JEGYZŐKÖNYV
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2022. január 25-én tartott nyilvános üléséről

Készült:

Az ülés helye:

Békési Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Békés, Petőfi u. 2. I. emelet

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, mivel 7 főből 4 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2y:

Napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Mucsi András bizottsági elnök: A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest módosító
javaslata van: helyben került kiosztásra az Ny/21 jelzésű, „Iskolai körzethatárok
véleményezése” tárgyú előterjesztés, amelyet a bizottság a nyilvános ülés utolsó napirendi
pontjaként, a Bejelentések előtt tárgyalna meg. Kérte, hogy ezt a napirendi pontot a bizottság
vegye fel a napirendi pontjai közé. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.
.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája
1/2022. (I. 25.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága úgy
dönt, hogy felveszi napirendjére az „Iskolai körzethatárok véleményezése” tárgyú
előterjesztést, és azt a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaként, a Bejelentések előtt
megtárgyalja.
Felelős:
Mucsi András bizottsági elnök
Határidő:
azonnal

Mucsi András bizottsági elnök: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat az elfogadott módosítással, illetve azzal, hogy a bizottság üléséről készített
jegyzőkönyvet Kovács Ildikó bizottsági tag Írja alá hitelesítőként.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsájia
2/2022. (L 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a 2022. január
25. napján tartott ülésének napirendjét, tekintettel az elfogadott módosításra is, az alábbiak szerint
fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:
1

.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előkészítette. dr. Tanai Judit jogász

2. Békés Város új sportrendeletének elfogadása
Előkészítette: Polgár Zoltán alpolgármester
dr. Bocskay Arpád aljegyző
3

.

Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021 évi működéséről
Előkészítette. Takács Istvánné, a Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
Simon Eva Mária, a Békési Román Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
Feledi János, a Békési Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
Kovács Gusztáv, a Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzat elnöke
dr. Tanai Judit jogász
.

4. Nemzetiségi
önkormányzatokkal
felülvizsgálata
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

kötött

együttműködési

megállapodások

5. Gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában ellátási szerződés megkötése
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
6. Otthoni szakápolás vonatkozásában szerződés megkötése
Előkészítette. dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
7. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előkészítette: Sápi András osztályvezető-helyettes
8. Bejelentések
Zárt ülés:

1 Otthoni szakápolás iránt előterjesztett kérelem elbírálása
Előkészítette. dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Kertész Eszter szociális ügyintéző
.

A bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Ildikó bizottsági tagot választja meg.
Napirend tár2ya:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag

készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.
2

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsásia
3/2022. (L 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Békés Város új sportrendeletének elfogadása

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsáj’a
4/2022. (L 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Békés Város új sportrendeletének elfogadása tárgyú előterjesztést és a
rendelet-tervezet elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Tájékozató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi működéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdése: mi a helyzet a román templommal? Nagyon sokan érdeklődnek eziránt.
3

Szojka Petronella Román Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese: Tavaly volt egy

farestaurátori felmérés, amikor is a nyílászárók állapotát mérték fel. Ugy volt, hogy még tavaly
elkészülnek a tervek, erre kapott is egy összeget az egyház. Megkérdezte tavaly augusztusban,
hogy hogyan állnak a tervek, és azt a választ kapta, hogy „folyamatban van”. Minden lassan
halad, de nem a pénzhiány, a bürokrácia vagy nyelvi akadály miatt. Tudja, hogy nem túl szép
látvány a templom jelenleg, de legalább van ideje kiszáradni. A gyulai kisrománvárosi
templomot vakolták be két év után, és most megint vizesedik fel az egész.
Mucsi András bizottsági elnök: További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így

szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a határozati j avaslatok
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája
5/2022. (I. 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi működéséről”
tárgyű előterjesztést és a határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Mucsi András bizottsági elnök
„

Napirend tár2ya:

Nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata

kötött

együttműködési

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag

készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsájia
6/2022. (I. 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta
a
„Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
együttműködési
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megállapodások felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya:

Gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában ellátási szerződés
megkötése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsáj’a
7/2022. (L 25.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a Gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában ellátási szerzó’dés
megkötése tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
„

“

Határidő:
Felelős:
Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Otthoni szakápolás vonatkozásában szerződés megkötése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsájia
8/2022. (L 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta az Otthoni szakápolás vonatkozásában szerződés megkötése tárgyú
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
„

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

“

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Iskolai körzethatárok véleményezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖÍV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni.

Kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
9/2022. (I. 25.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta az „Iskolai körzethatárok véleményezése tárgyú előterjesztést és a
határozati javaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök

(A bizottság ülésére megérkezett Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag. A bizottság
létszáma: Sfó).
Napirend tár2ya:

Bejelentések

Mucsi András bizottsági elnök: Megköszönte a bizottsági tagok aktivitását a januári
kihelyezett bizottsági munkalátogatásokkal kapcsolatban. Jelezte a bizottság felé, hogy
csütörtökön (27-én) 1 6.00 órakor a Református Egyházhoz látogatnának el, ahol találkoznak az
egyház két vezetőjével: Molnár Mátéval és Gellén János főgondnokkal. A következő bizottsági
látogatás helyszíne a Békési Ipartestület lesz, ahová Juhos János képviselő által megadott
időpontban (2022. február 17. csütörtök, 16.00 óra) mennek el. A képviselők és bizottsági tagok
is kapnak előtte e-mailben meghívót. Színvonalas látogatásokon vettek részt eddig is.
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További napirendi pont, bejelentés nem volt, így a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította
és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak
az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget biztosít.
K.m.f.

Mucsi András
bizottsági elnök

Kovács Ildikó
jkv. hitelesítő
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