
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2022. június 28-án tartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: A mellékelt j elenléti ív szerint

Távolmuradását előzetesen bejelentette: Kovács Ildikó és Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági
tag.

Nem jelezte előzetesen távolmaradását: Juhos János bizottsági tag.

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket. Megállapította,
hogy a bizottság határozatképes, mivel 7 főből 4 fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta.
Vidáné Endőrdy Ildikó és Kovács Ildikó bizottsági tagok előre jelezték távolmaradásukat,
azonban Juhos János képviselő nemjelezte, hogy nem vesz részt a bizottság ülésén.

Tár2y: Napirendi pontok elfogadása és ajegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Mucsi András bizottsági elnök: Módosító javaslat nem volt, így 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. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsás’a

68/2022. (VL 28.) számú határozata:

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

NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:

1 . Tájékoztató a Madzagfalvi Napok előkészületeiről
Előkészítette. dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető

2. Beszámoló a Belencéres Néptáncegyüttes munkájáról
Előkészítette: Deákné Domorikos Julianna elnök



3 . A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

4. A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szabályairól és a
többietszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló új rendelet megalkotása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

5. Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 202 1 . évi munkájáról
Előkészítette: Kádasné Üreg Julianna igazgató

6. dr. Kovácsné dr. Tamási Adrien és dr. Zsilinszky Eleonóra házi gyermekorvos
feladatellátási szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

7. Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 202 1 . évi tevékenységéről
Előkészítette: Kenyeres-Zsebics Emőke, a Helyi Ertéktár Bizottság titkára

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve
Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

dr. Bocskay Arpád aljegyző

9. A Kossuth Lajos mellszobor áthelyezése
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

1 O. A Kecskeméti Gábor szobor elhelyezési kérelme
Előkészítette: dr. Tanai Judit jogász

1 1 . Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása
Előkészítette: Sápi András osztályvezető-helyettes

12. Bejelentések

Zárt ülés:

1 . Otthoni szakápolás iránt előterjesztett kérelmek elbírálása
Előkészítette: dr. Szabó-Bimbó Mária osztályvezető

Riglerné Lestyán Katalin szociális ügyintéző

2. Ifjúsági díjak adományozása
Előkészítette. Sápi András osztályvezető-helyettes

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

Napirend tárya: Tájékoztató a Madzagfalvi Napok előkészületeiről

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52j (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést. Köszöntötte a bizottság ülésén dr.
Pappné Darida Andrea ügyvezetőt. Jelezte, hogy a második félévben az ilyenjellegű tájékoztató
anyagokat nem tárgyalja a bizottság, de a bizottsági tagok az érintett vezetőknél tudnak
érdeklődni a működést, stb. illetően.
Vannak Olyan szervezetek, mint például a Szent Lázár Alapítvány, amelyek szeretnének
beszámolni a képviselő-testület felé a munkájukról, de erre eddig nem volt lehetőségük. Jó
lenne, ha a jövőben lehetőséget kapnának a bemutatkozásra, és ez a következő félévi
munkatervben már szerepelne.

A kulturális nonprofit kft. minden tavasszal elkészíti majd a szakmai beszámolóját, de a
jogalkotói szándék az, hogy egyben értékelik majd a működést, a programokat, stb.

Dr. Pappné Darida Andrea ügyvezető: Most egy más típusú anyagot kapott a bizottság, mint
korábban, aminek az az oka, hogy a civil szervezetekkel folyamatban vannak az egyeztetések,
mivel nem tudták többen megmondani, hogy a Madzagfalvi Napok keretében képviseltetik-e
magukat, és ha igen, melyik napon. A tavalyi évben ilyenkor már egy kész anyagot terjesztettek
a bizottság elé, amiben szerepelt, hogy melyik civil szervezet melyik napon milyen módon
jelenik meg a rendezvényen. Sajnos több civil szervezet nem döntött még ebben a kérdésben.
A zenei programokat napra, időpontra lebontva el tudja mondani, de csak a vásárolt
szolgáltatások tekintetében. Azt például, hogy melyik nap fog kitelepülni a Kormányhivatal és
milyen módon, egyelőre nem tudja. Megkeresték őket a Kormányhivatal részéről, hogy
toborzást folytatnának a rendezvény keretein belül, de még ez sem biztos. Ezek miatt
hiányérzete van, de a fentiek miatt nem tudott végleges anyagot letenni a bizottság elé.

