
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán ás Szociális
Bizottsága 2022. május 24-én tartott nyilvános üléséró’l.

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 7 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.

Táry: Napirendi pontok elfogadása és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Mucsi András bizottsági elnök: Módosító javaslata, hogy a bizottság Z!2. jelzéssel vegye fel
napirendre és tárgyalja meg a „Díszoklevél és címzetes fó’orvosi cím adomónyozása” tárgyú
előterj esztést.

Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

59/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága úgy
dönt, hogy felveszi napirendjére, és Z!2. jelzéssel megtárgyalja a „Díszoklevél és
címzetes főorvosi cím adományozása” tárgyú előterjesztést.
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök
Határidő: intézkedésre azonnal

Mucsi András bizottsági elnök: További módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
a meghívóban szereplő napirendi pontokat az elfogadott módosítással együtt azzal, hogy a
bizottság üléséről készített jegyzőkönyvet Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag írja alá
hitelesítőként.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

60/2022. (V. 24.) számú határozata:

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



NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . Tájékoztató a 2022/2023 . tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról
Előkészítette: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató

Aléné Kucsera Andrea igazgató
Deákné Domonkos Julianna igazgató
Durkóné Illés Bernadett igazgató
Palatinus Pál igazgató

2. A Békési Járási Hivatal tájékoztatója a Hivatal munkájáról
Előkészítette. dr. Szabó László hivatalvezető

3 . A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 202 1 . évi ellátásának átfogó értékelése
Előkészítette: Támok Lászlóné jegyző

dr. Szabó:Bimbó Mária osztályvezető
Kádasné Üreg Julianna igazgató

4. A Békési Férfi Kézilabda Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előkészítette: Nagy Richárd ügyvezető

5. A Szokolay Sándor AMI emléktábla elhelyezési kérelme
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

6. Bejelentések

Zárt ülés:

1 . Otthoni szakápolás iránt előterjesztett kérelem elbírálása
Eló’készítette. dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

Kertész Eszter ügyintéző

2. Díszoklevél és címzetes főorvosi cím adományozása”
Előkészítette: Erdélyi Imola igazgató

dr. Tanai Judit jogász

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

Napirend tár2ya: Tájékoztató a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai
beiratkozásról

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (V bekezdésJ) pontja alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a napirendi ponthoz érkezett vendégeket.
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Örül annak, hogy a köznevelési intézmények armak
ellenére elkészítik a tájékoztatót, hogy nem önkormányzati fermtartású intézmények. Deákné
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Domonkos Julianna oktatási tanácsnokként fogja össze az önkormányzat o1da1áró a városi
intézmények munkáját.

Deákné Jiomonkos Julianna bizottsági tag: Megköszönte Teleki-Szávai Krisztina tankerületi
igazgató nevében a meghívást a bizottsági ülésre, aki sajnos más hivatalos elfoglaltsága miatt
nem tud részt venni. Egy véletlen folytán, technikai okok miatt a Hepp iskola beiskolázási
tájékoztatója kimaradt az előterjesztésből, de a helyszínen kiosztásra került.

Megköszönte az intézmények igazgatóinak a tájékoztatót, illetve az együttműködést is. A
városban, a csökkenő iskolai beiratkozók száma ellenére sincs különösebb vetélkedés. Ez az
előterjesztésből is látható. Mindenki a Saját iskolájában a tervezett osztályszámot szeretné
elindítani. Munkaerő gazdálkodás szempontjából nagyon fontos, hogy mindenütt
megvalósuljon a terv.

