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Kézült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2022. február 22-én tartott nyilvános ülésérb7

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

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Mucsi bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság batározatképes, mivel 7 főből 6 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Juhos János képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását.

afgy Napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

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

Szavazás előit megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 6J71

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

BékésVáros Önkormányzat Képviselő-testülete
Hunián és Szociális Bizottsáj.a

15/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a 2022.
február 22. napján tartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND! PONTOK:

Nyilvános ülés:

1. Békés Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.)
rendeletének módosítása
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Kovács Szilvia osztályvezető

2. Békés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előkészítette: T árnok Lászlóné jegyző

Kovács Szilvia osztályvezető

3 . A helyi közrnűvelődésről szóló 29/20 1 8. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

4. Beszámoló a Békés városi kulturális intézmények 2021. évi munkájáról
Előkészítette: dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető



5. A Békési Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvtárának 2022. évi munkaterve
Előkészítette: dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető

6. A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének megválasztása
Előkészítette: dr. Bocskay Arpád aljegyző

7. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről
Előkészítette: Kovács Szilvia osztályvezető

8. A Békési Polgármesteri Hivatal dísztermének elnevezése
Előkészítette: dr. Bocskay Arpád aljegyző

9. 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.

Najjrendtága: Békés Város Önkormányzat 202 1 . évi költségvetéséről szóló 3/202 1 . (II.
1 5.) rendeletének módosítása

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

Mucsi András bizottsági elnök: lsmertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítői nem kívánták szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
javasotja a képviselőtestületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hunzánés Szociális Bizottsága

16/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „ Békés Város Önkormányzat 2021. évi költségyetéséró’l szóló 3/2021. (JL
15.) rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök
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Napirend tárya: Békés Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása

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

M!!csi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítŐi nem kívánták szóban kiegészíteni. Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet el fogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

!íkés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hupiáii és Szociális Bizottsága

17/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Békés Város Onkormányzata 2022. évi költségvetésének efogadása”
tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirendgya: A helyi közművelődésről szóló 29/2018. (X. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása

Írásos elóerjesztés 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 a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
javasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáijelen/évó’ bizottsági tagok száma. 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

;jjcés Város Önkor1Ván1’Z1t Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

18/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A helyi közművelődésről szó/ó 29/2018. (X 26.) önkormányzati rendelet
módosítása “ tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök
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Napirend tárya: Beszámoló a Békés városi kulturális intézmények 2021 . évi munkájáról

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

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén dr. Pappné Darida Andrea
ügyvezetőt. Ismertette az előteijesztésben foglaltakat, amelyet az anyag készítője nem kívánt
szóban kiegészíteni.
A bizottság hamarosan látogatást tesz a kulturális intézménynél, hogy átbeszéljék az
átszervezéssel kapcso1.tos tapasztalatokat.
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: Őfő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

!éIés Város Önkormánj,’zat Képviselő-testülete
mi!?lán és Szociális Bizottsája

19/2022. (IL 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Beszámoló ci Békés városi kulturális intézmények 202]. évi munkájáról”
tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

pjrend tárgya: A Békési Városi Kulturális Nonprofit Kft. könyvtárának 2022. évi
munkaterve

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

Miij;.si András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Az intézményt dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető
képviseli.
Kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazásrabocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
iju!iián és Szociális Bizottsá.’a

20/2022.(II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Békési Városi Kulturális NonproJit Kft. könyvtárának 2022. évi
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munkaterve “ tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

A Békési Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének megválasztása

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

jj•si_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. 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

BékésVáros Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

21/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Békési Kulturális Nonprofit KJi. cégvezetójének megválasztása”
tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

bizottsági elnök: Pikó Imre kinevezését tartalmazza az előterjesztés. Vállalja a
véleményét, miszerint nem igazán örül ennek a kinevezésnek, mert fenntartásai vannak Pikó
Imrével kapcsolatban. Azért fogadta el a határozati javaslatot, mert dr. Pappné Darida Andrea
ügy ezető tett javaslatot a személyére, illetve Kálmán Tibor polgármester aláírásával
kiküldésre került az elŐterj esztés.