Mucsi András bizottsági elnök: A Madzagfalvi Napok programjai folyamatosan változhatnak,
így egy aktuális pillanatnyi állást mutatnak. Emiatt sem biztos, hogy szerencsés ilyen anyagokat
bekérni. A maga részéről tájékozódni fog az előkészületeket illetően.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Nem kell, hogy az ügyvezető asszonynak
hiányérzete legyen, hiszen egy nagyon jól előkészített programsorozatról van szó, kellő
publikációval, megjelenéssel minden fórumon, ahol csak lehet. Az, hogy a programok
formálódnak, az természetes dolog, hiszen időben vannak. Megköszönte a tájékoztatást, és
további jó munkát kívánt.

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

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelen/évó’ bizottsági tagok száma: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Kéyviselő.testülete
Humán és Szociális Bizottsájza

69/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Madzagfalvi Napok előkészületeiről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök
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Napirend tár2ya: Beszámoló a Belencéres Néptáneegyüttes munkájáról

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

Mucsi András bizottsági elnök: Megköszönte az előterjesztést Deákné Domonkos Julianna
elnöknek. Az anyag a 202 1 . évi munkáról szól. Emiatt is át kell gondolni a munkatervet, hiszen
július legvégén tárgyalja a bizottság a 2021 . évi munkát.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Egy teljesen Új vezetéssel készítették el a
beszámolót. Véleménye szerint az Új titkár, ugyanúgy, mint a gazdasági vezető nagyon
komolyan veszik és figyelemmel kísérik a néptáncegyüttes munkáját. A művészeti vezetővel
jól együtt tudnak dolgozni, szoros az együttműködés, így bízik abban, hogy a 2022-es évről
szintén értékes beszámolót készíthetnek majd.

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

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

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangÚ szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő.testülete
Humán és SzociáUs Bizottsája

70/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Belencéres Néptáncegyüttes 2021 . évi munkájáról szóló beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési
díjáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája

71/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A szociális igazgatásról és a szociális el/átásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési dzárólszóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása “ tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
céij ából és a többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj akról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
j avasolja a képviselő-testületnek.

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

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

72/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
céljából és a többletszolgáltatások ellentételezésekéntjzetendó’ djakról szóló 6/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása “ tárgyú előterjesztést és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2021 . évi
munkájáról

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

Mucsi András bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság ülésén Kádasné Öreg Julianna
igazgató asszonyt, akinek megköszönte az értékes tájékoztatót. Szeptemberben látogatást tesz
majd a bizottság a szociális szolgáltató központnál. Az igazgató asszony az anyagban leírta,
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hogy örömmel vette a fenntartó részéről való érdeklődést, és azt, hogy személyesen is látogatást
tettek az intézményben. A jövőben sajnos ritkítják majd ezeket a látogatásokat, de egy-két
alkalommal igyekeznek eljutni néhány helyre.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Az IFT délelőtt tárgyalta és elfogadta a
tájékoztatót. Gratulált Kádasné Üreg Julianna igazgatóasszonynak és a kollegáinak a
színvonalas munkához. Szerteágazó feladata van az intézménynek, amelyeket sikeresen
megoldanak. A sikereknek együtt örülnek.

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 szavazásnáljelenlévő bizottsági tagok száma. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsája

73/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „ Tájékoztató a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi
munkájáról” szóló előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: dr. Kovácsné dr. Tamási Adrien és dr. Zsilinszky Eleonóra házi
gyermekorvos feladatellátási szerződés módosítása iránt benyújtott
kérelme

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így
szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság a határozati javaslatok
elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ bizottsági tagok száma: 4fő

Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsájia

74/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „dr. Kovácsné dr. Tamási Adrien és dr. Zsilinszky Eleonóra házi

6



gyermekorvos feladatellátási szerződés módosítása iránt benytjtott kérelme “ tárgyú
előterjesztést és a határozatijavaslatok elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság 202 1 . évi tevékenységéről

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Az idén két érték került fel a békési értéktárba. A bekesiertektar.hu
oldalhoz nincs köze az önkormányzatnak, de szeretné, ha ott is megjelenne a két Új érték.
Javasolta, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába minél többen.