Több alkalommal egyeztetett Palatinus Pál igazgatóval azon diákok vonatkozásában, akik
fellebbezéssel elutasításra kerültek. Van 6 tanuló, akik még nem lettek beíratva egyetlen békési
iskolába sem. A Járási Hivatal érintett munkatársával is egyeztetett ebben a kérdésben, és a 6
tanuló adatait átküldte részére. Ez a 6 tanuló jelenleg Békés városában nem lelhető fel egyik
általános iskolában sem. Valamennyi intézményvezetővel egyeztetett, és ez a 6 diák nincs
Békésen beiratkozva. Elképzelhető, hogy más településre iratkoztak be. Utána érdeklődött, de
a tarhosi tagiskolába se iratkoztak be ezek a diákok. Elképzelhető, hogy a városon kívül
iratkoztak be, de az is lehet, hogy egyelőre egyik iskolának sem tanulói. A járási hivatalban
dolgozó ügyintéző elmondta, hogy ez az ügy nem az ő feladatkörükbe tartozik, hanem az
oktatási hivatalhoz, ezért továbbította a megkeresést a részükre. Ezúton is megköszönte ajárási
hivatal segítségét.

Mucsi András bizottsági elnök: Megköszönte minden intézménynek a tájékoztatást. A
pedagógus nap az idén más formában történik, mint korábban: az önkormányzat képviselői
mennek el a köznevelési intézményekbe, ahol átadják az elismeréseket. Kérte, hogy majd ezzel
kapcsolatban egyeztessenek, hogy lássák, kihez mikor mehetnek.

Palatinus Pál igazgató: Megköszönte az önkormányzatnak, hogy annak ellenére, hogy a
református iskola nem tartozik az önkormányzat irányítása alá, mégis minden segítséget
megkapnak. A város vezetői figyelnek az intézményre, a polgármester és alpolgármester
minden rendezvényükön részt vesznek, amit itt is megköszönt.

Nem kell keresni sokáig a 6 gyermeket, akik még nem lettek sehova beíratva Békésen az
alábbiak miatt: az intézményükben más eljárásrend alakult ki a tanulók felvételével
kapcsolatban, hiszen azon tanulók ügyében, akik fellebbeztek az igazgatói elutasító határozat
ellen, az igazgató tanács holnap tart tárgyalást, és ott döntenek majd az 5 gyermek sorsáról,
mert egy gyermek fellebbezésének helyt ad az igazgató tanács.

Mucsi András bizottsági elnök: További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat
nem volt, így szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma: 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

61/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
2022/2023 . tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról szóló táj ékoztatókat
tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: A Békési Járási Hivatal tájékoztatója a Hivatal munkájáról

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

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén dr. Szabó László hivatalvezetőt.
Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a köznevelési intézmények is heti szintű
kapcsolatban vannak a járási hivatallal, ezért fontos ismerni az ő munkájukat. Megköszönte az
írásos anyagot.

Dr. Szabó László hivatalvezető: Az előterjesztés végén említést tettek a COVID járvánnyal
kapcsolatos feladatok elvégzéséről is. A feladatokat a járási hivatal cl tudta végezni, amihez
nagymértékben hozzájárult a békési önkormányzat is, ugyanúgy, mint a járás többi
önkormányzata. Ha kellett gépjárművet kaptak, ha kellett étkezést biztosítottak a tesztelést
végző munkatársak részére.

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 előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 7fő

Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája

62/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Békési Járási Hivatal tájékoztatója a Hivatal munkájáról “ 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: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 202 1 . évi ellátásának
átfogó értékelése

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

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén Kádasné Öreg Julianna
igazgatót. Jelezte, hogy a kihelyezett bizottsági munkalátogatások során meglátogatják a városi
szociális szolgáltató központot is. Ezen a murikalátogatáson átbeszélnék a jelen előterjesztést
is, valamint az intézmény működéséről is beszélnének. Az intézmény a kistérségi társulás
fenntartása alá tartozik és nem az önkormányzat irányítása alá. A kistérségi társulás tárgyalja
majd júniusban az intézményi beszámolót. A képviselő-testület nem tűzte napirendre ezt a
beszámolót, de pótolni fogják és ha máshol nem is, de bizottsági ülésen tárgyalni fogják az
anyagot. Ennek kapcsán mennének ki az intézménybe látogatásra. Orül annak, hogy a Szarvasi
utcán és a Dózsa György utcán meg tudták tekinteni az intézményeket. Kérte az igazgató
asszonyt, hogyjelölje ki, hogy hova menjenek a következő munkalátogatásra.

