
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 18.

Ikt. sz.: TJO/8/12/2021.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti hiva
taLi helyiségében, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 23. napján tar
tott nyilvános üléséről.
A közgyűlésről a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 34. (1) bekezdé
se alapján teljes terjedelmében hangfelvétel is készült.

Megjelent: 14 fő megyei képviselő (Jelenléti ív csatolva, 1. számú melléklet)

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Samu Tamás Gergő megyei képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: Dr. Szabó Ervin, Szabó János Zoltán megyei
képviselők

Érkezését későbbre jelezte: Sonkolyné Szekerczés Margit megyei képviselő

A közgyűlésre meghívást kaptak a tárgyalt napirendi pontnál feltüntetett előadók meHett:
- Szebellédi 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,

(Jelenléti ív csatolva, 1. számú mefléklet)

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

Zalai Mihály elnök: Az ülés megkezdése előtt kérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felál
lással adózzanak Andó György erniékének, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának, a Békés
Megyek Értéktár Bizottság tagjának.

Egyperces néma felállás Andó György emlékének.

Zalai Mihály elnök: Tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőtársakat, hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy 13 fő megyei képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, az ülést meg
nyitotta. Érkezését későbbre jelezte Sonkolyné Szekerczés Margit megyei képviselő. Mielőtt
szavazásra bocsájtotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat tájékoztatta a képviselőket,
hogy Sebők Éva megyei képviselő előterjesztést juttatott el számára. A napirendi javaslata egy a
„Csapda a neten” című oktatói film, mi történik egy gyerekkel, ha megjelennek az online bántal
mazók. Véleménye szerint ez egy kötelező, állami, oktatási szakmai feladat, mely nem tartozik a
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közgyűlés hatáskörébe. Nem kívánta felvenni a tárgyalandó pontok sorába. Kérte a képviselőket,
aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 11 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 2 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

19/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021. szeptember 23-i nyilvános ülésének na
pirendjét a következők szerint áLlapítja meg:

1. Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalások
ról, tanácskozásokról

2. Tájékoztató Békés megye munkaerő piaci helyzetéről
Előadó: Dr. Pántya Imre főosztályvezető, Békés Megyei Kormány

hivatal, Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

Ügyrendi Bizottság

3. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékeny
ségéről
Előadó: Kiss András Zoltán tű. dandártábornok, megyei igazgató
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5. Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi munkájáról
Előadó: Dr. Orosz Tivadar elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

Ügyrendi Bizottság

6. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának
2020. évi munkájáról
Előadó: Dr. Kulcsár László István elnök
Vélemérivezi: Területfejlesztési Bizottság

Ügyrendi Bizottság

7. Tájékoztató Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálózatot
érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folya
matban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről
Előadó: Cserkúti András megyei igazgató, Magyar Közút Nonpro

fit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

Ügyrendi Bizottság

8. Békés megye környezetvédelmi helyzete
Előadó: dr. Illich Andrea főosztályvezető, Békés Megyei Kor

mányhivatal
Véleménvezi: Területfejlesztési Bizottság
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9. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer
2022. évi fordulójához
Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Pénzügyi Bizottság

10. Döntés a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági használt sü
tőolaj-begyűjtés hálózat táinogatásáról
Előadó: Zalai Mihály elnök
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság

11.Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa
ság 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
Előadó: Zalai Mihály elnök

Közgyűlés bizottságai

1. sz. napirend: Tájékoztató a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tár
gyalásokról, tanácskozásokról
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kérte, hogy szavazzanak a határo -

zatról.

A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 1 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

20/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között lezajlott, a megyei önkormány
zatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról, társadalmi eseményekről szóló tájékoztatót elfo
gadja.

2. sz. napirend: Tájékoztató Békés megye munkaerőpiaci helyzetéről
Előadó: Dr. Pántya Imre főosztályvezető

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bi
zottsága és Ügyrendi Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot, felkérte a bizottság elnökeit is
mertessék a bizottságok javaslatát.

Varga Gusztáv bizottsági elnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Területfejlesztési Bi
zottság nem volt határozatképes, így nem tudott állást foglalni a tájékoztató felett.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolt a bizottság a tájékoztatót.
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Zalai Mihály elnök: Köszöntötte dr. Pántya Imre főosztályvezető Urat. Megkérdezte kívánja
e szóban kiegészíteni az írásos tájékoztatót.

Pántya Imre főosztályvezető: Szóbeli tájékoztatójában kiemelte az írásos anyagban található
főbb pontokat. Kiemelten foglalkozott a veszélyhelyzet idején meghozott rendelkezésekkel.
Szólt azokról a Kormányzati intézkedésekről, melyek a veszélyhelyzetben bekövetkezett át
meneti gazdasági nehézség áthidalására szolgált. A támogatás célja az volt, hogy a vendéglá
tás, a turizmus és egyéb szabadidős tevékenység, személyszállítás, utazásszervezés területén,
valamint a bezárással érintett vállalkozások esetében a munkahelyek megóvása, a foglalkozta
tottak bére, a munkavállaló munkahelyének megőrzése megtörténjen. Elmondta, hogy a prog
ram keretében 2,3 milliárd forint támogatás került kifizetésre az érintett ágazatokban. Szót ej
tett a közfoglalkoztatási programok megvalósításáról, amely jelentős forrásokat biztosít Békés
megye számára.

Sebők Éva megyei képviselő: Megköszönte a Főosztály munkáját. Elmondta, hogy az elmúlt
években több alkalommal fordult adatigényléssel a hivatalhoz, felvilágosításukkal elégedett
volt.

Varga Gusztáv megyei képviselő: Részéről jó volt olvasni a tájékoztató anyagot, melyből
kitűnt, hogy eredményes és széles körű munkát végeznek a munkaügyi központok. Statiszti
kai adatokkal bőségesen alátámasztva mutatta be Békés megye aktuális munkaerő piaci hely
zetét. Megerősítette, hogy megfelelő intézkedésekkel M lehet lábalni a legsúlyosabb helyzet
ből is. A tájékoztató anyagból kiragadta a TOP programok elhelyezkedést elősegítő forrásai-
nak felhasználását, a gazdaságvédelmi támogatásokat, valamint azokat az ágazati bértámoga
tásokat, melyet a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben bekövetkezett átmeneti gazdasági
nehézségek áthidalását szolgáló segítségnyújtást a Kormányzat részéről. Üdvözölte a „nyári
diákmunka 2021.” munkaerőpiaci programot. Megállapította, hogy a számok mögött a kor
mány jelentős támogatása és a kormánytisztviselők áldozatos munkája van.

Hodálik Pál megyei kéDviselő: Úgy vélte, hogy a kormányzat a Covid-19 helyzetre való te
kintettel rengeteg gazdaságvédelmi intézkedést hozott. Megítélése szerint Békés megye len
dületben maradt, a munkahelyeket sikerült megőrizni, az országban ma van a legnagyobb fog
lalkoztatottság. A Főosztály és a hozzá kapcsolódó kirendeltségek dolgozói jó kapcsolatban
vannak a munkáltatókkal, igyekeznek a munkáltatói igényeket kiszolgálni, egyfajta tanács-
adást is elvégeznek. A kollégák hozzáállása kimagasló, gratulált a munkájukhoz. Pozitívnak
értékelte, hogy a megyében csökkent a közfoglalkoztatottság és 6 ezer munkavállaló visszake
rült az elsődleges munkaerőpiacra.

