyűlés munkáját, miért voltak érdektelenek? Azon is el
gondolkodott, hogy az adott időszakban, amikor fizetésüket megkapták Vajon hogyan segítették
a megye fejlődését, hogyan teljesítették képviselői esküjüket. Felsorolta azon képviselők neveit,
akik 100 %-ban nem reagáltak a megkeresésekre: Pluhár János László, Samu Tamás Gergő, Seb
ők Éva és dr. Szabó Ervin. Elmondta, hogy Ügyrendi Bizottság alelnöke dr. Szabó Ervin képvi
selő. Sajnálatos módon tapasztalta, hogy a bizottság megalakulása óta egyetlen egy bizottsági
ülésen nem vett részt, még az alakuló ülésen sem. Ismertette, hogy elég nehéz döntéseket hozni,
amikor a három fős bizottságból állandóan 2 fő van jelen. Megemlítette, hogy a Képviselő Úr mai
Közgyűlés előtt megtartott bizottsági ülésen sem vett részt. Ennek okát nyilvánvalóan ő ismeri.
Javasolta, hogy a jövőben megfontolandó lenne amennyiben nem tudja feladatát ellátni mondjon
le alelnöki tisztségéről, feladatát adja át a bizottság tagjának Tolnai Péter képviselőnek. A bizott
ság megfogalmazott egy határozati javaslatot, mely a következő: „A Békés Megyei Önkormány
zat Közgyűlése köszönetét fejezi ki azon képviselőknek, akik a veszélyhelyzet időszaka alatt
mindvégig véleményükkel segítették Békés Megye Közgyűlés Elnökének munkáját.”

Sebők Éva képviselő: Meglátása szerint a számok nem stimmelnek, azzal nem ért egyet. Véle
ménye szerint az utolsó visszajelzése a már említett Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak cseréjekor történt. Tekintettel arra, hogy arra visz
szajelzés részére nem érkezett, onnantól kezdve tudatosan tartotta magát távol a véleménynyilvá
nítástól. Meglátása szerint a véleménye senki számára nem fontos.

Sonkolyné Szekerczés Margit kéuviselő: Meglátása szerint az értékelés egyoldalú, az okokat
kellene megnézni. Ugy érezte, hogy minden megkeresésre reagált, de a számokkal nem vitatko
zott. Többségében nem értett egyet az elnöki tervezetekkel, melyekhez a megjegyzés rovatba vé
leményt is nyilvánított, válaszokat viszont nem kapott. Ugy ítélte meg, hogy nem biztos, hogy az
ellenzéki képviselők szándékosan nem akarnak részt venni a megye életében, hanem azt is je
lentheti, hogy akár akadályoztatás miatt vagy mert nem tartják mérvadónak a válaszadást.

Mucsi András képviselő: Ajánlotta, hogy a véleményezési időszakot vegyék figyelembe. Fel
hívta a figyelmet az ide vonatkozó törvényre, mely egyértelműen kimondja, hogy a megyei ön
kormányzatoknál az elnök, a nemzetiségi önkormányzatoknál szintén az elnök, települési önkor
mányzatoknál a polgármester egy személyben dönt. Önkormányzatoktól függ, hogy milyen mó
don szabályozza a döntések előkészítését. Az Elnök úr be vonta a képviselőket a munkába, időt
biztosított arra, hogy azt átolvashassák és véleményt nyilvánítsanak. A nem szavazat is véle
mény. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a képviselők jogai, illetve kötelezettségei a pandémia
ideje alatt nem szűntek meg. Kérte, hogy arról se felejtkezzenek el, hogy a képviselői tiszteletdí
jat minden esetben felvették. Javasolta, hogy a felmerült problémára az SZMSZ-ben térjenek ki
és annak módosítását kérte. Mindenkinek a lelkiismeretére bízta, hogy felveszi, illetve visszafi
zeti a tiszteletdíjat, amiért nem dolgozott meg. Ugy gondolta, hogy a munkát komolyan kell ven
ni.

Kónya István bizottsági elnök: Ismételten kérte, hogy a vizsgált időszakot vegyék figyelembe.
Amiről Sebők Eva képviselő asszony beszélt, az véleménye szerint a következő időszakra vonat
kozik. Megerősítette, hogy a „nem” véleménynyilvánítás is vélemény.



Sebők Éva képviselő: Változatlanul nem értését fejezte ki a számokkal kapcsolatban. Vélemé
nye szerint rendszeresen nyilvánított véleményt. Kíváncsiságát fejezte ki, hogy a jelenlévő kép
viselők mit gondolnak a már említett Kft. felügyelő bizottságának összetételéről. Kifejezte véle
ményét Varga Gusztáv felügyelő bizottsági elnöki kinevezésével kapcsolatban.

Zalai Mihály elnök: Megkérte Képviselő Asszonyt, hogy ne térjen el a napirendi ponttól. Kó
nya István bizottsági elnök kérdésére kérte, hogy válaszoljon.

