JEGYZŐKÖNYV
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2022. április 26-án tartott nyilvános üléséről.

Készült:

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

A mellékelt j elenléti ív szerint

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Csibor Géza és Juhos János bizottsági tag

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, mivel 7 főből S fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Csibor Géza és Juhos János képviselők előzetesen bejelentették távolmaradásukat.
Tárgy:

Napirendi pontok elfogadása és a j egyzőkönyv hitelesítő megválasztása

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5 fő
Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

-

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
47/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a 2022. április
26. napján tartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta cl:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:
1 Tájékoztató a 2022. évi BETAZEN előkészületeiről
Előkészítette. dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető
.

2. Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
3 Békés Város Önkormányzata 2021 évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
.

.

4. Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 202 1 évi zárszámadásáról
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
.

5. Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
6. Beszámoló a 202 1 évi közfoglalkoztatásról
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Nánási László ügyvezető
Kovács Szilvia osztályvezető
.

7. Dr. Sándor Judit fogorvos kérelmének elbírálása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
8. Bejelentések
Zárt ülés:
1 Otthoni szakápolás iránt előterjesztett kérelem elbírálása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető
Kertész Eszter szociális ügyintéző
.

A bizottságjegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Ildikó bizottsági tagot választotta meg.
Napirend tár2ya:

Tájékoztató a 2022. évi BÉTAZEN előkészületeiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Minden évben megtartják a Magvetés református konferenciát.
Ugy látja, hogy ez most nem szerepel a tervek között.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: Érdeklődött ezzel kapcsolatban, és azt a tájékoztatást
kapta, hogy az idén nem lesz ez a konferencia megtartva.
Mucsi András bizottsági elnök: Ezt a konferenciát ő maga szervezi, és már folyamatban
vannak az előkészületek. Epp az idén van a Szegedi Kis István iskola alapításának 470.
évfordulója, illetve az idén van 450 éve annak, hogy meghalt Szegedi Kis István. Ezek miatt
éppen most kellene megszervezni a Magvetés konferenciát.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: Nem jelent problémát betervezni a konferenciát, hiszen
még csak egy program tervezetről van szó. Bagoly László művészeti vezetőnek is volt egy
programjavaslata, ami még nem szerepel az anyagban.
Mucsi András bizottsági elnök: 2008 óta szervezi a Magvetés konferenciát, de a COVID miatt
ez is elmaradt az elmúlt években. A kerek évfordulók miatt az idén meg kellene tartani a
konferenciát. Látja a programok között, hogy a kulturális központ a katolikus templomban
szeretne megrendezni egy orgona hangversenyt. A programotjónak tartja, de véleménye szerint
ehhez kicsi a katolikus templom.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: Ezt a programot a KÉSZ finanszírozza, és ragaszkodik
a katolikus templomhoz, mint helyszínhez. Vozár Márton zongoraművész megkereste és
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felajánlotta, hogy ingyen ad egy jótékonysági koncertet. A korábbi programokhoz képest
újdonság lesz, hogy a kulturális központban kávéházi szinten fellépne a Varga Tivadar trió. Ők
békésiek, profi zenészek, de soha nem léptek fel Békésen. Ezt kicsit könnyedebb műfajként
tervezik megszervezni. Jó lenne, ha valami újdonság is lenne a programok között.
Nehéz dolguk van, hiszen nyitó és záró esemény mindig is volt, és a korábbiakhoz megfelelően
kívánják megszervezni. Forrásuk még nincs, de adtak már be pályázatot erre, de ha más nincs,
akkor az AFA visszaigénylésből befolyt összeget a BETAZEN-re fordítják. Vannak még más
programelemek is, amelyek szervezés alatt állnak.
Mucsi András bizottsági elnök: A Varga Trió békési roma előadó művészekből áll. Örül ennek
a kezdeményezésnek. Javasolta az igazgató asszonynak, hogy a program lebonyolításához
kérjen támogatást a Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzattól, illetve a Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Onkormányzattól.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: A programok között lesznek ingyenes elemek is, de lesz
olyan is, amiért fizetni kell. Tavaly a Galériában volt két olyan esemény, ami nagyon komolyra
sikerült. Szükség van ilyen programokra is, de kevés a látogatottsága.
Mucsi András bizottsági elnök: A BÉTAZEN alapvetően komolyzenei rendezvény, azonban
véleménye szerint lehet beletenrii könnyedebb műfajokat is. Evekkel ezelőtt is mondta, hogy
akár keresztény körmyűzenei estet is lehetne rendezni, hiszen a városban vannak jó együttesek,
mint p1. a Kegyelem Gyülekezet keresztény dicsőítő csapata, akik közül hárman felléptek az
ünnepi testületi ülésen is. De a városban vannak pünkösdiek, baptisták, ahol szintén vannak
olyan fiatalok, akik zenélnek, de a református leánykórust is fel lehetne kérni.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: A kórustalálkozón öt kórus lép majd fel. Ez is kicsit
komolyabb program lesz majd. Erre pályázatot is nyertek.
Mucsi András bizottsági elnök: Régi vágya, hogy legyen a városban egy keresztény
könnyűzenei est. 1 997 óta látogatja a BETAZEN-t, és az a gondjuk, hogy mindig ugyanazok
az emberek látogatják, ugyanazok a fellépők vannak. Ez a rendezvény csak egy adott réteget ér
el, de ha szélesítik a palettát például egy Varga Tivadar trióval, akik jazz-t játszanak, akkor el
tudják érni a romákat és ajazz rajongókat is. Ez egy nagyonjó irány. A keresztény könnyűzenei
esttel is egy egészen más réteget, sőt nagyon sok fiatalt is el tudnak érni. Miért ne férne bele
egy BETAZEN-be p1. a keresztény irány?
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: A Békés-Tarhosi Zenebarátok Köre ragaszkodik a
klasszikus, hagyományos programelemekhez. Tavaly fellépett egy operaénekes, és arra is azt
mondták, hogy túl kacér volt. O elvinné kicsit más irányba is, hogy legyen nagyobb
látogatottsága a rendezvénynek, de az a kör, amelyik annak idején letette a BETAZEN alapjait,
ragaszkodik a régi modulokhoz.
Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Korábban a Belencéres mellett mindig volt egy másik
népzenei elem is a programok között. Most ezt nem látja a tervek között.
Kovács Ildikó bizottsági tag: Véleménye szerint jó dolog, ha mer valaki váltani a
programelemek között. Kritikusok mindig lesznek.
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Mucsi András bizottsági elnök: Akik az ‘50-es években Tarhosrajártak iskolába, azok már ma

