EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 23. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

5/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. március
23. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről
Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
15/2015.(III.23.) sz. határozat
2./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
16/2015.(III.23.) sz. határozat
3./ Előirányzat átcsoportosítás
17/2015.(III.23.) sz. határozat
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag jelen van. Gál-Szalai
Erika bizottsági tag betegség miatt, Kovács Sándorné bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság
miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg a Bizottság:
- Előirányzat átcsoportosítás
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről
Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió képviselőit. Megkérdezi, van-e szóbeli
kiegészítésük az írásbeli beszámolóhoz?
Sillingné Balogh Anita vezető gondozó:
Nincs szóbeli kiegészítésük a beszámolóhoz.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Olvasta, hogy a középiskolások számára van ez a munkalehetősége, ami nagyon jó. Ők egyeki
gyerekek voltak? Egyeken töltötték a munkát?
Sillingné Balogh Anita vezető gondozó:
Két balmazújvárosi és 3 egyeki gyerek volt. Az egyekiek kivétel nélkül Egyeken, a
balmazújvárosiak Balmazújvároson és Egyeken dolgoztak.
Soltész Gábor képviselő:
Függetlenül attól, hogy melyik gondozó szolgálatról van szó, kicsit úgy látja, hogy ez
bújtatott állások megteremtését teszi lehetővé. Neki azzal van problémája, hogy olyan
emberekhez jár gondozó, aki többet dolgozik, mint, aki jár hozzá segíteni. Nem 1-2 ilyen van
a faluban, hogy aláíratják a papírt és aztán, az akinél ez a gondozás folyik, csinálja a kertjét.
Nyilván ez elenyésző, 20%. Ez a 20% abból a szempontból viszont sok, ha ehhez pénzt kell
tenni. Szerinte ezekre nagyon oda kellene figyelni.
Sillingné Balogh Anita vezető gondozó:
Ezzel kapcsolatban leszögezi, hogy egy pontozó skálán, egy értékelő adatlap alapján kerülnek
be az ellátottak az ellátásba. Ez korábban úgy működött, hogy 11 pontot kellett elérnie az
ellátottnak az előgondozási, gondozási szükséglet vizsgálat folyamán, ahhoz hogy igénybe
vehesse a szolgáltatást. Most január 17-től ez a ponthatár megszigorodott 20 pontra. Sokféle
képességét és készségét kell vizsgálni a leendő ellátottnak ahhoz, hogy meg tudják állapítani,
hogy pontosan hány pontja van. Vannak olyan ellátottaik is, akiket 2009 óta gondoznak, és
amikor elkezdődött ez az ellátási forma, Szociális Bizottságok vizsgálták felül a gondozási
szükségletet. Ezt követően került a szolgáltatók hatáskörébe a gondozási szükségletnek a
vizsgálata és folyamatos szigorításnak a tanúi. Jelenleg a gondozóknak 9 ellátottról kell
gondoskodni. Úgy gondolja, hogy 9 nagy szükségletes fekvő beteget fizikai képtelenség
ellátni. Arra törekszenek, hogy minden gondozottnak legyen olyan gondozottja, aki ilyen
nagy szükségletes beteg, de ilyenből kilencet nem tud ellátni egy gondozó. Ehhez szükséges
olyan gondozott is a területén, akinek kisebb támogatásra, kisebb segítségre van szüksége.
Amikor kialakítják, hogy ki kihez jár gondozni, erre mindig oda szoktak figyelni, ugyanígy a
helyettesítések alkalmával is.
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Tudja, hogy a kerti munkára nagy az igény, mert sokan nem képesek megmunkálni a
kertjüket, de erre a házi segítségnyújtás keretében nincs lehetőség. A beszámolóban azért
érintették azt a kérdést, hogy esetleg meg lehetne vizsgálni annak a lehetőségét, amennyiben
az önkormányzat nyitott rá és látnak rá lehetőséget, hogy az ilyen munkákat, mint pl. fűnyírás,
kerítésfestés, kertásásra közmunkaprogram keretében szervezze meg.
Soltész Gábor képviselő:
Neki azzal van problémája, ha valaki többet dolgozik, mint a gondozója, tehát abszolút nincs
rá szüksége, és nem egy-kettő van ebben a körben.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A Petrován féle gondozó szolgálat megszűnése után merültek fel problémák, hogy ellátatlanul
maradtak idősek? Van-e olyan ember, akinek szüksége lenne gondozásra, de nincs rá
kapacitás, nincs rá ember, nincs rá fedezet? Ilyen igény merül-e fel most jelen pillanatban?
Sillingné Balogh Anita vezető gondozó:
Amikor hírét kapta annak, hogy a segítő szolgálat kivonul Egyekről, akkor arra számított,
hogy nagyobb igény fog jelentkezni a többi működő szolgálatnál. Van olyan ellátottjuk, aki
korábban tőlük kért segítséget, de nem érzi, hogy különös igény, vagy nyomás nehezednek
rájuk.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Pontosan azért, mert akik megmaradtak és kérik, azok segítségre szorulnak, akik nem kérik
azok voltak a falgondozottak. Tehát így végül is meg is lettek rostálva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most mondhatják azt, hogy egyensúly van a település vonatkozásában?