Szegedi Balázs képviselő: Megköszönte Zalai Mihály elnöknek, hogy lehetőséget adott arra,
hogy képviselői munkájukat elvégezzék. Ugy gondolta, hogy az Elnök Úr részéről a döntés terve
zetek társadalmasítása nem volt kötelező. Meglátása szerint ez a gesztus ellenzéki önkormányzati
városvezetésnél nem gyakori. Sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzék csak részben, kismértékben
volt partner. RosszaLlását fejezte M dr. Szabó Ervin képviselő vonatkozásában. Véleménye sze
rint tetteivel elárulja választók, azt a munkát, azt a szolgálatot amiért ide „szegődött”. Bizalmát
fejezte ki, hogy a jövőben ezen lehet változtatni.

Mucsi András képviselő: Véleménye szerint a képviselő véleményét két módon fej ezheti ki,
szavazatával és hozzászólásával. Elnök Úr a hivatal segítségével az előterjesztéseket előkészíti, a
képviselő arról véleményt nyilvánít.

Földesi Mihály László kéDviselő: Gratulációját fejezte M a Fidesz-KDNP felé, amiért 100 %-os
teljesítményt nyújtottak. Elmondta, hogy neki három e-mail elérhetősége van, és nem mind a há
rom levelezést követi napi szinten. Kérte, hogy sms-ben tájékoztassák, amikor előterjesztések
véleményezését kérik.

Zalai Mihály elnök: Megkérte Földesi László Mihály képviselőt, hogy e-mail címét erősítse
meg a titkárságon és annak megfelelően a jövőben arra a címre fognak az értesítések továbbkül
désre kerülni.

Földesi Mihály László kéDviselő: Problémaként vetette fel, hogy a nap 24 órájában a céges le
velezést használja, melyben egy olyan szűrőrendszer van beépítve, mely a levelezések 90 %-át
szűri és azok nem mennek át, különösen a nagy terjedelmű dokumentumok esetében.

Mucsi András képviselő: Ígéretet tett, hogy a jövőben értesíteni fogja képviselő társát.

Zalai Mihály elnök: Megköszönte valamennyi képviselőnek, aki aktív volt ebben az időszakban
és véleményével segítette munkáját. Megítélése szerint a szavazatok milyenségétől eltekintve az
a képviselő, aki szavazott elárulta, hogy foglalkozott az előterjesztéssel. A pandémia alatt a hiva
tal működött, a munka nem állt meg. Milliárdok sorsáról kellett dönteniük. Sajtónyilatkozatot
tett, ahol megerősítette, hogy csak olyan döntést kíván meghozni, melyet a képviselők többsége
támogat. Mindezek okán kérte a képviselőtársak véleményét. Az Ügyrendi Bizottság irányába
azért hozta a döntést a Közgyűlés, mert érzékelhető volt az ellenzéki képviselők részéről, hogy a
képviselői munkában nem hajlandóak részt venni. A képviselői munkához való hozzáállásuk
egyrészt felháborító, másrészt egy ilyen felmérés szembesítés, mellyel jobb belátásra buzdítható
ak. Sebők Éva képviselő részére nyitva áll a lehetőség, hogy Jegyző Úrnál a kimutatásokat meg-
tekintse és hogyha ezeket dokumentumokkal alá tudja támasztani, akkor javítható a nulla szára
lékos teljesítménye. Köszönetet mondott azon ellenzéki képviselőknek, akik reagáltak, véle
ményt nyilvánítottak, mert véleményüket fontosnak tartotta.

Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő: Véleménye szerint azok a képviselők akik az „igen”
gombot megnyomták nem biztos, hogy el is olvasták az előterjesztést.
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Zalai Mihály elnök: Megítélése szerint ez egy feltételezés, de nagyobb valószínűséggel olvasta
el, mint az akitől semmilyen visszajelzés nem érkezett. Megállapította, hogy mind a bizottságok,
mind a közgyűlés munkájában komoly gondok és hiányosságok vannak. Kérte, hogy a hátralévő
időszakban minden képviselő feleljen meg a választói akaratnak.

Több kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett, kérte, hogy szavazzanak az Ügyrendi
Bizottság elnöke által a már korábban felolvasott határozati javaslatról.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 8 igen szavazattal — 3 eHenszavazattal és 3 tartózkodással -

az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT

2/2021. (VI.23.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki azon képviselőknek, akik a
veszélyhelyzet időszaka alatt mindvégig véleményükkel segítették Békés Megye Közgyűlése
Elnökének munkáját.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: azonnal

2. sz. napirend: Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott elnöki határozatokról

Závoda Ferenc bizottsági alelnök: A Területfejlesztési Bizottság a „Bejelentések” napirendi
pont között tárgyalta a tájékoztató anyagot. Három elnöki határozatról a 4/2021. a 22/2021.,
valamint a 7/202 1. elnöki határozatokról külön-külön szándékozott dönteni, de szavazati
többség hiányában erre nem került sor. Kifejezte köszönetét képviselő társainak az elmúlt idő
szakban végzett munkájáért.

Sebők Éva képviselő: Költői kérdésként feltette, hogy Puju János Zoltán és Varga Gusztáv
megyei képviselők a ROHU pályázat miatt jelezték távollétüket?