80 év f’ölöttiek. Meg lehet tartani a hagyományos programelemeket, de ki kell egészíteni más
típusú modulokkal is.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: Az a probléma, hogy például egy hagyományos nyitó
koncert 3 millió forintba kerül, ami akciós árnak számít, miközben kb. 100 fő vesz részt rajta.
Az új programelemekjóval olcsóbbak, és elképzelhető, hogy tartalmasabbak lennének és jóval
nagyobb látogatottsága lenne. A források jelentős részét elviszik a hagyományos, klasszikus
programelemek, mint például a nyitó koncert. Tudja, hogy ez egy hagyományokra épülő
rendezvény, de felemészti a teljes költségvetést. A tavalyi évben forrásként volt egy előző
évekből megmaradt tízmillió forintos pályázat, amit fel tudtak használni.

Kérdése a bizottság tagjai felé: véleményük szerint kell-e mindig a nyitó koncert, ugyanúgy
tartsák meg, mint korábban vagy megnyithatják másképp is?
Kovács Ildikó bizottsági tag: Kérdése az igazgatóhoz: a Békés-Tarhosi Zenebarátok Köre
mennyivel támogatja a BETAZEN programjait?
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: A szervezet nem nyújt anyagi támogatást a

rendezvényhez.
Kovács Ildikó bizottsági tag: Akkor az önkormányzatnak kell döntenie. Támogatja Mucsi
András és Vidáné Endrődy Ildikó által javasolt programelemeket. Az elmúlt napokban beszélt
az egyik baptista ismerősével, akitől megkérdezte, hogy miért nincs már Békésen keresztény
ifjúsági konferencia? Hiszen korábban a Sportcsarnokban 2-3 napos rendezvény volt, és nagyon
sok fiataljött a városba. Még olyan Fiatalok is részt vettek ezen a rendezvényen, akik nem voltak
keresztények. A kérdésére az volt a válasz, hogy finanszírozási problémáik vannak, nem tudnák
kifizetni a Sportcsarnok bérleti díját, de minden más technikai eszközzel rendelkeznek és
lennének olyan emberek is, akik megszerveznék a találkozót. O maga is volt egyszer ezen a
rendezvényen, ahol hatalmas átélése volt.
Mucsi András bizottsági elnök: Ha csinálnának egy keresztény könnyűzenei fesztivált, a

