EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

30/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december
15. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ 55/2014. sz. határozatot hatályon kívül helyezése
74/2014.(XII.15.) sz. határozat
75/2014.(XII.15.) sz. határozat
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
76/2014.(XII.15.) sz. határozat
3./ Egyebek
1./ Horusz 2000 Bt. támogatási kérelme
77/2014.(XII.15.) sz. határozat
2./ Egyeki Mentőállomás támogatása
78/2014.(XII.15.) sz. határozat
Gál-Szalai Erika bizottság elnökhelyettese:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van. Antal Attila
Norbertné bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezt
követően az ülés vezetését átadja Vitéz Zsolt bizottsági elnöknek, aki felépült betegségéből.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy van-e javaslat a napirendi pontokra?
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Soltész Gábor képviselő:
Javasolja a Mentőállomás támogatási kérelemét napirendre venni. 10-15.000 Ft körüli
összegre gondolt. Karácsony alkalmából egy vacsorára gondolt.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Bóta Barbara aljegyző kérte, hogy a Beszámoló Egyek Nagyközség Munkaügyi helyzetéről
című napirendi pontot vegyék le, és januárban tárgyalják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Múltkor hoztak egy határozatot, hogy átcsoportosítanak 100.000 Ft-ot a méltányossági
közgyógyellátásra, ezt az 55/2014. sz. határozatot hatályon kívül kellene helyezni és a
Képviselő-testületi ülésre vinnék be és a közút karbantartás előirányzatáról csoportosítanak át
a méltányossági közgyógyra.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ 55/2014. (X.29.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az 55/2014. (X.29.) sz. határozat
hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 74/2014.(XII.15.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy az 55/2014.(X.29.) sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Úgy tudja, hogy így van 123.000 Ft. 23.000 Ft maradt meg. Ez egy rendkívüli pénz, ami
váratlan kiadásokra van.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ha egy ilyen rendkívüli dolog van, és nem költik el, akkor az probléma. Beszéljenek arról,
hogy a beteg gyerekek ebben az évben kapnak-e bizonyos összeget.
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Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Mivel a 100.000 Ft visszajön, ebből a100.000 Ft-ból rendeznék a 21 beteg gyerekeket, és a 14
szép korút fejenként 3.000 Ft összegben.
Bóta Barbara aljegyző:
Mi lenne, ha utalványt adna a Coop és azt váltanák be?
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Csomag vagy pénzt adjanak támogatásként?
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
A pénz az sajnos másra megy el, ha a szülőre bízzák. Ha egy gyermeknek összeállított
ajándékcsomagot adnak, akkor az egy kicsit tartalmasabb, és talán még örül is neki.
Soltész Gábor képviselő:
Élelmiszert kell venni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most elosztotta a 100.000 Ft-ot 36-tal, ez 2.777 Ft. Még ha adót és járulékot is fizetnek utána,
akkor alig marad. 16%-os adót és 27%-os járulékot kell kifizetni utána. Ezért lett volna jó az
utalvány.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Egészítsék ki fejenként 3.000 Ft-ra.
Bóta Barbara aljegyző:
Ezt 105.000 Ft 3.000 Ft-os utalvánnyal számolva.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a 21 beteg gyermek és 14 szép korú részére 3.000 Ft/fő támogatást biztosít
vásárlási utalvány formájában az önkormányzati segélykeret terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 75/2014.(XII.15.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy a településen élő 21 beteg gyermek és 14 szép
korú részére 3.000 Ft/fő támogatást biztosít vásárlási utalvány formájában az
önkormányzati segélykeret terhére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök
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2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Részletesen leírta a következő évi tervezéssel kapcsolatos lényegesebb szempontokat,
útmutatókat. Ismerteti a koncepcióban szereplő Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottságot érintő változásokat. Ez az előterjesztés 3-4. oldalán
szerepel. Azt kérné a bizottságtól, hogy javasolják a Képviselő-testület felé, hogy milyen
szinten legyenek tervezve az egyéb kiadások. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásnál nem
kell figyelembe venni az előző évet, mert egyetlen egy hónapot kell majd tervezniük. Az
időskorúak járadékát jogszabály fogja előírni. A lakásfenntartási támogatás meg fog szűnni.