Sebők Éva megyei képviselő: Meglátása szerint akadnak problémák a megyében. Továbbra
is problémaként vetette fel a fekete és szürke foglalkoztatottságot, a politikai vélemény alap -

ján történő diszkriminációt. Elmondta, hogy egy kismamának sokkal nehezebb ma érvényesi
tenie a jogait, például többszöri szerződésmódosítások után sem foglalkoztat tovább a munka
vállaló vagy GYED ideje alatt megszűnik a foglalkoztatottság, illetve a több műszakos foglal
koztatás, ami az egyedülálló szülők számára nem elérhető foglalkoztatási forma. Véleménye
szerint torz jellege van a megye munkaerőpiacának, nem egészséges összetételű a megye
munkaerőpiaca.

Závoda Ferenc megyei képviselő: Üdvözölte a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci
programot, mely segítségével a 16-2 5 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehettek
részt.
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(Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő 9.25 órakor megérkezett, jelenlévő képviselők száma:
14 fő.)

Hodálik Pál megyei képviselő: Véleménye szerint is biztosan akadnak kirívó példák is, me
lyeket el kell mondani, a főosztály rendelkezésre áll. Ezek a feltételezések már a tavalyi ülé
sen is elhangzottak. Véleménye szerint egy jól képzett munkaerőt a munkáltató igyekszik
megtartani. Békés megyében a cégek működnek, fejlődnek. A munkaerőhiányból fakadó ne
hézségek miatt a munkáltató elfogadta, hogy muszáj fejlesztenie és megbecsülnie a munka
vállalót.

Zalai Mihály elnök: Megkérdezte Sebők Éva képviselőtől, hogy a kismamák foglalkoztatása
kapcsán, valamint a politikai diszkrimináció kapcsán milyen tapasztalatokkal rendelkezik. Ő
maga soha nem találkozott azzal a jelenséggel, hogy bárkit ebben a megyében politikai alapon
megkülönböztetés ért volna.

Pántya Imre főosztályvezető: Válaszában megerősítette, hogy a fekete foglalkoztatás problé
ma és nemcsak a megyében, melyet a kormány is felismert és módosította a foglalkoztatás fel
ügyeletről szóló jogszab1yokat. Bevezették a helyszíni bírságot és minden erejükkel fellép
nek a fekete gazdaság ellen. Felajánlotta Sebők Éva képviselőnek, hogyha ismer konkrét
munkavállalót, jelezze, jelzését névtelenül kezelik, bejelentését kivizsgálják. Politika alapú
megkülönböztetésről szóló információ még nem jutott el hozzá.

Mucsi András megyei képviselő: Megköszönte a részletes tájékoztató anyagot. Elmondta,
hogy a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci programmal kapcsolatban a békési önkor
mányzat is örült a lehetőségnek, mivel a diákok hasznos segítséget tudtak nyújtani, továbbra
is csak szorgalmazni tudja. Egyetértett azzal, hogy a politikai diszkriminációt és fekete gazda
ságot be kell jelenteni, meg kell tenni a szükséges bejelentéseket. A kormányzat nemcsak a
politikai szólamok szintjén tesz a feketegazdaság ellen. Példaként említette a 10 millió forin
tos babaváró programot, ahol számlákkal kell bizonyítani a vásárlások tényét. Ennek eredmé
nyeképpen az építőiparban jelentősen visszaszorult a szürke-, illetve a feketegazdaság.

Zalai Mihály elnök: Megköszönte a kérdésekre adott válaszokat, a vitát lezárta. Elmondta,
hogy emlékezete szerint 2006. után egy ismerősét politikai diszkrimináció ért, mely miatt a
Dunántúlra költözött. Megköszönte a tartalmas tájékoztató anyagot. Alátámasztotta, hogy a
pandémia jelentős változásokat hozott a hétköznapokba. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
Orosházán találkozott Németország magyar nagykövetével, akit informáltak az ország pandé
mia által okozott gazdasági, illetve munkaerő piaci helyzetéről. Véleménye szerint az átoltott
ságnak köszönhetően a gazdasági helyzetet sikerült megoldani, a megszűnő munkahelyeket
sikerült pótolni. A 2010-2020. terjedő időszakban sikerült a munkanélküliséget háttérbe szorí
tani, ezt a Pozitív folyamatot törte meg a pandémia, de kormányzati intézkedésekkel ezt sike
rült megoldani. A tájékoztató olvasása során számára kiderült, hogy minden eszközt, lehetősé
get megragadnak, hogy a megyében élő, dolgozni tudó és akaró munkavállalók munkához
jussanak, példaként említette a pályázati programokból fakadó forrásokat, valamint a kor
mány által a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben bekövetkezett átmeneti gazdasági ne
hézség áthidalását szolgáló segítségnyújtást. Mindez a tevékenység hozzájárult ahhoz, hogy a
megyében egyre javuló adatokról beszé]hetnek. Sajnálatát fejezte ki, hogy bérek tekintetében
a megye még mindig el van maradva a fejlettebb megyékhez képest. Több kérdés, hozzászó
lás nem érkezett. Kérte a képviselőket, hogy aki egyért Békés megye munkaerőpiaci helyzeté
ről szóló tájékoztatóval szavazzon.
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A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 1 tartózko -

dással — az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT

21/2021 (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal Fog
lalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya a Békés megye munkaerőpiaci helyze
téről szóló tájékoztatóját.

3. sz. napirend: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi
tevékenységéről
Előadó: Kiss András Zoltán tű. dandártábornok, megyei igazgató

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága
tárgyalta a napirendi pontot, felkérte Kónya István bizottsági elnököt ismertesse a bizottság
javaslatát.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság a tájékoztatót.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte Kiss András megyei igazgató, tű. dandártábornokot és a kí
séretében jelenlévő Börcsök Istvánné tű. alezredes, gazdasági igazgatóhelyettest, Marton Ger
gely tű. alezredes, megyei iparbiztonsági főfelügyelőt, Szűcs Csaba tű. alezredes, hivatalveze
tőt és Várszegi György tű. főhadnagy, szóvivőt. Atadta a szót Kiss András megyei igazgató-
nak.

Kiss András megyei Igazgató: Köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a lehetőséget, hogy
a testület előtt beszámolhat az elmúlt év feladatairól. Prezentációval szemléltette az írásos tá
jékoztató anyagot. Előadásának végén felhívta a figyelmet a füst- és szénmonoxid érzékelők
fontosságára.

Szegedi Balázs alelnök: Megköszönte a tájékoztató anyagot, mely kerek egészében mutatta
be az elmúlt év kiemelt feladatait, nehézségeit. Elmondta, hogy sokat járja a településeket és a
katasztrófavédelem tevékenységét csak dicsérő szavakkal emlegetik a megyében élők, ez nyfl
ván annak köszönhető, hogy az elvártnál jobban teljesítik a feladataikat. Örömét fejezte ki az
Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság komplex felújítása kapcsán. Megköszönte a
Covid-19 járványban tanúsított helytállást, melynek fő célja volt az állomány egészségének
megőrzése is. Megkérdezte, hogy ez mennyiben sikerült?