látogatottsággal nem lenne probléma. A Belencéres Gálával is az a gondja, hogy azt is mindig
ugyanazok látogatják (szülők és nagyszülők) és folyamatosan ugyanazok a műsorszámok
vannak. Sajnos kívülről 1 O embernél több nem megy el erre a rendezvényre. Megtöltik a
színházat a fellépő gyerekek szülei és nagyszülei, amivel nincs semmi gond, csak jó lenne, ha
mások is mennének.
Vidáné Endrődy Ildikó által javasolt népzenét is be kellene újra építeni a programelemek közé.
Javasolta, hogy a jövőben a klasszikus zene mellett nyissanak a könnyűzene, a népzene illetve
a keresztény zene irányába is. A keresztény zenének van a városban kultúrája.
Dr. Pappné Darida Andrea igazgató: A kulturális központ nyújtott be pályázatot a BÉTAZEN

kapcsán, de még nem kaptak semmilyen információt az elbírálás vonatkozásában. Ovatosan
szervezik ezt a rendezvényt, hiszen lesz még a városban egy Madzagfalvi Napok rendezvény,
illetve ezek mellett az egész évet finanszírozni kell. Azt szeretné elérni, hogy a rendezvényeiken
magas legyen a látogatottság. Hiába csinálnak sok programot, ha nincs érdeklődő. Ilyen esetben
át kell gondolni, hogy érdemes-e például 500 ezer forintot belefektetni egy-egy programba, ha
nagyon kevesen mennek el, hiszen p1. a Galériában szervezett két program, programelemenként
500 ezer forintba került, és alig 20-an vettek részt a rendezvényen.
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Mucsi András bizottsági elnök: Szomorú számára, hogy a pedagógusok, akik egyébként a
városban az értelmiséget képviselnék, nem jelennek meg a városi rendezvényeken.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Serfeez Dáviddal 1 7 órától részt vesznek a
Nefelejes Egyesület megbeszélésén. Korábban is volt rá példa, hogy a KESZ mellett a Nefelejcs
Egyesület is programmal gazdagította a BETAZEN rendezvényt. A Nefelejes Egyesület
jelenleg nem nyert olyan pályázaton, amelynek összegéből támogatni tudnák a BETAZEN
programját. A Nefelejcs Egyesület alelnöke, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, aki a Békés Megyei
Népművészeti Egyesületnek is alelnöke. Gondolkodhatnának egy népi hagyományokat őrző
vándorkiállításban is a BETAZEN kapcsán. Biztos leme olyan, aki ennek a rendezvénynek a
megnyitóján a népzenét, a népi éneklést képviselné. Gondol itt a Szokolai Sándor Zeneiskolára
is vagy Kiss Dorkára, aki egyébként Belencéres táncos is. Ezzel a programmal a népi
hagyomány is megjeleníthető lenne. A mai Nefelejcs Egyesület megbeszélésén majd erre is
kitérnek.
Mucsi András bizottsági elnök: Mindenki érzi, hogy a BÉTAZEN kicsit megkopott és többen
mondják, hogy jó lenne megújulni, de amikor lépéseket tesznek ebbe az irányba, az sokaknak
nem tetszik.
Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Nem tiszte megvédeni a Belencéres Táncegyüttest, de
elhangzott, hogy ugyanazt a műsorszámokat adják elő. Ennek az oka, hogy sajnos a COVID
miatt 2,5 évig nem tudtak próbálni, így nem tudtak új műsorszámokat betanulni. Mindenki
tudja, hogy egy műsorszám bepróbálásához legalább 1 évre van szükség. At kell gondolnia az
igazgató asszonynak azt, hogy az együttes ki tud-e állni a BETAZEN kapcsán egy olyan
műsorral, ami nem lesz unalmas.
Mucsi András bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, így
szavazásra bocsátotta az előterj esztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsa
48/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
2022. évi BÉTAZEN előkészületeiről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
intézkedésre azonnal
Felelős:
Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya:

Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása

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, hozzászólás, módosítójavaslat nem volt, így
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szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5 fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
49/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározása tárgyú
előterjesztést és a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolja
a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Békés Város Önkormányzata 202 1
elfogadása

.