Arra tegyenek javaslatot, hogy az önkormányzati segély milyen összeggel legyen tervezve.
Úgy emlékszik 2,5 millió Ft volt előző évben. A krízis segély kifizetése ugyan polgármesteri
hatáskör, de arra sem ártana javaslatot tenni. Vagy gondolnak-e rá, hogy szociális tűzifára
tervezzenek? Általában Egyek nem szokott abba a kategóriába esni, aki tud erre állami
támogatást igénybe venni. Talán még a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend
és Közbiztonsági Bizottság hatásköre - lehet, hogy nem jól mondja - az Egyeki iskolába járó
diákok bérlete. Nem arra gondol, akiknek az intézmény fenntartó váltás után ki kell fizetni,
mert az evidens, hanem akik Egyekre járnak iskolába. Ha gondolnak még valami pluszt ezen
kívül, azt is javasolhatják.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat idetartozik?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ide arról van határozat, hogy ugyanúgy 1 millió Ft-tal fog az önkormányzat hozzájárulni, mint
tavaly.
Bóta Barbara aljegyző:
A tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzésénél megállapították, hogy nem szabályos a
helyettesítés. A falugondnokot csak olyan helyettesítheti, akinek meg van rá a képesítése.
Ilyen képesítése Egyeken 1 embernek van. Őt vagy megbízási szerződéssel vagy alkalmi
munkavállalói könyvvel kellene foglalkoztatni abban az időszakban, amikor a falugondnok a
szabadságát tölti. Vagy valakit beiskolázni, de egyszerűbb és olcsóbb megoldás, ha olyan
embert bíznak meg, akinek már meg van a képesítése. Legalább egy havi bért és járulékot
pluszba erre a célra be kellene tervezni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ha hosszú távon gondolkodnak, nem lenne érdemesebb a beiskolázás? Nagyon sokba
kerülne?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kb. 300.000 Ft volt.
Bóta Barbara aljegyző:
Elég sok volt. Pluszba még az önkormányzatnak kellett az útiköltségtől kezdve mindent
kifizetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
200.000 Ft-ot vagy 300.000 Ft-ot tervezzenek erre a célra.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Inkább 300.000 Ft-ot és eldöntik, hogy tanfolyam lesz vagy a helyettes lesz fizetve.
Bóta Barbara aljegyző:
Azt mondták, hogy mivel Balogh Gábor a helyettes vagy őt kellene kiképezni vagy olyat,
akinek már meg van a képesítése.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Maradjanak tavalyi szinten a 2,5 millió Ft-nál.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ő legalább azt javasolja.
Soltész Gábor képviselő:
Inkább 3,5 vagy 4 millió Ft legyen.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ő most a segélyekről beszélt a 2,5 millió Ft-nál.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ő is.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte 3,5 millió Ft vagy 4 millió Ft körül kell a tanyabuszra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tanyabuszra be kell tervezni a bért és inflációval növelve és a dologi kiadást.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati segélyekre 2,5 millió Ft betervezésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A tanyabusz vonatkozásában várja a javaslatokat.
Soltész Gábor képviselő:
Ő 4 millió Ft-ot javasolt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lehet, de nem tartaná célszerűnek megmondani, hogy arra 4 millió Ft-ot tervezzenek, ahhoz
látniuk kellene, hogy most mennyi volt, mert lehet, hogy most több volt.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Inkább helyettesítéssel kellene megoldani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen. Ott is dologi kiadásokat az infláció mértékével növelten, figyelembe venni a gépkocsi
korát, hogy milyen javítás várható.