Megjegyezte, hogy a gyermekvédelmi konferenciára sem ő, sem a kollegái nem kaptak
meghívót. Vidáné Endrődy Ildikó igazgató-helyettesi minőségben vett részt a rendezvényen.
Kovács Ildikó sem került meghívásra.

Kádasné Öre2 Julianna igazgató: Nem gyermekvédelmi tanácskozás volt, hauem egy
szakmaközi kerekasztal beszélgetés. A gyermekvédelmi tanácskozásra volt meghívó, az még
februárban került megrendezésre. Most szakmák közötti tanácskozás volt, ahova
szakembereket hívtak meg. A polgármester és jegyző kivételével a témához szokták
megválasztani a meghívottakat, és nem mindenkit hívnak meg.

Mucsi András bizottsági elnök: Kovács Ildikó igazgatói minősitésében jó lett volna, ha
meghívást kapott volna.

Kádasné Öre2 Julianna igazgató: Az ilyen szakmaközi megbeszélésekre mindig azt hívják
meg, aki adott témában illetékes.

Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Az aula, ahol a szakmaközi egyeztetést tartották, nem
is alkalmas több személy befogadására. A Baptista Szeretetszolgálattól volt jelen egy hölgy,
aki a Nevelő utcai családok átmeneti otthonáról adott tájékoztatást.

Kovács Ildikó bizottsági tag: Három dolgot szeretne kiemelni: egyik a táborok fontossága. Volt
szülői értekezleten, ahol elhangzott, hogy nagyon kevés ingyenes tábor érhető cl a városban.
Kádasné Oreg Julianna igazgató intézménye szervez ingyenes tábort, ami 5 hétig tart. Ebből az
első héten a kortárs tábor kerül megrendezésre.

Megnézte a taborok.hu oldalt és áttekintette, hogy Békésen hány tábor van bejegyezve erre az
oldalra, hiszen elvileg be kell jelenteni a táborokat. Egyébként 30 ezer forintba kerül egy
táborozási hét. A digitális tábor még nincs fent ezen a honlapon, de már a másik honlapon fent
van. Nem tudja, miért nem kerül megrendezésre most a Csodaszarvas tábor Békésen. Jó lenne
orvosolni ezt a problémát, hiszen nem minden szülőnek van arra 30 ezer forintja hetente, hogy
a gyerekét táborba küldje. Megköszönné, ha az önkormányzat is próbálna forrást keresni a
táboroztatásokra. Szülőként, bizottsági tagként és szociális munkásként is nagyon örülne ennek.
Volt Békésen a Tündérkert Játszóház, így a családok COVID alatt oda is tudták vinni a
gyerekeiket. Tudomása szerint ez ajátszóház is átalakul normatív alapú intézménnyé, és családi
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bölcsődeként működnek tovább. A taborok.hu oldalon hét tábort talált, átlagosan 30 ezer forint!
hét áron. Kérte, hogy ha valakinek van ötlete, keresse meg, hátha alapítványként is tudnának
segíteni. A szakdolgozók gyerekeinek az intézményük is szervez egy 2 hetes tábort.

A másik téma, amiről beszélni kíván: kiemelten szerepelt az előterjesztésben, hogy mekkora
problémát jelent a rossz telefonhasználat a gyerekek körében. Vannak DIP pontok, megjelent a
Digitális Tudásközpont a városban, és ezek mellett van néhány digitális mentor is, akik tudnak
felvilágosító előadást tartani arról, hogy p1. egy szülő, hogyan tud szülő-felügyeletet telepíteni
a telefonokra. A legtöbb probléma olyan családból származik, ahol nem tudatos a
telefonhasználat. Ha csak egy szülőnek is segítenek abban, hogy miként kell feltelepíteni egy
ilyen alkalmazást a gyereke telefonjára, már megérte. Ezzel nyomon tudják a szülők követni a
gyerekeik böngészési szokásait. A digitális mentorok ingyen el tudnak menni az iskolákba, ahol
osztályfőnöki óra vagy családi nap keretében tájékoztatást adnak.