Zalai Mihály elnök: Válaszában elmondta, hogy feltételezésekkel nem tud mit kezdeni.
Kérdés, hozzászólás nincs. Kérte, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok végrehaj -

tásáról.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja, 9 igen szavazattal — 3 eHenszavazattal és 2 tartózkodással -

az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT

3/2021. (VI.23.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a veszélyhelyzet alatt hozott közgyűlés elnöke
határozatait és azok végrehajtását elfogadja.

3. sz. napirend: Tájékoztató a Békés megyében működő kórházak helyzetéről

Zalai Mihály elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a napirendet, felkérte Mu
csi András bizottsági elnököt ismertesse a bizottság véleményét.



Mucsi András bizottsági elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadás
ra javasolja a közgyűlésnek a beszámolót. Háláját és köszönetét fejezte ki az egészségügyben
dolgozóknak. A tájékoztatóból számára kiderült, hogy Békés megyében a kórházak fejlesztéséért
dolgoznak. Fejezeteket, számokat ragadott ki az írásos táj ékoztatóból. Elmondta, hogy minden
egyes forintnak örülni kell, ami a megyébe érkezik és az az egészségügyet támogatja, fejleszti.

(Varga Gusztáv megyei képviseló’ megérkezett 9.45 órakor, jelenlévő képviseló’k száma: 15 fő.)

Sebők Éva képviselő: Elmondta, hogy számára az ilyen táj ékoztatók, mint a kórházak helyzeté
ről szóló tájékoztató a legfontosabb és legkülönlegesebb egyike. Az elmúlt napokban Országos
Kórházi Főigazgatósághoz adatigényléssel fordult. Megdöbbenve tapasztalta, hogy nincs nyil
vántartás egyes orvos típusok között, hogy hol hányan vannak. Problémaként vetette fel, hogy
nincs „orvos utódlási” terv, mely véleménye szerint kiemelkedő fontosságú lenne. Példaként em
litette, hogy Orosházán nincs elegendő szülész-nőgyógyász, illetve kardiológus. Sok orosházi
kismama dönt úgy, hogy Szentesen, illetve Szegeden szüli meg gyermekét.

(Puju János Zoltán megyei képviselő megérkezett 9.50 órakor, jelenlévő képviseló’ száma: 16 fó’.)

dr. Pappné Darida Andrea képviselő: Rácáfolva Sebők Éva képviselő asszony által mondot
takra számára a tájékoztató anyagból az derült ki, hogy az orvos utánpótlás biztosítva van a
fekvő- és járóbeteg ellátásban. Szűrővizsgálatok keretében látogatja a kórházat és az a tapasztala
ta, hogy folyamatosan vannak fejlesztések. Az általa elmondottakat a tájékoztató anyagból meg
ismert számokkal támasztotta alá. Megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos munká
j at.

Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő: A tájékoztató anyagot olvasván valóban minden szép
és csodálatos. Vannak fejlesztések, ami nem vitatható. Viszont elmondta, hogy amikor betegként
vagyunk kórházban szembesülünk azokkal a problémákkal, hogy például nincs egészségügyi pa
pír, kézmosópapír, stb. Ezeket az alapvető dolgokat vinnie kell magával a betegnek. Viszont
amikor azzal szembesül, hogy p1. nincs vénakanül, ami a vérvételhez szükséges, az már komoly
probléma. Erre a területre is érdemes lenne odafigyelni. Nem vitatható, hogy keményen dolgoz
nak, a maximumot hozzák ki magukból, erőn felül dolgoznak, de ezekre az úgynevezett mellék-
dolgokra is oda kellene figyelni. A ROHU pályázatból eredő támogatást csak üdvözölni tudta.

Sebők Éva képviselő: Továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy változatlanul komoly
gond az orvos utánpótlás kérdése. Orosházán kiemelten a szülész-nőgyógyászat és kardiológia
területén. Egy orosházi játszótéren való látogatás során meg kellene hallgatni az édesanyákat, vé
leménye szerint meglepő válaszokat hailhatnának a képviselők az édesanyákhoz intézett kérdése
ikre. Az Országos Kórházi Főigazgatósággal folytatott levelezését adta át dr. Pappné Darida
Andrea képviselőnek.

dr. Pappné Darida Andrea képviselő: Egy saját tapasztalatát osztotta meg a jelenlévőkkel. El
mondta, hogy maximálisan elégedett volt a kórházban folyó munkával. A kórházak működésével
kapcsolatos tájékoztató anyagot elolvasta, az abban leírtakat elfogadja, nincs oka arra, hogy ab
ban kételkedjen. Úgy gondolja, hogy mindenképpen szükség van reformokra, átszervezésekre,
azzal is jobbítva a magyar egészségügyet.

Mucsi András képviselő: Megítélése szerint az oktatás és az egészségügy az a terület, ahol soha
nem lesz konszenzus a különböző oldalak között, mert vannak Országos, regionális és helyi érde
kek. A legfontosabb az életmentés, a járóbeteg ellátás, az legyen egy karnyújtásnyira a betegek
től. A jövőben fellépő orvoshiány miatt szükség lesz reformokra. A tájékoztató anyagból kide
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rült, hogy az egészségügy az egy olyan terület, ami rengeteg pénzbe kerül, nullára lehetetlen ki
hozni. Dicsérendő például az az odafigyelés, hogy olyan ne fordulhasson elő, hogy a kórházak
ban nincs elegendő gyógyszer.