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Igen. Inkább azokat a kerti munkákat, szeretnék elvégeztetni, vagy nagytakarításokat, pl.
meszelés, ami nem tartozik a gondozó szolgálat munkájába és ehhez kellene nekik segítség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem támogatja ezt a kerti kommandót. Ha az önkormányzat ilyet felvállal, kimennek és
elvégzik, akkor a szomszéd és a fél falu hamarosan követelni fogja. Ezzel egy olyan kaput
nyitnak ki, amit később nem biztos, hogy be tudnak zárni.
Soltész Gábor képviselő:
Lehet kerti kommandó, de térítésért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy abszolút támogatja. Elindultak azon az úton és Pető Bélával összegyűjtötték, hogy, kik
azok akik alkalmi munkát vállalnának. Körülbelül 50-en jelentkeztek Pető Bélánál, hogy
vállalnának alkalmi munkát, munkaadóként pedig egy sem jelentkezett. Annyira el van a
lakossági is billenve, hogy amikor egy forintot kérnek valamiért, szinte el is zavarják.
Amennyiben a lakosságnak egy képzésért fizetni kellene, nem jelentkezik senki. Azzal, hogy
az önkormányzat ingyenesen biztosít tanfolyamokat, a közmunkaprogramon keresztül még
fizetést is kapnak érte, ennek a célcsoportnak esze ágában sincs önmagát képezni.
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Annak idején addig ment el, hogy a mozgáskorlátozottak részére megcsinálták a kocsi
bejáróját, szélesítették a járdát kb. 10 helyen, hogy tudjanak a kerekes székükkel, kocsijukkal
közlekedni. Azt gondolja, hogy ezt jó szívvel felvállalhatják.
Azt hitte, hogy a Petropál kivonulása miatt problémák vannak, de amúgy ő sem sokat érzékel
belőle.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadásra javasolja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 15/2015.(III.23.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a házi segítségnyújtást
bonyolító szervezetek működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
A beszámoló részéről elkészült 1,5 hete, de van egy olyan protokolljuk, ami miatt több helyre
el kell küldeni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Nagyon jól mutat, hogy az évek során csökkentő tendenciát mutat a bűncselekmények
számának. Egyek tekintetében 2014. évben 132 bűncselekmény történt az előző évi 191-hez,
és a korábbi évek még magasabb számaihoz képest. Kérdezi Dr. Berecz József
Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót?
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
Valóban az elmúlt évek legjobb eredményét sikerült elérni 2014-ben. Ismerteti milyen
programok járultak hozzá a bűncselekmények csökkenéséhez.
Megköszöni az önkormányzat segítségét, ami az őrs épületének felújításához vezetett. Úgy
gondolja, hogy nagyon kulturált és szép körülmények között tudnak dolgozni. Jelentősen
hozzájárult, hogy ezeket az eredményeket tudták elérni. Köszönetet mond a lakosságnak is,
akik alapvetően tisztességes, becsületes, törvénytisztelő, életet éltek és megkönnyítették a
munkájukat azzal, hogy ezeket az eredményeket el tudták érni.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A családon belüli erőszak folyamodványa hogyan történik? Ez hogyan történik, szól valaki,
vagy meg kell, hogy verjék, tanút kell-e vinni?
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Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
Nem csak a személy elleni erőszakos cselekmény az, amelyik a hozzátartozók közötti erőszak
kategóriájába tartozik. Volt, hogy lelki terror miatt rendeltek el ideiglenes megelőző távol
tartást. Amikor a körülmények fenn állnak, többszöri bántalmazás, vagy lelki terror esetén,
huzamosabb időnek kell eltelni, nem hónapoknak, de egyszeri alkalom nem jogosítja fel őket,
hogy ideiglenes megelőző távol tartást rendeljenek el. A bíróság rendelkezik az ideiglenes
megelőző távol tartás elrendeléséről, ami 30 nap lehet. Még olyan nem volt mióta ez az
intézmény hatályosult, hogy a bíróság ne értett volna velük egyet.
Csak egy lakcímen lakó, egy háztartásban élő és megfelelő jogszabályban, törvényben
rögzített rokonsági fokban állók között lehet ezt az ideiglenes távol tartást elrendelni. Amikor
látható sérülés van és betelik a pohár, akkor elmondja a sértett fél, hogy hetek, hónapok óta
zajlik. Úgy tapasztalják, hogy van eredmény, amikor ezeket a döntéseket meghozzák.
Soltész Gábor képviselő:
Május végére haza jön az összes „kollégista”. Azt látja, hogy Egyeken most kevés a rendőri
létszám. Ez a rendőri létszám elég lesz-e?