Kiss András megyei igazgató: Válaszában elmondta, hogy az állomány megvédése nem volt
egyszerű feladat, számos intézkedést vezettek be ennek érdekében. Számukra segítség volt,
hogy a rendőrkapitányság nyilvántartást vezetett a fertőzöttekről, így mentéseknél ezen adato
kat hívták segítségül. Arra nem volt példa, hogy kevesebb létszámmal látták volna el a felada
tot.

Mucsi András megyei képviselő: Véleménye szerint a katasztrófavédelem komplex feladatot
ölel át. Látható és érezhető, hogy a szélsőséges időjárás komoly szakmai kihívás elé helyezi a
katasztrófavédelem munkáját. Jól eső érzés számára, hogy a megye bármelyik pontján bizton
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ságban vannak az emberek. A megyei önkormányzatnak ugyan szerények a lehetőségei, de
szívesen segítik a katasztrófavédelem munkáját.

Puju János Zoltán megyei képviselő: Köszönetét fejezte ki a hétköznapok csendes hőseinek.

Zalai Mihály elnök: Elmondta, hogy több részes dokumentumfilmet nézett meg a 2001.
szeptember ii-ej terrortámadással kapcsolatban, melyben eddig még nem látott interjúk hang
zottak el az Ott szolgálatot teljesítő tűzoltóktól. Egy mondat beleégett az agyába, melyet egy
tűzoltó mondott az éppen őt kérdező újságírónak „Hagyjon békén, teszem a dolgom.” Sokszor
találkozott ezzel a mentalitással az állomány részéről. Az átszervezés a megbetegedett kollé
gák helyettesítése nyilvánvalóaii óriási lemondással járt az állomány részéről. A hozzáállásért
és a mentalitásért köszönetét fejezte ki. Kihangsúlyozta, hogy mindenki aki ma tájékoztató
anyagot készített és a közgyűlésen megjelent egy olyan feladatot végez, amely nem kötelező.
Örömét fejezte ki, hogy az orosházi tűzoltóság helyzete rendeződni látszik, külön öröm szá
mára, hogy a Tűztorony megmaradt, mely valószínű funkcióját már nem látja el.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységének táj ékoztatój áról.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

22/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

4. sz. napirend: Beszámoló a lejárt határidejíí határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zalai Mihály elnök

(Szegedi Balázs alelnök elhagyta az üléstermet 10.15 órakor, jelenlévó’ képviselők száma: 13
fő.)

Zalai Mihály elnök: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérte, hogy szavazzanak a határozatról.

A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 12 igen szavazattal — ellenszavazat nélkül és 1 tartózko
dással — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

23/202 1. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2021. (VI.23.) KGY. és a 17/2021. (VIII.
11.) KGY. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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5.sz. napirend: Tájékoztató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi mun
kájáról
Előadó: dr. Orosz Tivadar elnök

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bi
zottsága és Ügyrendi Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot, felkérte Kónya István bizottsági
elnököket ismertesse a bizottság javaslatát. A Területfejlesztési Bizottság a bizottsági ülés ha
tározatképtelensége rrúatt nem tárgyalta a tájékoztatót.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság a tájékoztatót.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte dr. Orosz Tivadar elnök és Tóth Zsolt titkár urakat, majd át
adta a szót dr. Orosz Tivadar elnök úrnak.

dr. Orosz Tivadar elnök: Köszöntötte a jelenlévőket és szóban ismertette az írásos táj ékozta
tó anyagot.

(Szegedi Balázs visszatért az ülésterembe 10.20 órakor, jelenlévő képviseló’k száma: 14 fő.)

Mucsi András megyei képviselő: Örömét fejezte ki, hogy a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara rengeteget tesz azért, hogy a szakmák presztízse nőjön. Összefogják a képző he
lyeket, népszerLísítik a különféle képzéseket. Elmondta, hogy a kormányzati szándék az, hogy
a munkaerőpiacon a fiatalok megtalálják a számításukat, piacképes tudáshoz jussanak, majd
ezt követően képzőhelyet találjanak. Üdvözölte, hogy a tavalyi év során 92 mesterlevelet ad
tak át. A pandémia során digitális oktatásra került sor, mely a gimnáziumi és elméleti képzés -

ben kezelhető. Viszont a gyakorlati képzés során katasztrofális következményekkel járt. Re
ményét fejezte ki, hogy a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segíteni tud azon diá
koknak — egy hasonló helyzet esetén — hogy a gyakorlati képzőhelyen lehetősége legyen a
szakmát megtanulni. Békés megye gazdasága csak akkor fog működni, hogyha lesznek fiatal,
képzett szakemberek.

Hodálik Pál megyei képviselő: Kiemelte a tájékoztató anyagból, hogy reprezentatív elnök
ség állt fel, ahol minden szakmai ágazat megfelelő létszámmal képviselteti magát. Véleménye
szerint így lehet egy jó érdek-képviseleti szervezetet működtetni. A kamarának vannak olyan
tevékenységei, melyek az elmúlt időszakban mindenki számára, és nemcsak a kamarai tagok
számára elérhetővé váltak. A vállalkozások számára fontos a pályázatfigyelés, pályázatkere
sés. Az állampolgárokat érinti a Békéltető Testületek működése és a tapasztalatok azt mutat
ják, hogy a vállalkozások az eljárás során többnyire együttműködnek. Örömmel olvasta, hogy
minden páros héten pénteken a békéltető testület tagjai tanácsadást tartottak a fogyasztók ré
szére, mely szolgáltatást hétről-hétre többen veszik igénybe. A Gazdaságvédelmi Akcióterv és
az ezzel kapcsolatos intézkedések fontos szerephez jutottak. Elmondta, hogy a kamara, mint
érdek-képviseleti szervezet mindent megtesz a vállalkozások érdekeinek képviseletében, a
kommunikáció a vállalkozók felé működik. Sajnálatos módon a járvány ideje alatt a román-
magyar üzletember találkozók is elmaradtak. Örömmel olvasta, hogy egyre többen mennek
mestervizsgára és egyre több mesterlevelet adnak ki. Üdvözölte, hogy a kamara tevékenysége
bővült a Békés Megyei Munkaerő-piaci Kerekasztal működtetésével. Elhangzott a Széchenyi
hitelkártya program, mely két termékkel bővült, a Széchenyi Turisztikai Kártya, mely kimon
dottan a nehéz helyzetben lévő vendéglátó szektort célozta meg és a Széchenyi Beruházási
Hitel. A kamara szervesen részt vesz minden rendezvényen, minden ilyen típusú feladat ellá
tásában. Gratulált az elvégzett munkához és megköszönte a részletes tájékoztató anyagot,
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mely véleménye szerint a honlapra is feltehető, azzal a céllal, hogy az azt olvasó állampolgá
rok is lássák, hogy milyen sokrétű tevékenységet végez a kamara.