A harmadik téma, amit kiemelt: évről évre emelkedik a BTMN-es és SNI-s gyerekek száma. A
kistérségi óvoda és bölcsődénél tett kihelyezett bizottsági munkalátogatáson nagyonjó szakmai
meglátásaik voltak az óvónőknek. Javasolta, hogy állítsanak össze egy szakmai anyagot, amit
politikai síkra terelnének. Aléné Kucsera Andrea igazgatót is érinti ez az ügy, hiszen ő is
elmondta, amikor az ő intézményébenjártak, hogy égető probléma ez a kérdés országos szinten,
de mindig elakad a megoldás. El lehetne kezdeni továbbvinni ezt a kérdést azzal, hogy
elkészítenek egy szakmai anyagot, amelyben megoldási javaslatokat fogalmaznának meg. Ha
ezt most elkezdenék, akkor lehet, hogy 1 O év múlva eredményt is hozhatna.

Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Kérdése Kovács Ildikó bizottsági taghoz: mire gondol,
akkor, amikor azt mondja, hogy „politikai síkra kellene terelni az ügyet”?

Kovács Ildikó bizottsági tag: Arra gondol, hogy vannak olyan jó gyakorlatok máshol, amit át
lehetne ültetni. Kecskeméten például az autista gyerekeket egy bizonyos osztályhoz sorolják
papíron, de mégis külön teremben tanulnak velük. Tudja azt, hogy valamelyik iskola nem
igazán állít jól személyi feltételek tekintetében, de ha egy normális szakmai anyagot letesznek
az asztalra, az már tárgyalási alapul szolgálhat az illetékesek felé. Ez alapján elmondhatják,
hogy mire lenne szükségük és ahhoz hány fő kellene, az mennyibe kerülne. Egy konkrét üzleti
tervet kellene készíteni. Mindenki panaszkodik a saját intézményében, de nem tudnak
továbbjutni.

Mucsi András bizottsági elnök: Egyetért Kovács Ildikó bizottsági taggal. Az intézményekkel
át kell beszélni jelen előterjesztést és az ötleteket is.

Kovács Ildikó bizottsági tag: Nem érti, hogy egy óvodapedagógusnak vagy egy pedagógusnak
miért kell még további négy évet tanulnia ahhoz gyógypedagógus legyen? Arra gondol, hogy
ezeken változtathatnának, ha van egy szakmai anyag, amit politikai síkra terelnek. Ilyen
módosítások is előrevihetnék a dolgokat, akkor, amikor egyébként szakember hiánnyal
küzdenek, stb. Senki nem megy cl még 4 évet tanulni a saját költségén. Olyan konkrét
javaslatok kellenek, amelyekkel meg tudnak keresni illetékes szakembereket. Ezeket a
javaslatokat sokszor hallotta, de még egyszer sem látta leírva.

Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag: Az állam támogatást ad arra, hogy valaki
gyógypedagógusnak tanuljon. Minden egyes beszámolóban - kivéve a Reményhír
Intézménynél, ahol pedig biztosan sok SNI-BTMN-es gyerek van - fel van tüntetve, hogy hány
SNI-BTMN-es gyerek van. Ezekben az esetekben a legfontosabb a korai fejlesztés, amelyet az
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önkormányzat meg tud oldani, amennyiben a kistérségi társulás még fizet x gyógypedagógust,
X fejlesztőpedagógust, és meg lehet kezdeni a korai fejlesztést a bölcsődékben. Ez a
leghatékonyabb módszer. Az, hogy miért tartanak ott a gyerekek, ahol, órákat beszélhetnének.
Az előterjesztésben minden benne van, amiben ők is gondolkodnak.

Azért nem értette a politikai síkot, mert mindenhez pénz kell. Van egy oktatási törvény, ami
leszabályozza, hogy egy gyerek mellé hány pedagógiai asszisztens, stb. kell. A Hepp iskola
igazgatója is rendszeresen tárgyalt a gyengénlátó kisfiú ügyében, de nem kaptak külön embert
a feladatra. Minden le van szabályozva, ezért igaz az, hogy ezeken magasabb politikai szinten
lehet változtatni.