Tolnai Péter képviselő: Nem hisz abban, hogy az orvosok elvándorlásának okát a Fidesz
KDNP kormány működése alatt kell keresni. Véleménye szerint az elmúlt 20-30 évben egy kor
mány sem tett meg az egészségügyben dolgozók megtartásáért, mint amennyit a most hatalmon
lévő kormány. Ugyanis az orvosoknak 100 százalékkal növelték a bérét és jelentős mértékben a
nővéreknek és a technikai dolgozóknak. Az ellenzék riogatja az embereket, hogy nem lesznek
kórházak, mert azokat bezárják. Az asztalnál Ülő baloldali képviselők részesei voltak az ágyszám
leépítéseknek, a vizitdíj bevezetésének, a gyermek osztályok „lefejezésének”, a tüdőkórház
Csongrád megyébe való áthelyezésének. Az egészségügyben nemcsak negatív dolgok történnek.
Gyulán egy XXIII. századi sebészeti tömb épült, egy modern szülészet-nőgyógyászat. Elmondta,
hogy Békéscsabára több mint 15 milliárd forint érkezett. A korábbi években a gyulai kórház
fennmaradása is kritikus volt, itt megemlítette a Békés megyének járó patológiai forrást, melyet
működési engedély nélkül bezártak volna. Mindez köszönhető volt Varga Zoltán fejlesztési ta
nácsnoknak. Megemlítette Gyurcsány Ferenc két héttel ezelőtt beszédjét, mely a kórházakkal
kapcsolatban hangzott el. A riporttal kapcsolatban elmondta saját véleményét. A pandémia óriási
forrásokat emésztett fel. Az egészségügyben elvándorlás mindig volt, de van visszavándorlás is.
Sok esetben bántják a mentősöket is, pedig erejükön felül teljesítettek és teljesítenek. Megkérte
az ellenzéket, hogy ne riogassák az embereket. A kórházakat nem fogják bezárni. Áldozatos
munkájukért háláját fejezte M az egészségügyben dolgozóknak.

Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő: Megköszönte Tolnai Péter képviselő kampánybeszé
dét, melyet kényszerűségből hallgatott Végig S a többiekre való tekintettel tiszteletből nem vo
nult ki az ülésteremből. Véleménye szerint ez a hozzászólás egy silány beszéd volt.

Zalai Mihály elnök: Megkérte Képviselő Asszonyt, hogy ne minősítse képviselőtársát, minden
ki elmondhatja szabadon a véleményét.

Szebellédi Zoltán alelnök: Elmondta, hogy az egészségügy egy olyan területe az életünknek,
mely előbb-utóbb valamennyi embert érinteni fog. Eppen ezért a vélemények és a tapasztalatok
is különbözőek. Az előterjesztés szól problémákról, fejlesztésekről, megoldásokról, iránymutatá
sokról. Elmondható, hogy az egészségügy fejlődik. Az egészségügy olyan területe az életünknek,
amely nagyon nagy forrásokat igényel és nagymértékben függ a kormányzati elhatározásoktól.
Az elmúlt években jelentős források kerültek az egészségügybe. A kormányzati szándék adott. A
Békés Megyei Önkormányzat is ezért dolgozik és büszke lehet munkájára. Megköszönte a kór
házi dolgozók áldozatos munkáját.

Zalai Mihály elnök: Elmondta, hogy kötelező beszámolási kötelezettsége a Békés Megyei Ön
kormányzat irányába a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságnak van. Viszont igény mutatkozott
arra, hogy a megye életét meghatározó intézmények is bemutatkozhassanak a testület előtt. Fon
tos feladata a megyei önkormányzatnak az egészségügyi intézmények, a járóbeteg eltátó intéz
mények fejlesztése. Három milliárd forintot is meghaladja az a fejlesztési elképzelés, amely a ro
mán iránytó hatóság elbírálását várja. Ez egy akkora fejlesztési lehetőség, amelynek közel a fele
annak az uniós forrásnak, amely az elmúlt években a két megyei kórház központi kórházához ér
kezett, közel 7 milliárd forintról van szó, amely csak uniós pályázatokból valósult meg a kórhá
zakban. Jelentős fejlesztések történtek a kórházakban. A kórházakban dolgozók történelmi bér-
rendezése történt meg. A rendszerváltás óta nem történt ilyen mértékű bérrendezés. Mindezzel
együtt a „hálapénz” kivezetésre került. Felmerült az orvos-, és szakápolók hiánya. Mindenkép
pen megoldást kell találni a problémára. Véleménye szerint a bérrendezés az egyik ilyen fontos



az eszköz, továbbá hozzájárulhat az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A nyugati országok ki
használják, hogy Magyarországon magas színvonalú orvosképzés folyik. Az orvos „utánpótlás” -

sal kapcsolatban kifejtette azon véleményét, hogy nem feltételezi azt, hogy a kórházigazgatók ne
rendelkeznének valamilyen tervvel. A személyes beszélgetéseik során az a tapasztalata, hogy
pontosan tudják, hogy melyik területen vannak hiányosságok és mindent elkövemek annak érde
kében, hogy a nyugdíjba vonuló orvosokat pótolják. A kismamákat a meggyőzés erejével kíván
ná jobb belátásra bírni, hogy Gyulán, Békéscsabán és Orosházán megmaradjon a szülészet.
Amennyiben nem lesz elegendő szülés az orosházi kórházban, akkor nehéz helyzetbe kerül az
osztály, akár bezárás is fenyegetheti. Kérte Sebők Éva képviselő asszonyt, hogy a játszótereken
lévő kismamákat győzze meg arról, hogy következő gyermeküket az orosházi kórházba hozzák
világra. Végezetül megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját.

Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel nincs. Kérte, hogy szavazzanak a Békés megyében működő kórházak helyzetéről
szóló táj ékoztatóról.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 2 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁRO ZAT
4/2021. (VI.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés megyében működő kórházak helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.

4. sz. napirend: Tájékoztató Békés megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség
romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról
Előadó:dr. Bódi Beáta osztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosz
tály Közegészségügyi Főosztály

Zalai Mihály elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a napirendet, felkérte Mu
csi András bizottsági elnököt ismertesse a bizottság véleményét

Mucsi András bizottsági elnök A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek a beszámolót. Egy megszokott alapossággal elkészített tájékoztató ke
rült a Közgyűlés elé.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte dr. Bódi Beáta osztályvezető asszonyt, a Békés Megyei Kor
mányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, megkérdezte írásbeli tájékoztatóját kívánja- e szó
ban kiegészíteni.

Dr. Bódi Beáta osztályvezető: Üdvözölte a jelenlévőket és megköszönte a lehetőségét annak,
hogy itt lehet. Beszámolójában elmondta, hogy az egész Kormányhivatal tevékenységét nagyban
befolyásolta a járvány, feladatuk kibővült, melyet naprakészen látták el, példaként említette az
oltások tervezését, a kontakt személyek felkutatását, a járványügyi döntések meghozatalát.
Együttműködésük a kórházakkal, a szociális intézményekkel, háziorvosokkal, a rendőrséggel, a
katasztrófavédelemmel példaértékű volt. Pár szót szólt az 1997. évi dzsakartai nyilatkozatról,
melynek fontos gondolata a mai napig aktuális, mely így szól: az egészségmegőrzés az egy érté
kes beruházás, ami biztosítja az emberi jogokat és gyarapítja a szociális tőkét. Kiegészítésében
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továbbá szót ejtett a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2017. (XI.26.) Korm. ren
deletről. Véleménye szerint az emberi magatartás, az életmód javítása az ami megelőzheti a be
tegségeket. Kilenc járásból hét járás kedvezményezett járásnak minősül. Békéscsaba és Gyula já
rás nem kedvezményezett. Fejlesztendő járás a mezőkovácsházi és sarkadi járás. Számokkal tá
masztotta alá a 2005- 2020. évi demográfiai helyzetet. Szólt a vezető halálokokról, nemekre le
bontva. Elmondta, hogy 2007. évtől mdult egy mintaprogram, mely felmenő rendszerben óvodás
kortól indult. A program célja a lakosság egészségi állapotának mérése, a szűrések népszerűsíté
se, illetve az egészségtudatos magatartás kialakítása. Elmondta, hogy 2020. évben 23 településen
összesen 718 ember egészség kockázatának felmérése történt meg. Együttműködési megállapo
dásuk van óvodákkal, iskolákkal, felsőoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel. Kiemelte,
hogy az országban egyedülálló kezdeményezésként 2019. évben indult a pajzsmirigyszűrés, ami
az általános iskolások felső tagozatában működik.
Ezt követően írásos táj ékoztatóját prezentációval egészítette ki.

Varga Gusztáv képviselő: Szomorúan állapította meg, hogy a mezőkovácsházi járás sereghajtó
vagy a sereghajtók között van. Nagy valószínűséggel a gazdasági és társadalmi viszonyok össze
függésben állhatnak ezekkel a rossz eredményekkel, hiszen egy hátrányos helyzetű járásról van
szó. Az egészségügy fejlesztésére a lehető legnagyobb forrásokat fordította a megyei önkor
mányzat, minden településen felújításra került az orvosi rendelő, fejlesztették a védőnői szolgála
tot. Ennek ellenére az eredmények rosszak. Elhangzott, hogy a daganatos betegségek nagy része
megelőzhető volna az időben elvégzett szűrű-vizsgálatokkal. Javasolta, hogy a következő terve
zési időszakban is figyeljen oda a megyei önkormányzat, hogy minél magasabb forrásokat bizto
sítson az egészségügy fejlesztésére, azon belül is a felvilágosításra, szemléletformálásra.

Szebellédi Zoltán alelnök: Véleménye szerint az egészségügyi állapotot két tényező befolyásol
ja. Az első az egészségügyi ellátás, a második az életmód. Meglátása szerint a szemléletformálást
már egész fiatal korban el kell kezdeni, melyre nagy hangsúlyt kell fektetni.

dr. Bódi Beáta osztályvezető: A betegségek és a korai halálozások megelőzéséberi nagyon fon
tos szerepet játszik a környezeti gazdasági és egyéb gazdasági társadalmi helyzet, az egyéni ma
gatartás, ezen belül az életmód. A hivatal annyiban tud segíteni, hogy a szűréseket népszerűsíti.
A tapasztalat az, hogy nagyon kevesen mennek el szűrésekre. Amikor az egyén emberi magatar
tása nem pozitív ebben a dologban és nem megy szűrésre, akkor nagyon nehéz segíteni.