Zalai Mihály elnök: Olvasta a tájékoztató anyagban, hogy a tanulói szerződéses rendszert
felváltja a szakképzési munkaszerződés, melynek koordinálásában a kamara szerepe jelentő
sen csökkent. Kérte, dr. Orosz Tivadar elnök urat hogy néhány szóban részletezze, hogy ez
milyen változásokat fog jelenteni a szakképzésben.

dr. Orosz Tivadar elnök: Válaszában elmondta, hogy a még „kifutó” tanulói szerződéseket
kezelik. Országosan több mint 50 ezer tanulói szerződés él, ennek sokkal kisebb része várható
munkaszerződésként megkötésre. A kamara szerepe megszűnik, közvetlen szerepe nincs a ta
nulószerződések tekintetében. A gyakorlatban közreműködnek, de visszacsatolás sincs ré
szűkre. Többször szóvá tették, hogy ebben a formában a rendszer nem működik, reményét fe
jezte ki, hogy a jövőben a munkaszerződések létrejöttében, annak gondozásában a kamarának
szerepe lehetne, de most jelenleg nincs.

Varga Gusztáv megyei képviselő: Meggyőződése szerint a kamara nagy hangsúlyt helyezett
arra, hogy un. szolgáltató kamarává váljon. Több szolgáltatást, jobb minőséget, valamint új
szolgáltatások bevezetését vállalta. Elmondta, hogy a mezőkovácsházi járás a leghátrányosabb
helyzetű járások között szerepel, ami azt is jelenti, hogy a vállalkozók a többi vállalkozókhoz
képest hátrányos helyzetben van. Számukra fokozottan fontos, hogy a szolgáltatásokat elérjék.
Jó érzéssel olvasott a békéltető testületek hasznos munkájáról. Kérte, hogy a minimálbérrel
kapcsolatban tegyék meg javaslataikat, mert Mezőkovácsháza térségben nagyon sok vállalko
zást érint, amennyiben ellentételezés nélkül kerülne bevezetésre.

Zalai Mihály elnök: Reményét fejezte ki, hogy a kamara átmeneti problémái a jövőben meg-
oldódnak. Megköszönte a színvonalas tájékoztató anyagot és a kérdésekre adott választ. Meg
ítélése szerint a szakmák presztízse nőtt, melyben a kamara szerepe nyilvánvaló. A növekedés
gátja, ha nincs megfelelően képzett szakmunkás. A mestervizsgák megható átadó ünnepségén
több ízben is részt vett. Elmondta, hogy az elmúlt hónapokban több vállalkozóval találkozott
és beszélgetett arról, hogyan élték túl a járvány időszakát és szinte valamennyi megemlítette,
hogy a kamara mennyi információval volt segítségére. A kamara valamennyi dolgozójának
nagyon jó egészséget és nagyon jó munkát kívánt.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi munkájának tájékoztatójáról.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal — 1 ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül — az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

24/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Zalai Mihály elnök: 15 perc szünetet rendelt el

SZÜNET

SZÜNET UTÁN



6. sz. napirend: Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósá
gának 2020. évi munkájáról
Előadó: Dr. Kulcsár László István elnök

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága és
Területfejlesztési Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. A Területfejlesztési Bizottság ülése
nem volt határozatképes a tájékoztató anyagot nem véleményezte. Felkérte Kónya István bi
zottsági elnököket, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság a beszámolót.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte dr. Kulcsár László István elnök Urat. Megkérdezte kívánja
e szóban kiegészíteni az írásos tájékoztatót?

Dr. Kulcsár László István elnök: Megköszönte a lehetőséget és az írásos tájékoztatót ismertet
te, melyben kiemelte az agrárium fontosságát.

Tolnai Péter megyei kéuviselő: Álláspontja szerint Békés megye nagy mértékben agrár me
gye, ami azt is jelenti, hogy a mezőgazdaságból élők a Jóisten kegyelmére vannak bízva, hi
szen ki vannak szolgáltatva az időjárásnak. A kamara olyan hálózatot működtett, mellyel a
gazdák munkáját nagyban tudja segíteni. A mezőgazdasági munka, a termelés teljes egészé
ben átalakult. Pár évvel ezelőtt senki nem gondolta, hogy admlnisztrációs terhek is nehezíteni
fogják a mezőgazdasággal foglalkozók életét, melyben nagy segítséget nyújtanak a falugazdá
szok. Az elmúlt évben vegyes évet zárt az agrárium, sújtotta csapadék, majd szárazság. Meg
változott a földterület művelése is, hiszen az újonnan beszerzett mezőgazdasági eszközök szá
mítógéppel vannak vezérelve, melyek működtetésére képzett szakemberek alkalmasak. Meg
látása szerint minden gazdálkodónak érdeke, hogy tanuljon, mert csak így felel meg a kihívá
soknak.

Závoda Ferenc megyei képviselő: Elmondta, hogy a mezőgazdaságnak nagy kihívásai van
nak, mint például a klímaváltozás. Az agrárkamarától a mezőgazdasággal foglalkozók napra
kész tájékoztatást kapnak. A falugazdászok munkájáért külön köszönetét fejezte ki. Elmondta,
hogy sokan bírálják a jégkármentesítő rendszert, ami véleménye szeerint nem arról szól, hogy
a jeget teljesen megszünteti, hanem a nagy szemű jégdarabokat apróbbra töri, így kevesebb
kárt tesz a termésben amikor lehullik. Üdvözölte a Magyarok Kenyere Programot, mely kere
tében liszt formájában a rászorukakhoz jut az adományként. Két kérdést intézett dr. Kulcsár
István László elnök Úr felé. Első kérdése, hogy a felszín alatti 20 méteren vagy annál lejjebb
fúrt kutak meglétét be kell- e jelenteni, valamint második kérdése a jégkármentesítő rendszer
re vonatkozott. Tudomása szerint a rendszer csak azokat a felhőket tudja bontani melyek Ma
gyarországon keletkeznek, viszont ha másfelől érkeznek a felhők azokat a határszélen gazdál
kodóknak nem tudja megfogni. Érdemes lenne a határ túloldalán is alkalmazni a rendszert?

dr. Kulcsár László István elnök: Válaszában elmondta, hogy a kutakkal kapcsolatban hala
dékot kaptak a gazdák, mivel a feltételek sem egyeznek az eredetivel. A jégeső-mérséklő
rendszerrel kapcsolatban már folynak a tárgyalások, szinkronizálják a két rendszer összekap
csolását a határ menti települések vonatkozásában.

Sonkolyné Szekerczés Margit megyei képviselő: Említésre került, hogy az agrárkamara ko
rábbi székhelye igen mostoha körülmények között volt. Módjában állt, a már kiürített épületet
megnézni és meglátása szerint nem rossz állapotú az ingatlan. Az első kérdése a jégeső-mér
séklő rendszerrel kapcsolatos. Véleménye szerint maga a rendszer nem önállóan működik.
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Feltételezte, hogy időjárás előrejelző szolgálat tájékoztatása alapján. Számára hiányzik, hogy
ez a tény nem szerepel a tájékoztató anyagban. A második kérdése az öntözéses gazdálkodás
sal kapcsolatos. Korábban elég sok öntözőberendezést lehetett látni a földeken, van e ebben az
irányban fejlesztési elképzelés? A harmadik kérdése a gyakorlati középszintű szakemberkép
zésre vonatkozott. Az agrárkamara hogyai szeretné ezt fejleszteni? Példaként említette az ag
rármérnök képzést.