Kérdése: az intézmény költségvetésében szerepel a dolgozók továbbképzésére, átképzésére
forrás?

Információi szerint azért esett a választás Pikó Imrére, mert a pozíció betöltéséhez ő rendelkezik
megfelelő szakmai végzettséggel.

Andrea ügyvezető: Két személy kérte a nyugdíjazását a könyvtárnál: a
volt igazgató és az igazgató-helyettes. Négy könyvtáros maradt, akik közül az egyiknek csak
középfokú könyvtárosi végzettsége van. Hárman maradtak, akik szóbajöhettek cégvezetőként.
Mind a három személyt megkérdezte ezzel kapcsolatban, azonban ketten elzárkóztak a
cégvezetői tisztség betöltésétől. Erdősné Sági Mária volt igazgató javasolta Pikó Imre
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cégvezetőként történő kinevezését. Személy szerint nem ismeri nevezett szakmai munkásságát.
A Digitális Jóléti Program is a nonprofit kft-hez tartozik majd, így két helyen igyekeznek
foglalkoztatni Pikó Imrét, aki informatikus-tanári végzettséggel is rendelkezik.

MucsiAndrás bizottsági elnök: Egy nagy intézményről van szó, ezért teret kell biztosítani a
továbbképzések, beiskolázások számára is. A saját intézményükben is feladat a továbbképzési
terv készítése, de Deákné Domonkos Julianna, mint a kistérségi társulás igazgatója, a
hozzátartozó intézmények vezetőinek kiadta feladatként a továbbképzési terv elkészítését, hogy
az elkövetkező 5 év személyi változásait láthassák. Belső képzéssel is meg lehet oldani sok
mindent. At kell gondolni, hogy kik azok a személyek, akiket be lehet iskolázni vagy tovább
képezni ahhoz, hogy a megfelelő pozíciókra megfelelő végzettségű emberek kerüljenek.

Kovácsildikó bizottsági tag: Dolgozott Pikó Imrével a versenyszektorban, és volt olyan eset,
amikor 100 főnél is több ember tartozott hozzá, és megállta a helyét. Véleménye szerint nem
lesz gond most sem vele, ha megfelelő támogatása lesz. A Digitális Jólét Programot mindig is
kiemelten jól vitte, nagyon sok ideje dolgozik ezen a területen. Ha valaki a versenyszektorban
megállja a helyét, akkor már csak azért is jó választás, mert a jelenlegi szervezet is közelebb
került a piachoz z átszervezéssel. A digitalizáció kiemelt szerepet kap a városban, aminek
nagyon örül, ezért Pikó Imre is jó választásnak tűnik cégvezetőként.

Mucsi András bizottsági elnök: Az elsődleges szempont a választásnál a szakmaiság. dr.
Pappné Darida Andrea ügyvezetőt is ezért hívták Békésre, mert szakmailag jónak ítélték meg.
A másik szempont, amit önkormányzatként elvámak minden vezetőtől, az a lojalitás. Ez nagyon
fontos a személyi politikájukhan, ezért ezt minden intézményvezetőtől és cégvezetőtől elvárják
a kiváló szakmaiság és a kiváló munkavégzés mellett.