Zalai Mihály elnök: Megköszönte a tájékoztatást. Az emberi élet minőségét elsősorban az hatá
rozza meg, hogy milyen hosszú időt tud egészségben és munkával eltölteni, mert véleménye sze
rint ez hozzájárul az egyéni boldogsághoz. A megyei önkormányzat a területfejlesztési feladataln
keresztül tud beavatkozni az egészségügyi intézmények, a járóbeteg intézmények fejlesztésébe.
Az előző ciklusban több mint másfél milliárd forint értékben 34 orvosi rendelő került felújításra.
A most megnyíló felhívások esetében olyan ipari infrastruktúra fejlesztésére kerül sor, amely
közvetlen hatással lehet a helyi gazdaságra, több ember elhelyezkedését biztosítja, magasabb bé
reket eredményezhet. Elhangzott, hogy a szemléletformálás mennyire fontos, véleménye szerint
a szokásrendszer is meghatároz egy gyermeket. Egy olyan gazdasági alapja kell, hogy legyen en
nek, amely mindezt lehetővé teszi. A mezőkovácsházi járásban alig van olyan település, ahol
például orvosi rendelőt nem tudtak volna felújítani és most is arra készülnek. Járási lehatárolás -

ban fognak gondolkodni. Ezen a területen van némi liiányérzete, nem a kormányhivatal felé, ha
nem a pályázók irányába. Reményét fejezte ki, hogy jövőre kedvezőbb számokkal találkozhat
nak.
Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel nincs. Kérte, hogy szavazzanak a Békés megye lakosságának egészségi állapotáról,



az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról szóló beszámo
lójáról.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

5/2021. (VI.13.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye lakosságának egészségi állapotáról,
közegészségügyi-járványügyi helyzetéről és a népegészségügyi tevékenységről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Zalai Mihály elnök: Szünetet rendelt el, a Közgyűlés a munkáját 11.10 órakor folytatta to
vább.

SZÜNET

5. sz. napirend: Tájékoztató az EU-s forrásból megvalósult — Békés megyét érintő huHa
dékgazdálkodási rendszer megvalósulásáról és működési tapasztalatáról
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: Az előterjesztést az Területfejlesztési Bizottság véleményezte, felkérte el
nökét, hogy ismertesse javaslatát.

Varga Gusztáv bizottsági elnök: A Területfejlesztési Bizottság többségi szavazással elfogadás
ra javasolja az előterjesztést. Röviden ismertette az írásos előterjesztés főbb elemeit. Személyes
véleménye, hogy a szemléletformálás ezen a területen is nagyon fontos. Elmondta, a megyei te
lepüléseken több illegális hulladéklerakó is működik.

Zalai Mihály elnök: Molnár Sándor Úr érkezett volna a napirend kapcsán, de Budapestre kellett
utaznia a munkájával kapcsolatban. Fontosnak tartotta, hogy egyáltalán ez a rendszer felállt és
elmondható, hogy évente több mint húsz tonna újrahasznosításra átadott anyagot sikerült össze
gyűjteni és újrahasznosítani. A számlázással kapcsolatos anomáliák láthatóan rendeződtek és a
kamerarendszer elindult. A szemléletnek mindenképpen változnia kell. Az előterjesztéssel kap
csolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérte a képviselőket, hogy szavazza
nak a határozati javaslatról.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal — 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás
sal — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

6/202 1. (VI.23.) KGY. sz. határozat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulla
dékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás - az EU-s forrásból
megvalósult — Békés megyét érintő hulladékgazdálkodási rendszer megvalósulásáról és mű
ködési tapasztalatáról szóló táj ékoztatóját.
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6. sz. napirend: Tájékoztató a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi mun
kájáról
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Zalai Mihály elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a napirendet, fetkérte Mu
csi András bizottsági elnököt ismertesse a bizottság véleményét.

Mucsi András bizottsági elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadás
ra javasolja a közgyűlésnek a beszámolót. Elmondta, hogy a bizottság egyrészt képviselteti ma
gát a nemzetiségi üléseken, másrészt több kihelyezett bizottsági ülést hívnak össze nemzetiségek
által lakott településekre.