évi zárszámadási rendeletének

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, hozzászólás, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a
javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat,
valamint a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
50/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „Békés Város Onkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének
elfogadása” tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
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Napirend tárya:

Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 202 1 évi
zárszámadásáról
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja cilapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amelyet az anyag
készítője nem kívánt szóban kiegészíteni. Megköszönte Deákné Domonkos Julianna IFT
elnöknek a munkáját, hiszen nagy aktivitással vetette bele magát ebbe a munkába. Megköszönte
az előterjesztést.
Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag, az IFT elnöke: 2022. április 26-án reggel tartotta
a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az ülését, ahol két témát tárgyaltak: egyik az
óvodák átszervezése volt, a másik pedig a zárszámadásról szóló tájékoztató. Az IFT tagjai
egyhangúlag elfogadták a zárszárnadást.
Mucsi András bizottsági elnökjavaslatára a társulás két igazgatójától kért egy rövid összegzést
a fejlesztésekre vonatkozóan, amelyet a testület ülésén ismertet majd.
Mucsi András bizottsági elnök: Megköszönte a hozzászólást.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
azt ajavaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
51/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi
zárszámadásáról tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
„

“

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2021 évi munkájáról
.

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Megköszönte a
Polgármesteri Hivatal vezetőinek és munkatársainak a munkáját, akik magas színvonalon,
kedvesen, rugalmasan végzik a munkájukat. Bármikor bármelyik képviselő, bizottsági tag
megkeresheti őket, minden kérésükre, kérdésükre szeretettel reagálnak. Jó a képviselőknek,
hogy olyan hivatal van mögöttük, amelyik gördülékenyen viszi az ügyeiket.
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Tárnok Lászlóné jegyző: Igyekeztek a lényeget leírni az anyagba. A beszámolóban jelezték,
hogy külön előterjesztés készült a közfoglalkoztatásról, a mezőőri szolgálatról, a belső
ellenőrzésről és az adóztatásról is. Ezekre a témákra emiatt nem térnek ki részletesen a
polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolóban. A következő hónapban előterjesztésre
kerül a gyermekvédelmi beszámoló is.

A hivatalban is problémátjelent a megfelelő humánerő forrás biztosítása.
Igyekeznek évente egy-két alkalommal kikapcsolódást biztosítani a hivatal dolgozói számára.
Mucsi András bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
52/2022. (IV. 26.) számú határozata:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a Békési Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról”
tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Határidő:
Felelős:

Napirend tár2ya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Beszámoló a 202 1 évi közfoglalkoztatásról
.

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, hozzászólás, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a
javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat
elfogadását javasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
53/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról tárgyá előterjesztést és a
határozati javaslat elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:
Napirend tárya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök
Dr. Sándor Judit fogorvos kérelmének elbírálása

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, hozzászólás, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta azt a
javaslatot, amely szerint a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat
elfogadását j avasolja a képviselő-testületnek.
Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 5fő
-

Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán ás Szociális Bizottsága
54/2022. (IV. 26.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „Dr. Sándor Juditfogorvos kérelmének elbínulása tárgyú előterjesztést
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
“

Határidő:
Felelős:
Napirend tárgya:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök

Bejelentések

Mucsi András bizottsági elnök: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a bizottság

csütörtökön 15 órakor látogatást tesz a békési rendőrkapitányságon. Kérte, hogy aki csak teheti,
vegyen részt ezen a munkalátogatáson, és a rendőrségi beszámolót vigyék magukkal.
Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Az elmúlt héten a Békési Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde vezetése átköltözött a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya fölötti épületrészbe.

Meglátogatta az új helyen az intézményt, így láthatta, hogy nagyon kulturált és méltó
körülmények között dolgozhatnak végre. Megköszönte a hivatal vezetésének, hogy lehetővé
tették az átköltözést.
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Kovács Ildikó bizottsági tag: Nem tudja, hogy erre a bizottságra tartozik vagy sem, de
segítséget kért a békési házszámozások rendezésében. Nagy probléma, hogy vamiak olyan
házak, amelyeken nincs kint a házszám, így nagyon nehéz megtalálni egy-egy házat.
Kérte, hogy ebben az ügyben tegyék meg a szükséges lépéseket.
Tárnok Lászlóné jegyző: Átnézik a vonatkozó rendeletet, és megteszik a szükséges lépéseket
a fenti ügyben.
Mucsi András bizottsági elnök: Szerette volna, ha az utcák elnevezésével kapcsolatos anyagot
a Humán és Szociális Bizottság is tárgyalta volna, de most csak az Ugyrendi, Lakásügyi és
Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta. Vannak utcanevek, amelyek módosítása kapcsán már
döntött a képviselő-testület, de nem lett végrehajtva a határozat. A jövőben rendezni fogják
ezeket a problémákat. Intézkednek, hogy a házszámok kikerüljenek, illetve abban a tekintetben
is megteszik a szükséges lépéseket, hogy az utcanevek helyesen legyenek kitéve és a megfelelő
városrész elnevezésekhez legyenek besorolva. Ellenőriztetni kell, hogy minden házon ki van-e
helyezve a házszám. Ha kell, erről a testület ülésén is beszél a média jelenlétében, hogy a
lakosok is informálva legyenek ebben a tekintetben is.