Varga Gusztáv megyei képviselő: Büszke a falugazdász hálózatra, mely nagy becsületnek
örvend és bizalommal fordulnak hozzá. A családi gazdaságok megreformálása kapcsán jelen
tős többietfeladat hárult a falugazdászokra, viszont a családi gazdálkodóknak óriási esélyt je
lent a továbbiépésre. A jégeső-mérséklő rendszer véleménye szerint sikertörténet. Egy-két
példát említett a korábbi évekre visszanyúlva, hogy mekkora károkat okozott a jég a mezőko
vácsházi járásban.

dr. Kulcsár László István elnök: A székház átköltözésével kapcsolatban elmondta, hogy a
beruházást a tulajdonos finanszírozta, szükségessé vált az osztályok összevonása, Szigorú
szakmai protokoll van.
Az öntözéses gazdálkodással feltett kérdésre a válasza, hogy a program finanszírozási üteme
zése anyagi nehézségek miatt a kívánalmaknak megfelelően nem tudott realizálódni.
A jégeső-mérséklő rendszer működése elengedhetetlen a meteorológiai szolgálat közreműkö -

dése nélkül. A szolgálattal szerződésük van és napi szinten vannak kapcsolatban.
A falugazdász szolgálattal kapcsolatban megköszönte az elismerő szavakat, hozzáfűzte, hogy
munkájukat nem tudják napi 8 órában elvégezni.
A jégeső-mérséklő rendszerrel kapcsolatban még elmondta, hogy nem mindegy, hogy dió
vagy tojásnagyságú jégdarabok hullanak le gépekre, házakra, növényekre. A rendszer a gaz
dáknak anyagi megterhelést nem okoz, mivel az állam a kárenyhítési alapból a működését fe
dezi.

Zalai Mihály elnök: Válaszolva Sonkolyné Szekerczés Margit képviselő asszony szakkép
zéssel kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy a Mezőhegyesi Szakközépiskola első ütemének
átadása megtörtént és egy olyan szakképzési bázis jött létre, amely az országban egyedülálló,
mind képzésileg, mind a körülményeket illetően. A jégeső-mérséklő rendszerrel kapcsolatban
kiemelte, hogy a káresemények száma csökkent. A falugazdász hálózat működésével kapcso
latban csak pozitív tapasztalatok érkeztek hozzá. A megye 75 településéből 59 településen el
érhető a falugazdász hálózat, ahol a hatósági feladatok kapcsán nyújtanak hatékony Segítséget.
Gratulált a magyarok kenyere és a nemzeti összetartozás pálinkája akcióhoz, melyek túlmutat-
nak tevékenységükkel mind karitatív szempontból, mind pedig nemzetegyesítés szempontból.
Az agrárkamara legfontosabb tevékenységének, szerepének tartotta a földbizottságok tevé
kenységét. Általuk biztosítékot látott arra, hogy azok a földek, melyek itt vannak a megyében
magyar tulajdonban maradjanak, azt magyar gazdák műveljék. Az elvégzett munkához gratu
lált.

Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért ért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei
Igazgatóságának 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóval szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 12 igen szavazattal — 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás
sal — az alábbi határozatot hozta:
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HATÁROZAT

25/2021. (IX.23. KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatóságának a 2020. évi munkájáról Szóló tájékoztatóját.

7. sz. napirend: Tájékoztató Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közút-
hálózatot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a fo
lyamatban lévő fejlesztések megvalósításának helyzetéről
Előadó: Cserkúti András megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Zalai Mihály elnök: A tájékoztató anyagot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Területfejlesztési Bizottsága a már ismert okok miatt nem tárgyalta, viszont az Ügyrendi Bi
zottsága megtárgyalta, kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságok javaslatát.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság a tájékoztatót.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte Cserkúti András megyei igazgató urat, majd átadta a szót.

Cserkúti András megyei igazgató: Köszöntötte a jelenlévőket. Az írásos tájékoztató anyagot
részleteiben ismertette, kiemelve az általa fontosnak tartott részeket. Az ülés előtt egy Békés
megye térképet osztott szét a képviselők között, melyen látható a Magyar Közút Békés Me
gyei Igazgatóságának aktuális, illetve a már befejezett projektjei.

Hodálik Pál megyei képviselő: Igazgató Úr már tavaly sem Ígért, de amit mondott az úgy
volt. Látható, hogy az elmúlt évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a forrásokat
megszerezzék és a javításra szoruló útszakaszok felújításra kerüljenek. Hozzászólásában el
mondta, hogy egy régi álom válhatott valóra a Szarvas és Orosháza között felújított útszakasz
kapcsán.

Varga Gusztáv megyei képviselő: Kihangsúlyozta, hogy Békés megyében a mellékutak te
kintetében a forgalom meghaladja az Országos átlagot, így ezek állapota több mutató tekinte
tében rosszabb is az Országos átlagnál. A tájékoztató anyagból kiemelte a kerékpárút hálózat
fejlesztést. Elmondta, hogy több kerékpárút szakasz terveire kaptak ígéretet a miniszteri biz
tostól. A Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza szakaszra a tervek elkészültek, bizalmát fejezte
ki, hogy a kerékpárút is megépül. Meglátása szerint a megye elmaradott térségeinek felzár
kóztatásának alapfeltétele a megfelelő úthálózat. A Területi Operatív Program fejlesztési for
rásairól most folyik a társadalmi vita, majd ezt követően a megyében felhasználható részről a
kistérségekben fognak dönteni. Kérte képviselő társait, hogy az előkészítő munkában aktívan
vegyenek részt.

Zalai Mihály elnök: A tájékoztató anyag számára is széles körű tájékoztatást adott. Látható,
hogy az elmúlt 2-3 évben milyen folyamatok zajlottak és milyen tervek vannak a jövőre néz
ve, melyik projekt, melyik útszakasz éppen milyen státuszban van ebben a pillanatban. Meg
látása szerint az elmúlt három év alatt nem volt olyan év, ahol ennyi felújítás zajlott, mely
több forrásnak is köszönhető. Példaként említette a Magyar Faluprogramot, a Területfejleszté
si Operatív Programot és más legfőképpen állami az forrásokat. Több évtizedes lemaradás
van, amit most pótolni kell, melyet a magyar gazdaság állapota lehetővé is tesz, az Európai
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Uniós források kiegészítésével. Az elmúlt év legfontosabb projektje az M44 gyorsforgalmi Út
bekötése az ország „vérkeringésébe”.Elmondta, hogy 8,5 miüiárd forint fejlesztési források
állnak rendelkezésre a fejlesztésekre. Bízik benne, hogy a magyar gazdaság a mostani erejét,
vitalitását megőrizve ennek a soksorosát lesz képes majd hozzátenni. Gratulált az elmúlt két
év eredményeihez. Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, kérte, hogy szavazzaiak a beszá
moló elfogadásáról.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

26/202 1. (XI.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés
Megyei Igazgatóságának a Békés megye közúthálózatának állapotáról, a megyei közúthálóza
tot érintő fejlesztési ágazati tervekről, azok megvalósításának ütemezéséről, a folyamatban lé
vő fejlesztések megvalósításának helyzetéről szóló tájékoztatóját.

8. sz. napirend: Békés megye környezetvédelmi helyzete
Előadó: Dr. Illich Andrea főosztályvezető

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bi
zottsága tárgyalta volna a napirendi pontot, mely a bizottság határozatképtelensége miatt most
elmaradt.