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Soltész Gábor képviselő:
Nem lehetne egy éves javítási kvótát tervezni a tanyabuszra?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mennyi legyen ez az éves javítási költség?
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte 300.000 Ft ennek az autónak az éves javítási költsége.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Annyi most is be volt tervezve.
Soltész Gábor képviselő:
Akkor 350.000 Ft.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Legyen 3 millió Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az nem elég. Ezért mondta, hogy ezt így nem lehet megmondani.
Soltész Gábor képviselő:
Sajnos az autó kora, futás teljesítménye indokolja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát különös tekintettel arra, hogy korosodik az autó és ezt figyelembe venni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Illetve a helyettesítés.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a plusz 350.000 Ft éves javítási költség betervezésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A következő a szociális tűzifa.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt csak saját forrásból lehet fedezni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki javasolja a szociális tűzifa betervezését, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A koncepcióban hivatalt érintően van egy vagylagos tervezés. A köztisztviselők részére 10%
vagy 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése. Tavaly 20%-al volt tervezve. Kéri,
hogy ha a költségvetés elbírja, akkor a bizottság támogassa a 20%-ot.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy köztisztviselők részére 20% illetménykiegészítés kerüljön
tervezésre, amennyiben a költségvetés engedi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Van még egy téma a költségvetéssel kapcsolatban.
Bóta Barbara aljegyző:
Mennyit terveztek adni havonta?
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Egyeztetett az iskola igazgatójával, de még nem tudta a fenntartót megkérdezni, hogy ha az
önkormányzat ad 3.000 Ft-ot, akkor ők is adnának-e 3.000 Ft-ot Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz hasonlóan. Ehhez a kitűnő tanulóknak, a nehéz helyzetben lévő tanulóknak egy
megfelelő rendeletet készítenének elő. Ez nagyon minimális, most 1 gyereket tudna mondani
az iskolából, aki erre jogosult lenne. Háromezer forintra gondolt havonta, a szorgalmi
időszakban.
Bóta Barbara aljegyző:
Öt gyerekkel 10 hónapra 3.000 Ft-tal számolva, ez 150.000 Ft. Ennyivel kellene megemelni
az önkormányzati segélykeretet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati segélykeret 150.000 Ft-tal történő megemelésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki összességében a módosításokkal együtt elfogadja a 2015. évi költségvetési
koncepciót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 76/2014.(XII.15.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját az
alábbiakkal:
-

önkormányzati segélykeret 150.000 Ft összeggel kerüljön megemelésre
tanyagondnoki szolgáltatásra plusz 350.000 Ft kerüljön tervezésre
a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön
tervezése, amennyiben a költségvetés engedi

7/9

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ Egyebek
1./ Horusz 2000 Bt. támogatási kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lejár az eszközbérletre a szerződése és feltételezik, hogy ezt akarja meghosszabbítani.
Soltész Gábor képviselő:
Ez eddig is meg volt neki?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Eddig is kapott 80.000 Ft-ot havonta.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Horusz 2000 Bt. részére a havi bruttó 80.000,- Ft
összeget továbbra is biztosítsák, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 77/2014.(XII.15.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Egészségház
sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u.
8/C.) eszközbérleti díjára a havi bruttó 80.000,- Ft összeget, továbbra is
biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Egyeki Mentőállomás támogatása
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kérdezi Soltész Gábor képviselőt, hogy mennyi összegre gondolt?
Soltész Gábor képviselő:
15.000 Ft is elég.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
20.000 Ft-ot javasol.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van egy rendelete az önkormányzatnak és annak a mellékletét kellene kitölteni. Elvileg úgy
kellene támogatásért folyamodni az önkormányzathoz.
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EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja a bizottság, hogy a Képviselő-testület támogassa a mentőszolgálatot 20.000 Ft-tal
csapatépítő programokra. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 78/2014.(XII.15.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Mentőállomás támogatására 20.000 Ft összeget biztosítson csapatépítő
programokra.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 14:50 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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