jgárZoitái alpolgármester: dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető elmondta, hogy milyen
körülmények között választotta ki Pikó Imrét a cég vezetésére. Minden vezetŐi értekezleten
részt vesz hétfőnként, ahol jelen van Pikó Imre is, és ott nem igazán látja azt a vezetői
tapasztalatot rajta, amiről Kovács Ildikó bizottsági tag beszélt. Az utolsó hetekben azt látja,
hogy Pikó Imre törekszik. igyekszik felvenni a ritmust, ami az ügyvezető mellett nem egyszerű,
hiszen Ő nagy fordulaton pörög. Esélyt lehet adni Pikó Imrének, és majd félév vagy 1 év múlva
meg kell nézni a tapaszralatokat, és kiderül, hogyjó döntés volt-e őt választani vagy sem.
A Digitális Jóléti Programmal kapcsolatban elmondta, hogy ennek a rendszere teljesen másként
áll fel a kulturális központban, és ott Pikó Imre nem vezetőként lesz jelen, hanem oktatóként.
Budapestre járnak képzésre azok az emberek, akik ebben a programban dolgozni fognak, és
annak ellenére, hogy még ki sincs nyitva az iroda, már tanulják a rendszert és dolgoznak is. Ha
minden rendben lesz, akkor április 6-án már a vendégek számára is nyitva lesz az épület, mivel
március végén lesz a megnyitó.

tárva Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
költségvetéséről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.9 (1) bekezdés]) pontja alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. A napirendi pontban áttételesen érintett az
önkormányzat. Deákné Domonkos Julianna az IFT elnöke, aki jelen van a bizottság ülésén.
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Kérdés, észrevétel, módosítójavaslat nem volt, így szavazásrabocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáijelen/évó’ bizottsági tagok száma. 6J5

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

BékéVáros Önkormányzat Képviselő-testülete
és Szociális Bizottsága

22/2022. (II. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
inegtárgyalta a ‚Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi
kÖltségveíéséről’ tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

pirencItárg: A Békési Polgármesteri Hivatal dísztermének elnevezése
Írásos előte;jesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

MucsiAndrás bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítőj e nem kívánt kiegészíteni.

KáirnánTíbor polgármester: Az ügyrendi bizottság ülésén felmerült, hogy a hivatal kistermét
is el kellene nevezni a díszteremhez hasonlóan. Tervei szerint a kistermet B. Szabó Istvánról
neveznék el, aki áilarnrniniszter volt. Megkeresik majd azt az aktuális időpontot, amikor erre
sor kerülhet. A díszterem elnevezésének az aktualitását az adta, hogy Irányi Dániel születésének
200. évfordulója március 24-én lesz, amikor a képviselő-testület ülésére is sor kerül.

KovicsIkIikó bizottsági tag: Nagyonjó ötletnek tartja, hogy B. Szabó Istvánról nevezzék el a
kistermet.

Mi1J_A!iciis bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a határozati
j avaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás eó’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma.’ 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Városönkormányzat Képviselő-testülete
Fjji!?ján és Szociális Bizottsá,a

23/2022. ([I. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta ‚. A Békési Polgármesteri Hivatal dísztermének elnevezése “ tárgyú
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök
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Napirend tárya: Bejelentések

Tárnok Lászlónéjegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a bizottság soron következő
ülése március 22-én, a testületi ülés pedig március 24-én lesz. Ez egy héttel korábban van a
munkatervben szerepelt időponthoz képest. Azért hozzák előbbre egy héttel a bizottsági és
testületi ülés időpontját is, mert április 3-án lesz az országgyűlési képviselő választás, ami nagyon
sok munkát ad a hivatal dolgozóinak.

Serfecz Dávid bizottsági tag: Kérdése, hogy a Humán és Szociális Bizottság ülésére 15.30-kor
vagy 1 6.00 órakor kerül majd sor?

Mucsi András bizottsági elnök: Egyeztetett a kérdésben a bizottság tagjaival, és Deákné
Domonkos Juliaima és Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag is úgy nyilatkoztak, hogy
intézményvezetőként jobb lenne számukra, ha 1 6 órakor tartanák a bizottság ülését. Ezért
javasolta, hogy a jövőben mindig 16.00 órakor tartsa meg a bizottság az ülését. Serfecz Dávid
bizottsági tag számára is ez lenne a kedvezőbb a munkahelyi elfoglaltsága miatt.

További napirendi pont, bejelentés nem volt, így a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította
és zárt ülést rendelt cl, amelyről különjegyzőkönyv készült.

Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget
biztosít.

K.m.f.

Mucsi András Kovács Ildikó
bizottsági elnök jkv. hitelesítő
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