Megköszönte Deákné Domonkos Julianna bizottsági tagnak, hogy a Nefelejcs Egyesület olyan
rendezvényt szervezett, amelyen meg tudnak jelenni a helyi értékekkel. Készülnek egy
könyvvel, amelyben a békési értékek szerepelnek majd. Megköszönte mindenkinek, aki
bekapcsolódott ennek a népszerűsítésébe.

Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag: Kérte, hogy az értéktár bizottság munkájában
számítsanak Dávidné Gyarmati Zsuzsannára, aki többször jelezte már ezen szándékát. Ha
lehetőség van arra, hogy bővítsék a tagok számát, akkor javasolta, hogy Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna legyen az értéktár bizottság tagja.

Mucsi András bizottsági elnök: A bővítéssel kapcsolatos témát átbeszélik majd. Megköszönte
azoknak, akik részt vesznek ebben a munkában.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
azt ajavaslatot, amely szerint a bizottság a határozati javaslat elfogadásátj avasolja a képviselő-
testületnek.

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

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangÚ szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

75/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „Beszámoló a Békési Ertéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről”
szóló előterjesztést és a határozatijavaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkaterve

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Orül annak, hogy sikerült a köznevelési intézmények beszámolóit
szétválasztani, így a jövőben külön számolnak be az óvodák, az általános iskolák és a
középiskolák. Igy mindenki jobban át tudja tekinteni majd az előterjesztéseket. Ez jó lesz a
köznevelés területén dolgozóknak összehasonlítás szempontjából, mert a különböző szinteket
egyben láthatják.

A Humán és Szociális Bizottság szerepét át kell gondolni a jövőben. Korábban úgy működött,
hogy az előző ciklusban több ideje volt, lelkes volt, ezért a békés megyei önkormányzatnál és
a békés városi önkormányzatnál az általa vezetett bizottságok nagyon sok témát felvettek
napirendre, amit a közgyűlés, illetve a képviselő-testület nem tárgyalt. Ezen a jövőben
változtatni kell, és a kihelyezett muiikalátogatásokat is szűkíteni kell, mert lehetetlen eleget
tenni minden kérésnek.
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
azt ajavaslatot, amely szerint a bizottság a határozatijavaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-
testületnek.

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

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

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

76/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta a „ Békés Város Önkormányzata Képviseló’-testületének 2022. II. félévi
munkaterve “ tárgyú előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: A Kossuth Lajos meilszobor áthelyezése

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Támogatja a szobor áthelyezését, mert így méltó helyre kerül
Kossuth Lajos meliszobra.

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. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

77/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Kossuth Lajos meilszobor áthelyezése “ tárgyú előterjesztést és a
határozati javaslatok elfogadását j avasolj a a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tárya: A Kecskeméti Gábor szobor elhelyezési kérelme

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

Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Orül annak, hogy összefogással cl tudták készíttetni Kecskeméti
Gábor szobrát. Reméli, hogy teljesül Izsó Gábor volt polgármesternek az a szándéka, hogy a
pedagógusok is magukénak érezzék ezt a szobrot, és akár pedagógus nap alkalmából
valamilyen megemlékezést tartsanak ott vagy virágot helyezzenek cl.

Megköszönte Deákné Domonkos Julianna tanácsnoknak, hogy magánszemélyként is az ügy
mellé áh, mivel ez egy nagyon szép gesztus, hiszen, ahol tudják tisztelni az elődöket, ott az
élőket is tudják tisztelni.

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. 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

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

78/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „A Kecskeméti Gábor szobor elhelyezési kérelme “ tárgyú előterjesztést és
a határozatijavaslat elfogadásátjavasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Napirend tár2ya: Középiskolai ösztöndíj-pályázat kiírása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzó’könyvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.
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Mucsi András bizottsági elnök: Ismertette az előterjesztést, amelyet az anyag készítője nem
kívánt szóban kiegészíteni. Szeptemberben a bizottság kap majd egy tájékoztatót arról, hogy
akik ösztöndíjban részesültek, milyen szép eredményeket értek el.

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: 4fő

- Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága

79/2022. (VI. 28.) számú határozata:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága
megtárgyalta „Középiskolai ösztöndij-pályázat kiírása “ tárgyú előterjesztést és a
határozati javaslatok elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Mucsi András bizottsági elnök: További napirendi pont, bejelentés nem volt, így a nyilvános
ülést befejezettnek nyilvánította és zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

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

K.m.f.

Mucsi András
bizottsági elnök

Deákné Domonkos Ji

jkv. hitelesítő
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