Az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Malomasszonykertben van több dűlő, aminek
utcanevet kellene adni. Kérte Deákné Domonkos Julianna képviselőt, hogy ebben az ügyben
hívjon össze egy utcafórumot azok számára, akik az érintett területen laknak. Nem sokakat érint
ez, hisz kevesen élnek életvitelszerűen ezen a részen. Kérte a bizottság tagjait, hogy tegyenek
javaslatot az utcaneveket illetően, hiszen nem biztos, hogy nagyon társadalmasítani kellene a
javaslattételt az utcák elnevezését illetően. Megkeresik majd a városvédő egyesületet is.
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető: Vezetői értekezleten is szó volt erről a témáról, és ott
elhangzott, hogy az érintett környéken a gyümölcsökről lettek elnevezve utcák. Erre tekintettel
célszerű lenne a többi utcát is hasonlóan elnevezni (p1. Körte utca).
Mucsi András bizottsági elnök: Azt sajnálja, hogy Békés egyetlen miniszteréről, B. Szabó
Istvánról még mindig nincs egyetlen utca sem elnevezve. Hoztak egy határozatot korábban
arról, hogy a Köröspartot elnevezik B. Szabó István sétánynak, de nem lett végrehajtva a
határozat, ezért úgy döntöttek, hogy a Köröspartot Szegedi Kis Istvánról nevezik el, tekintettel
arra, hogy az idén lesz 450 éve, hogy az iskola névadója meghalt, illetve 470 éve alakult az
iskola.
Dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető: Több olyan döntés van az utcák átnevezése kapcsán,
amelyek nem lettek végrehajtva, de attól az a döntés még él, és át kell írni az utcaneveket. Át
kell nézni, hogy milyen utcák átnevezéséről döntött a testület és át kell vezetni a változásokat.
Mucsi András bizottsági elnök: Az összes közterületet át kellene nézni utcanév tekintetében.
Vannak történelmi elnevezések: a Fekete-Körös sor egy bánhidai utca, az egykori FeketeKörösnek a keleti oldalán található. A táblán az szerepel, hogy Malomvég, mert akik
kihelyezték a táblákat, rosszul tették ki, és a rendeletbe beírták, hogy ez a terület Malomvéghez
tartozik. Van egy olyan utcanév tábla, hogy Csipke utca, miközben ez 40 éve megszűnt, mert
lerombolták a kommunisták. Az új neve Ady utca 6. szám. Nem kellene kitáblázni a nem létező
utcákat. A Baky utca és a Vásárszél utca nem a Hatház városrészhez tartozik, hanem
történelmileg az Ujváros részhez. A Mezey utcát sem pontos i-vel kell szerepeltetni, hanem y
nal, mert egy ilyen vezetéknevű emberről lett elnevezve. A Teleki utca nem y-nal írandó, hiszen

1.0

Gróf Teleki László református erdélyi családról lett elnevezve, így azt pontos i-vel ke 1 írni. Az
utcatáblákon mégis y-nal szerepel.

Át

kell nézni városi szinten az utcatáblákat, a városrészeket, a házszámok meglétét és
munkamegbeszélés keretében rendezni kell az ügyet.

Serfecz Dávid bizottsági tag: A városvédőknek is lesznekjavaslataik, hiszen már van egy kész
anyaguk, csak még nem tudták beterjeszteni. Erre a jövőben sort kerítenek. Az anyag

tartalmazza, hogy milyen utcák voltak, melyek mire lettek módosítva, és melyik utcanevet
miért, mire lenne érdemes átnevezni.
Mucsi András bizottsági elnök: További napirendi pont, bejelentés nem volt, így a nyilvános

ülést befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt cl, 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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