Zalai Mihály elnök: Köszöntötte a napirendi pont előadóját dr. Illich Andreát, a Békés Me
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosz
tály vezetőjét, majd átadta a Szót.

dr. IHich Andrea főosztályvezető: Köszöntötte ajelenlévőket és a az írásos tájékoztató anya
got prezentációval szemléltette.

Mucsi András megyei képviselő: Üdvözölte a Natura 2000 európai ökológiai hálózatot, va
lamint a kunhalmokról írtakat, melyekről elmondta, hogy az alföld piramisai. Bizodalmát fe
jezte ki, hogy a jövőben védelem alá esnek a kunhalmok és kikerülnek a gazdák műveléséből.
Sajnálkozását fejezte ki, hogy a kunhalmok megyei értéktárba még nem kerültek bele. Meg
döbbenve olvasta, hogy a komposztálás folyamata folyik, de továbbra sem felel meg a keres
kedelmi forgalomba hozatal feltételeinek. Háláját fejezte M a tájékoztató anyagért.

Szegedi Balázs alelnök: A tájékoztató komoly előrelépésről számolt be, és meggyőződése
szerint fel is kell venni a lépést, mert a káros hatások folyamatosan növekednek. Elmondta,
hogy a klímavédelmi platform üléseken a közelmúltban három klímavédelmi stratégiát is tár
gyaltak, melyet három nagyobb városunk készül elfogadni. Elmondta, hogy szeretné bővíteni
a platform tagokat, mely javaslatával megkeresi a Kormányhivatalt. Hangsúlyozta, hogy az
elmúlt években az illegális hulladéklerakás tekintetében kifejezetten pozitív tapasztalatai van
nak.
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Varga Gusztáv megyei kéuviselő: Kérdése, hogy azokat az embereket, akiket zavar a zaj, il
letve a porszennyezés azokat hogyan tájékoztatják az ellenőrzések eredményéről, vagy az ön
kormányzat hozzájuthat ezekhez a jegyzőkönyvekhez, mert a lakosok az önkormányzathoz
fordulnak. A következő kérdése a hulladékgyűjtő udvarokkal volt kapcsolatos, mely alapján
elmondta, hogy a mezőkovácsházi járáshoz 18 település tartozik. A kistelepülések messze
vannak ezektől a hullaékgyűjtő udvaroktól, ami azt eredményezi, hogy nem is hordják oda a
szelektíven gyűjthető hulladékokat, többek között a veszélyes hulladékot sem, mint p1. gumi-
abroncs, elektronikus hulladék. Az önkormányzat vállalná ezen veszélyes hulladékok beszállí
tását, amennyiben ez lehetséges volna.

Sebők Éva megyei képviselő: Elmondta, hogy a kisállatok alomja is veszélyes hulladéknak
minősül. Véleménye szerint ez is megoldandó probléma.

dr. Illich Andrea főosztályvezető: Válaszában elmondta, hogy a kisállatok ürülékét tartalma
zó alommal kapcsolatban felmerülő problémával ilyen mélységekben még nem gondolkodtak,
viszont a megoldást meg kell találni. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet csak
engedéllyel lehet végezni, melynek komoly jogszabályi feltételei vannak, melynek bizonyos
szempontból meg kell felelni és rendelkezni kell olyan telephellyel, eszközökkel, amelyek
alapján ezt a tevékenységet végezni lehet. Meglátása szerint a lakosságnak van lehetősége
ezeket az elektronikai hulladékokat megfelelően a saját maguk településén elhelyezni. A zaj,
illetve porszennyezés kérdésre adott válaszában elmondta, hogy vannak olyan környezeti ada
tok, melyek nyilvánosak, amelyek viszont nem, azoknál megfelelő ügyfél jogosultságot kell
igazolni.

Zalai Mihály elnök: Az anyagban olvasható a szénmonoxid kibocsátás növekedése, melynek
okát még vizsgálják. Kérdése, hogy rendelkeznek- e már valamilyen információval ez ügy
ben. Másik kérdése, hogy az említett 360 tonna hulladék, mely naponta Békéscsabán megjele
nik tudható- e pontosan hány százaléka az amelyik újrahasznosítható, majd ennek mi a továb
bi sorsa.

dr. Illich Andrea főosztályvezető: Válaszában elmondta, hogy a szénmonoxid kibocsátás
növekedését célzó vizsgálat még folyamatban. Valószínűsíthető, hogy újabb termelőüzemek
üzembe helyezése az ok. A második kérdésre nem tudott válaszolni, most nem rendelkezik
ezekkel az adatokkal, ígéretét adta, hogy utána néz és írásban válaszol.

Zalai Mihály elnök: Az orosházi öblösüveggyár Szerbiából vásárolt fel törött üveg alapanya
got. Fontosnak ítélte meg, hogy legalább azokat az alapanyagokat, melyeket helyben ki lehet
válogatni, esetleg felhasználni, hogy azokat ne kelljen szállítani vagy esetleg máshonnan drá
gán megvásárolni. Örömmel töltötte el, hogy Békés megyét a tiszta levegő jellemzi és közel
30 ezer hektár természetvédelmi területtel rendelkezik mindez olyan tényező, amely az ipart,
de azon belül is a turizmust tudja erősíteni. Meglátása szerint van egy olyan erőforrás a ke
zünkben, amelyet, ha megtartunk és jól használunk, akkor wdjuk a foglalkoztatottságot és
esetleg a béreket is növelni. Megköszönte a részletes tájékoztatót, jó egészséget és munkát kí
vánt.

Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért ért a Békés megye környezetvédelmi helyzetéről szóló
tájékoztatóval szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:
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HATÁROZAT

27/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal Bé
kés megye környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatóját.

9. sz. naiirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszer 2022. évi pályázati fordulójához
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, illetve az Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottság javaslatát.

(Hodálik Pál megyei képviselő 13.20 órakor elhagyta az üléstermet, jelenlévő képviselők száma:
l3fó’)

Mucsi András bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesz
tést. A bizottság üdvözli, hogy az önkormányzat költségvetésében ebben az évben is hét és fél
millió forint jut a fiatalok támogatására. Békés megyének egyik legnagyobb értéke a kiművelt
emberek és úgy gondolta, hogy egy ilyen nem túl nagy költségvetéssel rendelkező önkor
mányzatnak is fontos, hogy a fiatalokat támogassa.

Földesi Mihály László bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság az elő
terjesztést. Kérdésként merült fel benne, hogy ez a testületi ülés nem lehetett volna- e rövidebb,
elsősorban a vendégek érdekében. Véleménye szerint célszerű lett volna hogyha frakcióülésen
egyeztetnek, hogy egy napirendnél egy ember szólaljon fel, mert a tájékoztató anyagot készítők
nek nem feladatuk a beszámolás.

Mucsi András képviselő: Személy szerint úgy gondolta, hogy vannak dolgok, melyekről érde -

mes beszélni. A választók azért szavazták a képviselőket a közgyűlésbe, hogy képviseljék és
mondják el véleményüket. Véleménye az, hogy jó, ha a megyei közgyűlés politikailag sokszínű.
Azon viszont meglátása szerint is el kell gondolni, hogyha az előadó készít egy jó írásos anyagot,
azt nyilván újra ne mondja el. A történet nem arról, hogy egy napirendi ponthoz egy ember ki
van jelölve, aki majd hozzászól. A képviselők a közgyíMésben véleményt formáinak, Illetve kér
déseket tesznek fel.

