
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2022. március 22-én tartott nyilvános üléséró7

Az ülés helye: Békési Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Békés, Petőfi u. 2. I. emelet

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Juhos János bizottsági tag

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, mivel ‘7 főből 6 főjelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Juhos János képviselő előzetesen bej elentette távolmaradását.

Táry: 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 Deákné Domonkos Julianna
bizottsági tag Írja alá hitelesítőként.

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

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

Békés Város Onkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsca

26/2022. (III. 22.) számú határozata:

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

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1 1/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

2. Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyrnrdő 202 1 . évi munkájáról
Előkészítette. Erdélyi Imola igazgató

3 . Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 202 1 . év jelentős eseményeiről
Előkészítette: Hajdu Lívia PR referens

4. A 2022. évi sporttevékenységek támogatása
Előkészítette: dr. Bocskay Arpád aljegyző



5. Árvainé dr. Lovászi Éva Judit házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
iránt benyújtott kérelme
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

6. Fenntartói jog átadásának véleményezése
Eló’készítette. Sápi András osztályvezető-helyettes

‘7. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása
Előkészítette: Darida Agnes osztályvezető-helyettes

8. Bejelentések

Zárt ülés:
1 . Otthoni szakápolás iránt előterjesztett kérelmek elbírálása

Eló’készítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Kertész Eszter ügyintéző

2 . Helyi elismerések adományozása
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

Hajdu Lívia PR referens

A bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Deákné Domonkos Julianna bizottsági tagot választja
meg.

Napirend tár2ya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása

Írásos elberjesztés 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.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Megköszönte a bölcsődék, óvodák és iskolák
nevében az előterjesztést, hiszen nagyon szép gesztus a feszített költségvetés ellenére pénzt
fordítani az allergiások védelmére.

Mucsi András bizottsági elnök: További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet 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
Humán és Szociális Bizottsáza

27/2022. (IlL 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A gyermekvédelem helyi rendszeréró’l szóló 1 1/2012. ([Ii 30.)
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rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 202 1 . évi
munkájáról

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

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelent Erdélyi Imola
igazgatót. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag készítője nem kívánt
szóban kiegészíteni. Van lehetőség az anyag megvitatására, de jelezte, hogy néhány héten belül
látogatást tesznek az intézményben és átbeszélik az előterjesztésben foglaltakat. Orülne annak,
ha majd tudnának beszélni a fejlesztésekről, hiszen több ütemben zajlik a rendelőintézet
felújítása. Szeretnének a helyszínen is tájékozódni majd.

Megköszönte az igazgatónak az értékes beszámolót. Kérte az igazgató asszonyt, hogy a
köszönetet tolmácsolja a munkatársainak is. Szeretné, ha legalább 1 órát tudnának beszélni
majd az anyagról a látogatáskor, és az igazgató asszony akkor tájékoztatná őket az elmúlt 1 év
fejlesztéseiről, és válaszolna a kérdésekre is. Az intézménylátogatásra minden képviselő és
bizottsági tag meghívást kap majd. Kérte a bizottság tagjait, hogy az előterjesztést majd vigyék
magukkal az intézmény látogatásakor.

Pol2ár Zoltán alpolgármester: Néhány adatot kiemelt az anyagból: 25 féle szakrendelés van
Békésen. Nagyon meglepte az, hogy összességében több mint 43 ezren fordultak meg a
rendeléseken. Szintén meglepődve látta a labor beavatkozásszámát: 255 ezernél is több. Ha
minden nap dolgoznának, akkor napi 700 beavatkozásnál is több lenne. Ennél is jobban
érdekelték a fejlesztések. Az anyagban fel vannak sorolva a fejlesztések az uszodánál, de
szerepel benne az orvosi eszközök beszerzése is. A 202 1 -es évben közel 23 millió forintot
fejlesztett csak az intézményben az igazgató asszony emellett a feszített gazdasági helyzet
mellett. Nagyon megköszönte az igazgató asszony munkáját.

Mucsi András bizottsági elnök: Maga is készül a testületi ülésen elmondani a témában a
véleményét.

Kovács Ildikó bizottsági tag: Örömmel látta, hogy a fejlesztések mellett a munkatársak
anyagilag is meg vannak becsülve, hiszen kétszer is kaptak jutalmat. A jelenlegi gazdasági
helyzetben nagyon nagy dolog az, hogy egy intézmény tud jutalmat adni, ráadásul egy évben
kétszer is.

Mucsi András bizottsági elnök: Kálmán Tibor polgármester elkészítette a félidejű
beszámolóját, amelyben szerepel a Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő is. Nagyon fontosnak
tartják az ott végzett munkát.

Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Az előterjesztésben le van írva, hogy Békésen 25
gyermekkel több született, mint korábban, aminek nagyon örül.
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Mucsi András bizottsági tag: További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt 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
Humán és Szociáüs Bizottsága

28/2022. (IlL 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „ Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2021. évi
munkájáról” tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárgya: Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 202 1 . év jelentős
eseményeiről

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. Hegyközkovácsi és Magyarittabé kapcsán a
református egyházközség testvérgyülekezeti kapcsolatokat kíván létesíteni. Ez egy jó keret
ahhoz, hogy a protokolláris eseményeken kívül a személyek közötti kapcsolatrendszer még
jobban kiépüljön.

Kálmán Tibor polgármester: Délelőtt skypon beszélt a lengyel testvértelepülés
polgármesterével, aki megköszönte az érdeklődést. Meghívta őket az augusztus 20-i
ünnepségre. Náluk jelenleg 230 menekült van.

Polár Zoltán alpolgármester: A mai napon tárgyalt Magyarittabé polgármesterével, aki
elmondta, hogy náluk már 300 levélszavazatot adtak le, amit cl is küldtek. Ez azt jelenti, hogy
a magyar testvérek tudják, mi a dolguk.

Mucsi András 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 avasolja 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:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és SzociáUs Bizottsája

29/2022. (III. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „ Beszámoló a testvértelepülési kapcsolattartásról és a 2021. évjelentó
eseményeiről “ szóló előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: A 2022. évi sporttevékenységek támogatása

Írásos elóerjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) ponija alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. A mögöttes munkában Polgár Zoltán alpolgármester
vett részt.

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 szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 6fő

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

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

30/2022. (III. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A 2022. évi sporttevékenységek támogatása “ tárgyű előterjesztést és a
határozati javaslat elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárgya: Árvainé dr. Lovászi Éva Judit házi gyermekorvos feladat-ellátási
szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme

Írásos elberjesztés 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, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely
szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
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Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 6fő

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

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

31/2022. (III. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta az „Arvainé dr. Lovászi Eva Judit házi gyermekorvos feladat-ellátási
szerződés módosítása “ tárgyú előterj esztést és a határozatijavaslat elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: Fenntartói jog átadásának vélernényezése

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. Az önkormányzatnak formális feladata van az üggyel
kapcsolatban. A kistérségi társulás összeköti Békést Tarhossal.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Mind a két intézmény részéről részt vett azokon a
tanácskozásokon, amely előkészíti ezt a folyamatot. Az elmúlt héten pénteken a Kistérségi
Ovoda Tarhosi Tagóvodájában, illetve a dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola Tarhosi
Tagiskolájában tartották meg az előkészítő szülői értekezletet. Az óvodában és az iskolában
egyaránt szülői kezdeményezésre történt az intézményi kiszervezés. A tegnapi nap folyamán a
dr. Hepp Ferenc Iskola tagintézményében megtörtént a titkos szavazás, és 1 00 %-ban
támogatták a szülők a katolikus egyházhoz való tartozást, és az óvoda is ezt az álláspontot
képviselte.

A mai nap folyamán egyeztetett a főigazgatóval és tájékoztatta a szavazás eredményéről. A
következő hetekben további egyeztetésekre kerül majd sor társulási és intézményi, iskolai
szinten is. Szervezetileg a Gyulai Katolikus Egyház szervezetéhez tartoznak majd az
intézmények.

Mucsi András 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 javasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 6fő

- Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája

32/2022. (III. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „ Fenntartói Jog átadásának véleményezése “ tárgyú előterjesztést és a
határozati javaslat elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: A Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ez az előterjesztés is a testvértelepülési szolidaritás jegyében
született meg Gyergyószentmiklós kapcsán. Ha már a szolidaritásról beszélt, akkor
büszkeséggel és örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyik bizottsági tag, Kovácsi
Ildikó több napot töltött az ukrán határon, ahol segített a menekülteknek. A református iskola
egyik osztályában már tartott erről egy beszámolót, ami segített a fejekben rendet tenni. Ez a
felnőtteknél is fontos dolog. A másik jelzés ezzel kapcsolatban a szolidaritás, a másik ember
melletti kiállás. Megköszönte Kovács Ildikó bizottsági tag munkáját. A gyergyói kapcsolat ezen
a szálon is szövődik. Öreg Gábor folyamatosan ápolja a kapcsolatot a
Gyergyószentmiklósiakkal. Szép gesztus az önkormányzat részéről, hogy beszáll ebbe a
munkába.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Kérte Kovács Ildikó bizottsági tagot, hogy
mondjon néhány szót a menekülteknek való gyűjtésről.