Zalai Mihály elnök: MegáLlapította, hogy nemzetiségi önkormányzatok elnökei nincsenek jelen.
Örömét fejezte ki, hogy a bizottság nagy hatékonysággal végzi munkáját. Számára mindig óriási
utazást jelent, ha megyén belül nemzetiségi fenntartású intézményhez, egyházhoz vagy önkor
mányzathoz látogathat el. Észre sem vesszük, hogy milyen gazdag világban élünk, hogy Békés
megye mennyire sokszínű. Feladatunk, hogy ezt a sokszínűséget fenntartsuk, ez egy óriási kincs.
A Békés Megyei Önkormányzat minden lehetséges módon igyekszik segíteni ezen túl is a me
gyében élő nemzetiségek munkáját és azon törekvését, hogy megőrizzék nyelvüket és kultúráju
kat. Köszönetét fejezte ki a nemzetiségi önkormányzatoknak az együttműködésért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel nincs. Kérte, hogy szavazzanak, a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok
2020. évi munkájának beszámolójáról. A határozati javaslat 4 pontból áll, kérte, hogy a négy
nemzetiségi önkormányzat beszámolój áról egyben szavazzanak.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 1 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

7/2021. (VI.13.) KGY. sz. határozat

I. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a Békés
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfo -

gadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

II. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mettékletét képező, a Bé
kés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

III. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a Bé
kés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló tájékozta
tót elfogadja.



Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

IV. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a
Békés Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

7. sz. napirend: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységé
ről
Előadó: dr. Horváth Mihály jegyző

Zalai Mihály elnök: Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. Megkérte a bizottsá
gok elnökeit ismertessék javaslataikat.

Kónya István bizottsági elnök: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Megköszönte a hivatal valamennyi munkatársának és jegyző Úr munkáját. A pan
démia ideje alatt is komoly feladatokat végeztek el, magas szakmai színvonalon.

Földesi Mihály László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra java
solja az előterjesztést.

Varga Gusztáv bizottsági elnök: A Területfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra java
solja az előterjesztést. Megköszönte a Területfejlesztési Osztály munkáját. Elmondta, hogy a kis-
települések a megyei közgyűlés hivatala segítsége nélkül nem tudták volna pályázamkat megva
lósítani.

Mucsi András bizottsági elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadás
ra javasolja az előterjesztést. A hivatal dolgozóinak megköszönte a munkát, két közvetlen mun
katársának kiemelten köszönte meg munkáját.

Puju János Zoltán kéviseIő: Megköszönte a hivatal munkatársainak segítségét, amit irá
nyába nyújtottak az elnöki határozatok meghozatala kapcsán.

Zalai Mihály elnök: Megköszönte Jegyző úrnak és az általa vezetett hivatalnak a 2020. év
ben kifejtett tevékenységét, mely véleménye szerint is nehéz időszak volt. Elmondta, hogy
nem lehetett projekt helyszínekre látogatni. A tájékoztatóból kiderült, hogy egy kis csapat is
nagyon hatékony tud lenni és nagyon eredményes munkát tud végezni. Kifejtette, hogy Békés
megye legnagyobb számú és talán legképzettebb területfejlesztési szakember gárdája dolgozik
a megyei önkormányzatnál. A település polgármestereitől mindig dicsérő szavakat hall és tud
ja, hogy ezt nemcsak az udvariasság mondatja velük. A megyei önkormányzat 198 projektben
partner, 45 településsel áll kapcsolatban. Bizalmát fejezte ki, hogy a következő egy-két évben
növekvő igény lesz erre a szolgáltatásra. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás
nem hangzott el. Kérte, hogy szavazzanak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi te
vékenységéről.
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A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

8/2021. (VI.23.) KGY. sz. határozat

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi te
vékenységéről szóló jegyzői beszámolót megismerte, és azt elfogadja.

8. sz. napirend: A 2021-2027-es programozási időszak Békés Megyei Integrált Területi
Programjának jóváhagyása
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: A közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága tárgyalta a napirendet. Megkérte
a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát.

Varga Gusztáv bizottsági elnök: A Területfejlesztési Bizottság többségi szavazással elfogadás
ra javasolja az előterjesztést. Elmondta, hogy jelenleg a TOP Plusz forrásainak felhasználását
megalapozó tervezés folyik most Békés megyében. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesz
tésért Felelős Államtitkársága határozta meg és a megyék számára több útmutató is készült. A hi
vatal folyamatos egyeztetésben volt az irányító hatósággal. A települések, a járások igényei több
körben bekérésre kerültek, a javaslatok feldolgozását követően a szakértők és a megye vezetői
online és személyes formában is találkoztak. Az első munkaanyag április végén került megkül
désre az irányító hatóságnak, több módosító javaslattal is éltek.

Zalai Mihály elnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy akinek kérdése van a szakértő felé online
tudnak csatlakozni.

Hodálik Pál képviselő: Megerősítette, hogy Békés megye a TOP Plusz tervezésében Országos
szinten élen jár. Az ITP tervezés Békés megye összes településének konszenzusán múlik. Meg
köszönte a munkát a hivatalnak. Kiemelte, hogy ez még nem végleges verzió, hiszen ez még
függ a Brüsszelben lévő szakemberektől is. Békés megye az elsők között van. A megyék egy
máshoz viszonyítva versenyeznek időrendben, hiszen nem egy időben történik ezeknek az elfo
gadása. Azok a megyék fognak tudni hamarabb forrásokhoz jutni, akiknek a program Országos
szinten hamarabb kerül elfogadásra.