A szociális szolgáltatónak sok feladatot jelent a lakásotthonokban lévő gyerekek helyzete a
láthatásoktól kezdve, a gyerekek problémáin, a szökéseken át a magas hiányzásokig. Kérdése:
az önkormányzat nem tudja kezdeményezni, hogy a lakásotthonokat szervezzék ki a baptista
szeretetszolgálathoz? Ezt nem lehet politikai síkra terelni? Gyulán is átvette a lakásotthont a
Szent Agota Gyermekvédelmi Szolgáltató, és ott nincs akkora káosz, mint máshol.

Mucsi András bizottsági elnök: A politikai síkra terelés az ő szájukból hangzott el a múlt héten
csütörtökön, amikor meglátogatták az óvónőket. Nagyon komoly és jogos szakmai felvétéseik
vannak. Az más kérdés, hogy nem hallja őket a nagyvilág. Van országgyűlési képviselőjük, aki
képviseli az érdekeiket. Arra biztatta az óvónőket Kovács Ildikó bizottsági taggal együtt, hogy
írják le a szakmai javaslataikat, és felvállalják azt, hogy politikai síkon eljuttatják a
döntéshozóknak azokat, hiszen vannak ésszerű javaslataik is. Például Kovács Ildikó bizottsági
tag említette, hogy miért kell 4 évet tanulnia egy óvodapedagógusnak vagy pedagógusnak
ahhoz, hogy gyógypedagógus legyen? A kistérségi óvoda engedélyezi a továbbképzést, csak
forrást nem tud biztosítani hozzá, azonban saját költségére bárki tanulhat. Vannak ingyenes
továbbképzések is. Komoly szakmai felvetés, hogy ha valakinek van egy óvodapedagógusi
diplomája, akkor ne 4 év alatt szerezhesse meg a gyógypedagógusi diplomát, hanem 2 év alatt.
A középiskolai tanároknál lehetőség van rövid ciklusú (2 év) mesterképzés keretében másik
szakot tanulni.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: A táborokkal kapcsolatban elmondta, hogy
gyakran megkeresik a szülők ezzel a problémával kapcsolatban, főként a nyári ingyenes
táborral kapcsolatban vannak kérdéseik. A szülők mostanában a Csodaszarvas ingyenes
táborról érdeklődnek. A felső tagozaton tanulóknak van lehetőségük táborozásra, hiszen a Hepp
Iskola a „Határtalanul” pályázat keretében két nagy diákcsoportot is visz táborozásra. Az első
táborozás Erdélyben volt, nem rég érkeztek vissza. A másik nagyobb csoport, összesen Öt
osztály diákja holnap reggel indul Zánkára, az Erzsébet táborba. Az alsó tagozatos, kisebb
gyerekek táboroztatása jelent problémát, akiket a szülők nem hagyhat otthon egyedül. A
gyógyászati központban mondta az egyik alkalmazott neki, hogy a nagyszülők nyaralni lesznek
akkor, amikor sem az édesanya, sem az édesapa nem tudja az alsós negyedik osztályos gyermek
felügyeletét ellátni. Abban bíznak, hogy a gyermek már elég önálló ahhoz, hogy 5 munkanapot
egyedül cl tudjon tölteni hasznosan. A Hepp iskola fenntartója minden pályázati lehetőséget
támogat, illetve pályázik is. Ebben az esztendőben a Csodaszarvas táborozás elmaradt, ami
egyébként valóban remek lehetőséget biztosít a gyerekek foglalkoztatására, hiszen ennek
keretében nemcsak gyermekfelügyelet van, hanem színes, változatos programokat kínálnak a
gyerekek számára.