Kovács Ildikó bizottsági tag: A dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és a Teleky utcai óvoda
segített a második körös gyűjtésben. Jelenleg három kollegája van az ukrán határon, és éppen
Novák Katalin köztársasági elnök is ott van a határnál. Sajnálja, hogy most nem tudott menni,
de két hét múlva ismét elmegy az ukrán határhoz. Vannak olyan hangok, amik azt mondják,
hogy a menekült hullámmal bejönnek mások is az országba és nemcsak az ukrajnai menekültek,
hanem a kárpátaljai magyarok és romák is. Ilyen is van, de véleménye szerint nagy részben jó
helyre kerül az adomány, hiszen 95 %-ban nők és gyerekek érkeznek az országba. A baptista
és református egyház nyújtott szolgálatot a tiszabecsi ponton. Megjelent a maffia is, és az
anyukákat arra biztatják, hogy menjenek velük, mert lesz szállásuk és ennivalójuk, de mindenki
tudja, hogy ez a prostitúció felé tereli őket. Ha fiatal fiúkat találnak, akkor őket drog
dílerkedésre szeretnék rávenni. Az egyházak kitaláltak erre az esetre egy jó megoldást: aki a
határon átjön, nem jöhet gyalog, hanem csak busszal közlekedhet. Mindenkit felterelnek egy
buszra és beviszik arra a menekült pontra, ahol a szállás és az étkezés biztosítva van. Nagyon
sok mindent kapnak, ajelenlegi adomány hetekre elég lesz, ha ilyen ütembenjönnek. Ugy tűnik,
hogy most megduplázódik a menekültek száma. Amikor ott volt az ukrán határon, akkor
lezárták a lengyel határt, mert ők kimondták, hogy csak 1 millió 200 ezer főt fogadnak és többet
nem. Azt az információt kapták, hogy akkor Magyarországra jönnek majd a menekültek.
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Érdemes lenne felmérni, hogy Békésen, hogyan tudnak segíteni. Azt látja, hogy minden
szervezet, amelyik valamilyen szinten a szociális szektorban mozog, próbál segíteni, de
érdemes lemie összehangolni ezt. Meg kellene nézni, hogy kinek milyen erőforrása van. Ők
például meg tudják oldani a szállítást, de lehet, hogy valaki más nem tudja megoldani. A
misszióhoz isjöttek menekültek, akiknek nem volt ruhájuk, azoknak a baptisták adtak. Erdemes
lenne közösen felmérni, hogy ki miben tud segíteni. Ezzel kapcsolatban tarthatnának egy
megbeszélést a kisteremben.

Dr. Pálmai Tamástól azt az információt kapta, hogy egészségügyi tekintetben az a probléma,
hogy még nincs kidolgozva az a rendszer, hogy a menekülteket milyen formában lehet ellátni,
hiszen nincs TAJ számuk, így nincsenek biztosítva. Voltak olyanjelzések ügyfelektől, amelyek
rossz visszhangot adnak. Azt mondják a szakorvosok, hogy ha valaki onkológiai beteg és jelzi
a menekült ponton, ahol belép, akkor azonnali ellátást kap a helyiek rovására. Ebből nagy baj
lesz. Erre jobban oda kell majd figyelni és lobbizni lehetne politikai szinten, hogy ne az legyen
az emberek fejében, hogy a helyiek hátrébb kerülnek a menekültek miatt. Mindenkit cl kell
látni. A menekült pontokon egy-két éjszakát töltenek a menekültek.

Kálmán Tibor polgármester: A lengyel polgármester elmondta, hogy most van egy nagy
eufória, most mindenki segít, de mi lesz majd később? Hogy oldják meg az iskolába járását a
gyerekeknek, az egészségügyi ellátással mi lesz? A Kormányhivatallal folyamatosan egyeztet,
meg kellett adni, hogy a városban mennyi és milyen minőségű szálláshely van, amit
rendelkezésre tudnak bocsátani. Esetleges raktározási, segélyosztó központra is ki kellett jelölni
egy helyszínt. Egyetért azzal, hogy össze kell hozni egy egyeztetést ezzel kapcsolatban, amiről
külön szeretne beszélni Kovács Ildikó bizottsági taggal.

Mucsi András bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a határozati
javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt 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
Humán és Szociális Bizottsága

33/2022. (III. 22.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Á Dévaj Szent Ferenc Alapítvány támogatása “ tárgyú előterjesztést és a
határozati javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Mucsi András bizottsági elnök: Április 1 4-én lesz az ünnepi testületi ülés.

További napirendi pont, bejelentés nem volt, így a nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította
és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
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Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a jogszabály lehetőséget
biztosít.

K.m.f.

Mucsi András
bizottsági elnök

Deákné Domonkos Ji

jkv. hitelesítő
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