Zalai Mihály elnök: A határidőket szigorúan betartva igyekeznek a legelsők között lenni. Már
január végén online konferenciát tartottak a területi tervezésről. Megköszönte valamennyi telepü
lés vezetőjének a tervezési folyamatban való részvételét. Hiszen nélkülük, az ő iránymutatásuk
nélkül nem sikerülhetett volna. Ismertette, hogy február 2-án indult a projektgyűjtés, amely meg
alapozta azt, hogy járásonként tudják meghatározni az igényeket és azt be tudják dolgozni a
szakértők. Ezt követően február 15-én már személyes járási egyeztetéseket tartottak, április 14-
én került sor egy előzetes társadalmasításra, ahol a települési önkormányzatok országgyűlési
képviselői vettek részt. Majd április 15. és 20. között újabb járási szintű találkozókat szerveztek.
Sarkad és Mezőkovácsháza járás 20 %-os pozitív eltérítésben részesült. Megerősítette, hogy ez
nem egy végleges dokumentum, hiszen a kormányzati jóváhagyást meg keli kapja és nyilvánva
lóan ezt pedig az Európai Bizottság képviselőivel való tárgyalás során tudja. Így akár már ősszel
adhatnak be pályázatokat a települési önkormányzatok. Jelentős, több mint 86 milliárd forrás áll
rendelkezésre (belterületi utak, egészségügyi, köznevelési intézmények fejlesztése). A 2014-



2020-as ciklusnak a legfontosabb tanúsága Volt, hogy az alulról való építkezés hosszú távon kifi
zetődő és megfelelő eredményességet biztosít egy-egy program végrehajtásában. Több tucat pro
jekt átadáson vett részt ahol régi és valós igényeket sikerült megvalósítani a pályázatok kapcsán.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kérte, hogy szavaz
zanak az előterjesztés határozati javaslatáról.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 2 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

9/2021. (VI.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. egyetért a 2021-2027-es európai uniós programozási időszakra vonatkozó Békés Me

gye Integrált Területi Programjának a határozat 1. melléklete szerinti tartalmával
2. felhatalmazza elnökét a dokumentum továbbítására a Pénzügyminisztérium Regionális

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Allamtitkárának.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály jegyző

Határidő végrehajtásra: azonnal

9. sz. napirend: Alapítvány támogatása
Előadó: ZaJai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: A támogatási összegre a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tett javaslatot.
Megkérte Mucsi András bizottsági elnököt ismertesse a bizottság javaslatát.

Mucsi András bizottsági elnök: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 2021. június 22-ej ülé
sén megtárgyalta a Békési Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány kérelmét 50.000,- forint
tal javasolta támogatni.

Zalai Mihály elnök: Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért Mucsi András megyei képviselő ja
vaslatával szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

10/202 1. (VI.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet szabá
lyozására figyelemmel, külön megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel támo
gatja a Békési Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány kérelmét, 50.000,- Ft összeggel, a
bölcsődés korú gyerekek mozgásformájának fejlesztésére szolgáló fali vonalvezetőre, vala-
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mint huLlahopp karikák beszerzése részbeni fedezetére, melynek forrása a Békés Megyei Ön
kormányzat 2021. évi költségvetés egyéb működési célú kiadása.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő végrehajtásra: 2021. június 30.
Határidő beszámolásra: 2021. szeptember

10. sz. napirend: Bejelentések

Zalai Mihály elnök: Megkérdezte, hogy van- e valakinek bejelenteni valója?

Sebők Éva képviselő: Szegedi Balázs alelnök úrtól érkezett egy fontos felvetés, mely szerint ho
gyan tudjuk követni egymás munkáját, ami szerinte nagyon fontos és hasznos az együttműködé
sük szempontjából. Kezdeményezi, hogy a mai napon küldeni fog egy e-maik minden képviselő
nek, melyből megismerhetik milyen felületen tudnak jobban betekinteni egymás munkájába.
Kérte képviselő társait, hogy csadakozzanak. Szegedi Balázs alelnöknek átad egy „mintát”,
melyből tájékozódni tud munkájáról.

Puju János Zoltán képviselő: Örömteli hírt osztott meg a képviselő-társakkal. Az Értéktár Bi
zottság legutóbbi döntésével a megyei értékek sorába emelte a kis sárréti karikás ostort. Dr. Nagy
István az agrártárca vezetője jelentette be, hogy a karikás ostort a hungarikumok sorába emelte.

Szegedi Balázs alelnök: Megköszönte Sebők Éva képviselő asszony „ajándékát”. Úgy vélte ez
némi kompenzáció az el nem végzett munkájáért cserébe, amit a közgyűlésben kellett volna el
végeznie. Elmondta, hogy néha követni szokta képviselő asszony munkásságát, időnként az in
ternet rávezeti ezekre a fizetett hirdetésekre. Úgy ítélte meg, hogy annyit amennyit tudni szeret
ne, meg amennyi munkát végez az nem jelenthet terhet a számára, hogy külön ilyen nyomtatáso
kat keHjen átadnia, inkább védjék a fákat, kérése, hogy a jövőben ezeket e-mailben küldje át.

Zalai Mihály elnök: Megállapította, hogy több hozzászólás nincs. A mai nyilvános megyegyű
lés végére értek. A nyílt ülést berekeszti és a 11. sz. napirend tekintetében a zárt ülést megnyitot
ta.
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