Zalai Mihály elnök: Megjegyezte, hogy a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzata nem ad arra lehetőséget, hogy az előadókat időben korlátozzák, lehet,
hogy érdemes lenne ezen elgondolkodni. A képviselők pedig azért vannak itt, hogy tájékozódja
nak, illetve véleményt formáljanak. Kérése, hogy a vita tovább ne folytatódjon és térjenek vissza
a napirendi ponthoz.

Sebők Éva megyei kéDviselő: Számára hosszú távon ezen a típusú közgyűlések a legértékesebb,
mert rengeteget tanul belőlük.

Zalai Mihály elnök: Több kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el,
kérte a képviselőket szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról.
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A Közgyűlés jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

28/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. csatlakozik Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi pályázati fordulójához.

2. felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
kötendő megállapodás aláírására és a szükséges eljárási cselekmények megtételére.

3. utasítja Hivatalát a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előterjesztéskor
készítse elő a pontos támogatási összegre vonatkozó javaslatot.

Felelős: Zalai Mihály elnök,
dr. Horváth Mihály jegyző

Határidő végrehajtásra: 2021. szeptember 30.

10. sz. napirend: Döntés a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági hasz
nált sütőolaj-begyűjtés hálózat támogatásáról
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bi
zottsága tárgyalta és a 2021. augusztus 9-én tartott ülésén a 38/2021. (VIll.9.) határozattal a
kezdeményezést támogatta.

Szegedi Balázs alelnök:Elmondta, hogy a klímavédelmi platform és valamennyi résztvevő tár
sadalmi szervezet a programot támogatásra méltónak találta.

Mucsi András megyei képviselő: Örömét fejezte ki a megyei közgyűlés elé került ez a kezde
ményezés.

Zalai Mihály elnök: Elmondta, hogy kiváló programnak tartja és elsősorban kommunikációs se
gítséget fognak adni. Felhívják a települések figyelmét arra, hogy van egy ilyen lehetőség.

(Hodálik Pál megyei képviselő 13.26 órakor visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők
száma: 14 fő.)

Zalai Mihály elnök: Több kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el,
kérte a képviselőket szavazzanak a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági
használat sütőolaj-begyűjtés hálózat támogatásáról szóló előterjesztésről.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül
— az alábbi határozatot hozta:
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HATÁROZAT

29/2021. (IX.23.) KGY. sz. határozat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

a) támogatja a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Fele -

lősségű Társaság (a továbbiakban: Biotrans Kft.) „CseppetSem!” Program kereté
ben megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési programot továbbá támo
gatja a Biotrans Kft. és Békés megye települési önkormányzatai közötti együttmű
ködések megkötését.

b) felkéri elnökét, hogy jelen határozatot és a határozat mellékletét képező, a Biot
rans Kft. által az önkormányzatok részére készített „CseppetSem! Progam” részle
tes programismertetőjét küldje meg azon Békés megyei települési önkormányza
tok számára, akik még nem csatlakoztak a programhoz.

c) felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról a Biotrans Kft. vezetőjét értesítse.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: azonnal

11. sz. napirendi: Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
Előadó: Zalai Mihály elnök

Zalai Mihály elnök: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, felkérte a bizottságok el
nökeit ismertessék a bizottságok javaslatát.

Mucsi András bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság az előterjesz
tést.

Földesi Mihály László bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság az
előterj esztést.

Kónya István bizottsági elnök: Egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság az előterjesztést.

Varga Gusztáv megyei kéDviselő: A Területfejlesztési Bizottság a bizottsági ülés határozatké
pességének hiánya miatt az előterjesztést nem tárgyalta.

Zalai Mihály elnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Balogh László Csaba a Békés Megyei
VáiJalkozási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megérkezett.

Sebők Éva megyei képviselő: Az ügyvezető felé tett fel kérdéseket és várta a válaszokat. Kér
dése, hogy miért most került a beszámoló a közgyűlés elé, melynek törvényi határideje május 31.
volt, de a koronavírusra való tekintettel azt június 30-ig meghosszabbították, viszont már ezen is
bőven túl vannak. Ez év január 23-án adatigényléssel fordult a Kft.-hez. Az adatigénylés egyik
része teljesítve lett, a másik része adatvédelmi okokra hivatkozva megtagadásra került. Elmond
ta, hogy ez egy kérdőív volt és nem a válaszokra volt kíváncsi, hanem arra, hogy kikkel lett M -

töltve a kérdőív. Nyomatékolta, hogy továbbra is kíváncsi azokra az adatokra. Nem értését fejez-
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te ki, hogy egy Üres kérdőív adatvédelmi okokra hivatkozva miért nem küldhető meg. Ezt köve
tően év július 23-án egy másik adatkéréssel fordult a Kft.-hez. Az ügyvezető ekkor hosszabbítást
kért, a válaszadási határidő már lejárt, de választ még nem kapott. Csodálkozását fejezte M a bi
zottságok döntésével szemben, mert véleménye szerint egy nagyon veszteséges beszámolót lát
hatnak. Megkérdezte az ügyvezetőt, hogy hogyan értékeli a Saját munkáját és annak eredménye
it. A következő kérdése a dr. Horváth Mihály jegyző felé irányult. Kérte, hogy tájékoztassa arról,
hogy mi volt a hivatal tapasztalata, mennyire bizonyult a közös munka során együttműködőnek
az ügyvezető.

Balogh Csaba László ügyvezető: Válaszában elmondta, hogy a májusi határidőt azért nem tud
ta tartani, mert a Kft. személyi állománya lecsökkent és a munkahelyén vállalt feladatainak is
eleget kell, hogy tegyen. A NAV Békés Megyei Adó és Vániigazgatósága felé kérte a leadási ha
táridő módosítást, ezt be is fogadták, bírságot nem kaptak, de a határidőt betartani nem tudták.
Bizakodik abban, hogy a jövőben többet ilyen nem fog előfordulni. A második kérdésre adott vá
laszában elmondta, hogy pontosan nem emlékszik az adatvédelmi indoklásra. Ugy gondolta,
hogy megfelelő alapossággal próbálták a dokumentumokat átadni. Sajnálta, hogy nem sikerült
minden igényt kielégíteni. Egyedül viszi a céget ami rengeteg adminisztrációs és egyéb feladattal
jár. A veszteséggel kapcsolatban elmondta, hogy a Kft. fő tevékenysége a menedzsmenti tevé
kenység. Sajnos több projektet nem tudtak végig vinni, emiatt nemcsak a bevételeik, hanem a
létszámuk is csökkent. A járványhelyzet miatt nem sikerült új szerződésekkel pótolni a hiányo
kat, viszont a veszteséget sikerült a cégnek csökkenteni, csak nyilván nem olyan mértékben. A
Kft. működését igyekezett biztosítani és ezt a 2021-es évben is megteszi.

dr. Horváth Mihály jegyző: Elmondta, hogy a 2020. évi beszámolót kell elfogadnia a testület
nek, melyet a felügyelőbizottság már tárgyalt és terjeszti elfogadásra a testület elé. A kapcsolata
az ügyvezetővel a konzorciumai partnerségben a megyei paktumban „domborodott” M. A Ma
gyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé teljesítenie kell a Kft.-nek a beszámolót, va
lamint mindazokat a dokumentumokat melyek még szükségesek. Bizakodását fejezte ki, hogy
év végére sikerül lezárni a Kft. tevékenységét.