Örül annak, hogy meghallgatásra kerülnek a javaslataikat, ezért is jó, hogy Mucsi András
bizottsági elnök bátorította Kovács Ildikó bizottsági tagot, hogy írják le a gondolataikat egy
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szakmai anyagba. Eljutottak oda, hogy egy-egy tábor kapcsán vannak olyan kísérő
pedagógusok, akik a táborozás közben tudják meg, hogy ezért nekik pénz jár. Eddig a
pedagógusok úgy mentek nyaraltatni, táboroztatni gyerekeket, hogy azért nem kaptak
semmilyen tiszteletdíjat. A saját szabadidejükből áldoztak erre, ami természetes volt számukra,
hiszen ez a pedagógus élettel együtt jár. Eljutottak odáig, hogy meghallgatásra került a
javaslatuk, így a kísérő pedagógusok valamekkora tiszteletdíjat kapnak a gyermekek
felügyeletéért és a programok szervezéséért.

Megköszönte az anyagot az előterjesztőknek. Aranyosi Ervin idézete nagyon tetszik neki a
beszámoló elején. Örül annak, hogy az előző évekhez képest a 0-18 évesek körében csökkenő
tendenciát mutatnak a számadatok, kifejezetten jónak mondható.

Sok probléma volt az elmúlt 2 évben, akár csak a COVID miatt is. A város vezetése is érzi,
hogy a munkájuk sok küzdelemmel jár, de mindezek mellett vannak szép, örömteli dolgok is,
amelyekért hálásnak kell lenni, és ezek mellett a problémákat közösen meg kell oldani.

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 javasolja a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy ci szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsáj.a

63/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A gyermekjóléti és gyermekvédeimi feladatok 202]. évi ellátásának
átfogó értékelése “ tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 202 1 . évi tevékenységéről szóló szakmai
és pénzügyi beszámoló elfogadása

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amely egy szakmai és egy
pénzügyi beszámolót tartalmaz. Júniusra átadásra kerül a kézilabda munkacsarnok, amelyet
bizottsági munkalátogatás keretében tervez megtekinteni, ha lesz rá lehetőség.

Nagy Richárd ügyvezető nincs jelen a bizottság ülésén, így ha valakinek kérdése van, arra
Kálmán Tibor polgármester ad majd választ. Megköszönte a férfikézilabda klub színvonalas
munkáját.
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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 szavazásnáijelenlévó’ bizottsági tagok száma. 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és SzociáUs Bizottsága

64/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Békési Férji Kézilabda Kft. 2021. évi tevékenységéró’l szóló szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása “ tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.
Határidő : intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárgya: A Szokolay Sándor AMI emléktábla elhelyezési kérelme

Írásos elb’terjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. (V bekezdésJ) pontja alapján.

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Bagoly László intézményvezetővel többször is
egyeztetett az emléktábla elhelyezésével kapcsolatban. Az emléktábla szövegezését illetően
még egy körben egyeztettek, és várják a tankerülettől a döntést, hogy helyi vállalkozóval
elkészíttethetik-e az emléktáblát, vagy a tankerület intézi ezt. Támogatja az emléktábla
elhelyezését.

Mucsi András bizottsági elnök: 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 előtt megállapította, hogy a szavazásnáljeleniévő bizottsági tagok száma. 7fő

- Megállapította, hogy a bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

65/2022. (V. 24.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Szokolay Sándor AMI emléktábla elhelyezési kérelme “ 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

Mucsi András bizottsági elnök: Csütörtökön, 26-án látogatást tesznek a békési
rendelőintézetben 1 5 órakor, onnan pedig átmennek a Körösi Csoma Sándor utcai intézménybe.
Kérte, hogy aki tud, vegyen részt a munkalátogatáson.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Bejelentette, hogy május 23-án megszületett a
döntés, amely szerint az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva a köznevelésért felelős
államtitkár meghozta a döntését, melynek értelmében a dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Tarhosi Tagiskolája fenntartóijog átadását engedélyezik. A mai nap folyamán a társulási ülésen
az óvoda sorsáról is döntés született. A továbbiakban a leltározás, selejtezés fog megtörténni.

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 Deákné Domonkos 4iiianna
bizottsági elnök jkv. hite1esít
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