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
Sajnos azt nem tudja megmondani, hogy elegen lesznek-e.
Soltész Gábor képviselő:
A másik dolog, hogy a kamera rendszer nagyon jó, mert történik egy bűncselekmény az
elkövetőt sikerül általa elfogni. Ennek ellenére már nem igazán jelent vissza tartó erőt, mert a
fűtési szezonban nagyon sok ember hordja a fát, olyan helyeken ahol kamera van, mert azt
látják, hogy nyugodtan betolhatják a fát, végig mehetnek a Fő úton és nem fogja meg őket
senki. Erre a kamera folyamatos felügyelete lenne a megoldás, mert ha valaki hoz egy zsák
fát, és már a posta környékén le is kapcsolnák, nagyobb visszatartó ereje lenne.
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
Ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni azt a két embert, akik ezért felfüggesztett
börtönbüntetést kaptak. Nem gondolja, hogy az elkövetkezendő időszakban ők ki fognak
menni. Nyílván követnek el, 0-ra nem fogják tudni redukálni. Polgármester úr múltkor
felvetette ezt a figyelést a Polgárőrség részéről. Úgy gondolja, hogy amíg egész évben 132
bűncselekményt követnek el, addig pazarlónak tartja, hogy 1 polgárőrt 24 órában oda
ültessenek egy monitor elé, mert hetek telnek el úgy, hogy nincs jogsértésről bejelentés. Akik
év végén kikerültek, megcsináltak 2-3 bűncselekményt, olyan szinten mozdultak benne, hogy
gyakorlatilag az óta teljes szünet van. A korcovágyi erdő felé van egyetlen kijárat, ha tudnak
tenni, majd később még egy kamerát, akkor úgy gondolja, hogy a frekventált időszakban meg
tudják azt oldani, hogy oda télen ültessenek egy polgárőrt. Nagyon gyorsan változtatják a
módszereiket. Tehát, ha egy-egy társaságot egy bizonyos módszer alapján megfognak, akkor
változtatnak. Ez egy fegyverkezési verseny köztük és a rendőrség között.
Ha esetleg változás van közbiztonsági helyzetben, ahogy annak idején vonattal kiküldött 4
járőrt mindennap Egyekre, míg rendet nem tudtak rakni, ezután is kifogják küldeni azt a
rendőri erőt, ha ezek az emberek mozdulnak. Azáltal, hogy szinte 2-3 havonta őrizetbe,
előzetesbe tettek embereket, gyakorlatilag Egyeken nem követnek el bűncselekményt.
Soltész Gábor képviselő:
Így van. Tény, hogy ennek a falunak az elmúlt 8 évvel ezelőtti közbiztonsági helyzetéhez
képest ez egy idilli állapot. Az biztos, hogy teljesen rendben van.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez az idilli állapot nem lenne meg a közmunkaprogram nélkül. A rendőrség is hozzá tette a
magáét, a térfigyelő rendszer is, vannak ilyen-olyan szociális programok, de a
közmunkaprogram is, mert ezzel lekötik ezeket az embereket, van egy kis jövedelmük. Aki
50 000 Ft-ot keres havonta, az nem akar bemenni a börtönbe. Itt épp az a baj, hogy azok az
egészséges emberek, akik megfelelnének egy normális munkahelyen, még ők is
megelégszenek az 50.000 Ft-tal és beállnak egy olyan alacsony életszínvonalra, ami nem
egészséges.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót Egyek
Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 16/2015.(III.23.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Előirányzat átcsoportosítás
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A januártól február 28-ig tartó időszakban megmaradt 140.000 Ft-ból 115.000 Ft kerülne
átcsoportosításra a rendkívüli települési támogatás előirányzatra, illetve 25.000 Ft kerülne a
gyógyszertámogatás előirányzatra.
Bóta Barbara aljegyző:
Közben neki Tóthné Csepregi Julianna jelezte, hogy vannak folyamatban lévő, még március
1. előtti méltányossági közgyógy ügyek és valószínűleg nincs elég fedezet a méltányossági
közgyógyhoz. Ott a települési támogatásból egy kisebb összeget vissza kellene rakni a
méltányossági közgyógyra, de ezt nem tartalmazz ez az előterjesztés. Majd egyeztet Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel, és erre egy másik előterjesztést írnak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 17/2015.(III.23.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség
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EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 23. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésében rendeletében a K4. Ellátottak
pénzbeli juttatásai előirányzatán belül tervezett – 2015. február 28-ig – fel nem
használt előirányzatot az alábbiak szerint módosítsa:
1) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem
használt előirányzatából 115 ezer forint előirányzat átcsoportosításra
kerül a rendkívüli települési támogatás előirányzatára.
2) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem
használt előirányzatából 25 ezer forint előirányzat átcsoportosításra
kerül a gyógyszertámogatás előirányzatára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:00 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Soltész Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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