Sebők Éva megyei képviselő: Megkérdezte, hogy ez év május 31-ét követően miért nem érezte
azt a felügyelőbizottság, hogy a közgyűlés elé kell hozni azt tényt, hogy miért nincs készen a
Kft. beszámolója. Adott egy súlyosan veszteséges cég, a mai felszólalásában legalább kettő tör
vénysértésre hívta fel a figyelmet, az egyik a beszámoló határidejének elmulasztása, a másik az
adatszolgáltatás határidőben történő teljesítésének elmulasztása. Feltette azt a kérdést, hogy „Me
gyünk e így tovább ezzel a céggel kapcsolatban?”. Az előterjesztés két pontos határozati javasla
tát egy plusz ponttal egészítené M. Mégpedig azzal, hogy kezdeményezi az ügyvezető visszahí
vását. Összegzésként elmondta, hogy nem látja értelmét ezt így folytatni, személy szerint nem
tudott vele együttműködni, a törvénysértések megtörténtek, a cég nem szárnyaI.

Varga Gusztáv megyei képviselő: Mint a felügyelőbizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
feladata az volt, hogy vizsgálja meg a beszámolót, majd arról a közgyűlésnek tegyen javaslatot.
A bizottság a tulajdonos kérésére végez vizsgálatokat és teszi a dolgát. A felügyelőbizottság a ja
vaslatát megküldte Zalai Mihály elnök Úrnak. Felhívta a figyelmet, azok a kérdések, melyeket
Sebők Éva képviselő asszony felvetett, azokat nyilvános ülésen nem lehet tárgyalni, mert a gaz
dasági társaság anyagi érdekeit érinti. Felajánlotta, hogy egy közeli ülésen a Képviselő asszony
kezdeményezésére hozzanak egy önálló napirendet. KihangsÚlyozta, hogy a felügyelőbizottság
minden tagja alaposan, lelkiismeretesen, körültekintően járt el és döntött. A felügyelőbizottság-
nak azt kell szem előtt tartania, hogy mi az érdeke az alapítónak. A tulajdonosnak pedig az érde
ke, hogy a Kft. működjön tovább, fejezze be a folyamatban lévő ügyeket. Az ügyvezető a fel
ügyelőbizottság ülésén ígéretet tett arra, hogy tervet készít annak érdekében, hogy a hiányt ho -
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gyan tudja eltüiitemi, illetve csökkenteni. A felügyelőbizottság ezt elfogadta és a következő ülé
sen dönt a hogyan továbbiról. Javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadja el a könyvvizsgálói jelen
tést, mely Sajnos azt is megmutatja, hogy a törzstőke eltűnt, gyakorlatilag nagyobb a veszteség,
mint a törzstőke.

Zalai Mihály elnök: A felügyelőbizottság védelmében elmondta, hogy az ügyvezető ez év júni
us 30-ig kért haladékot a Békés Megyei Nemzeti Adó és Vámhivataltól. A felügyelőbizottság jú
lius hónapban összeült és megvitatták azokat az okokat, amelyek idáig vezettek. A felügyelőbi
zottság hozott egy határozatot, amelyben az ügyvezető vállalta augusztus hónapra a beszámoló
elkészítését. Augusztus hónapra nem, de szeptemberre sikerült teljesítenie. A felügyelőbizottság
ezt megtárgyalta és felszólította a tulajdonost, hogy figyelmeztesse írásban az ügyvezetőt a határ
idők pontos betartására, mely az adott esetben most nem okozott kárt az önkormányzatnak, de
okozhatott volna is, valamilyen bírság formájában. Az ügyvezető leváltásával kapcsolatos módo
sító javaslatról szavazni fognak, melyet személy szerint nem támogat, mert azzal nem oldanak
meg semmit. Látható, hogy a cégnek a fenntartása nem indokolt, de vannak még folyamatban lé
vő ügyek, amelyekben viszont vannak kötelezettségei, melyeket minél hamarabb célszerű lezár
ni. Javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalnak a cég további sorsáról.

Földesi Mihály László megyei képviselő: Egyetértett Sebők Éva megyei képviselő által felve
tett kérdésekkel. Számításai szerint úgy gondolta, hogy idén nyárra a Kft. meg fog szűnni, ez
nem történt meg, a már ismert okok miatt. Saját magának is át kellett gondolnia, hogy valójában
egy akkora mínusszal fogják az egészet kútba dobni vagy segítenek az ügyvezetőnek, hogy a
legminimálisabb veszteséggel szálthassanak ki az ügyből vagy akár nullásan.

Zalai Mihály elnök: Mivel a módosító javaslat személyi kérdést érint zárt ülés keretében kell,
hogy folytassák a munkát. Az ügyvezető látja át most az ügyek folyását, az ő kezében van most
minden. Amennyiben most váltásra kerül a sor, ki lesz az az ember, aki az egészet tovább viszi,
ezen el kell gondolkodni. Az ügyvezető által megígért határidőket elhitték, melyeket az ismert
okok miatt teljesíteni nem tudott.

Elrendelte a zárt ülést 13.55 órakor.

A nyilvános ülés 14.10 órakor tovább folytatódott a Békés Megyei VáHalkozási és Fej
lesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségíí Társaság 2020. évre vonatkozó beszámolójának el
fogadása c. napirendi ponttal.

Zalai Mihály elnök:Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, kérte, aki egyetért az előterjesz
tés határozati javaslatával szavazzon.

A Közgyűlés jelenlévő 14 tagja 11 igen szavazattal — 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással
— az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

30/2021. (IX.23.) KGY sz. határozat

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. alapítója

1. elfogadja a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentéseinek ismertetése után a Bé
kés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját 33.597
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E Ft mérlegfőösszeggel, -12.613 E Ft adózott eredménnyel és -6.842 E Ft eredmény
tartalékkal.

2. úgy dönt, hogy a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. adózott
eredményét eredménytartalékba helyezi, így annak összege 6.593 E Ft-ra csökken.

3. felkéri a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy
tegyen lépéseket arra vonatkozóan, hogy a saját tőke elérje a jegyzett tőke szintjét.

Felelős: Balogh László Csaba ügyvezető
Határidő végrehajtásra: azonnal, értelem szerint

12. sz. napirend: Bejelentések

Zalai Mihály elnök: A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem érkezett. A mai nyilvános
megyegyűlés végére értek, az ülés berekesztette.

K.m.f.

Zalai Mihály
elnök

Dr. Horváth Mihály
jegyző
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4. LLLJLt

JELENLÉTI Ív

a Közgyűlés 2021. szeptember 23. napján tartott ülésére

1.1 Földesi Mihály László

2.! Hodálik Pál

3.! Dr. Pappné Darida Andrea ..\

4.! Dr. Szabó Ervin

5.1 Kónya István

6.! Mucsi Andras

7.! Pluhár János

8.1 Puju János Zoltán

9.1 Samu Tamás Gergő

11 / S:nkol:: Szekerczes Margit

12.! Szabó János Zoltán

13.! Szegedi Balázs

14.! Tolnai Péter

:; ::::av

17.! Závoda Ferenc

Nem képviselő, főállású alelnök:

Szebellédi Zoltán


