EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. OKTÓBER 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

22/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. október
26. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
48/2015.(X.26.) sz. határozat
2./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
49/2015.(X.26.) 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. Antal Attila
Norbertné bizottsági tag betegség miatt, Soltész Gábor bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság
miatt nem tud részt venni az ülésen.
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 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja
meg a Bizottság. 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.

Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megkapták a beszámolókat. Igény van rá, úgy gondolja, hogy a lakosság örül. Talán a
legnagyobb forgalom a sebészeten van továbbra is. Sok helyről járnak oda, nem csak az
egyeki lakosok. Könnyebbség is, hogy nem kell bemenni Debrecenbe. Úgy gondolja, hogy ez
a dolog nagyon jól működik Egyeken.
Bóta Barbara aljegyző:
Elég régóta húzódik egy szakrendelés ügye. Amikor elindították a járóbeteg szakrendelést
nem találtak fül-orr gégészt. Felmerült, hogy pszichiátriai szakrendelést indítsanak be a fülorr-gége helyett és kezdeményezzék a támogatónál, hogy azt lecserélhessék. Sajnos a mai
napig sem sikerült Balmazújvárossal egyeztetni. Ugyanis le vannak osztva az órák, ahhoz,
hogy kapacitást kapjanak a pszichiátriai szakrendelésre, Balmazújvárossal kell egyeztetni.
Tehát nekik kell annyi óráról lemondania, mert az egyeki betegek most legközelebb
Balmazújvárosra tudnak járni szakrendelésre. Polgármester Úr többször is kezdeményezte ezt
az egyeztetést a balmazújvárosi Polgármester Asszonnyal, többször ígérte, hogy Jegyző
Asszonynak vissza fog jelezni. A mai napig nem született meg a megállapodás. Attól tartanak,
hogy nem fog összejönni, és valamennyi pénzt vissza kell fizetni a pályázat miatt.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Aki az idősek otthonába jár pszichiáter, vele nem lehet felvenni a kapcsolatot?
Bóta Barbara aljegyző:
Fel lehet venni, lehet, hogy vállalná is, csak addig, amíg nem kapják meg a heti 3 óraszámot,
addig nem indíthatnak Egyeken szakrendelést.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Más típusú szakrendelés?
Bóta Barbara aljegyző:
Ennél már elindították a folyamatot, írni kellett az ÁNTSZ-nek, a minisztériumhoz.
Lehet indítani, csak mivel ezek fel vannak osztva, mindenképp valaki mással kell majd
egyeztetni, hogy azt az óraszámot ideadják.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mennyi összeget kell visszafizetni? Azt mindenképpen vissza kell fizetni?
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Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte igen. A fül-orr-gégére kapott támogatást, itt főleg az eszközökre gondol, azt szerinte
vissza kell fizetni. Még ha a pszichiátriára elcserélik, akkor sem tudja a pszichiáter használni
a fül-orr-gége szakrendelésre megvásárolt eszközöket. Nem valószínű, hogy ennek idén pont
lesz a végén.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A kardiológia beszámolóban is benne van, hogy a szakrendelést OEP finanszírozottá szeretné
tenni, ami még mindig folyamatban van. Nehezen jön össze ez a dolog, még ez a 2 óra is.
Bóta Barbara aljegyző:
Az ember félt tőle, hogy hogy fognak ezek a szakrendelések Egyeken működni. Van rá igény,
hogy helybe hozzák.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a járóbeteg szakellátás működéséről szóló tájékoztatókat elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 48/2015.(X.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
belgyógyászat, a gyógytorna, a kardiológia, a reumatológia, a sebészeti és a
szemészeti szakellátás működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
A szociális törvény szerint kötelessége minden településnek, ahol szociális szolgáltatást
tartanak fent, szolgáltatástervezési koncepciót készíteni. Az értelmezésük szerint, mivel a
legtöbb szociális szolgáltatásukat a kistérség tartotta fent, így a kistérség székhelye szerinti
településnek kellett ezt a koncepciót elkészíteni. Felmérést készítettek ez ügyben a települések
között és megírták, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartása miatt célszerű
szolgáltatástervezési koncepciót készíteni, úgyhogy emiatt van itt ez az anyag. Az
Esélyegyenlőségi programot most frissítették, abból sok adatot fel tudtak használni a
helyzetelemzéshez, illetve más településeknek is megnézte a szolgáltatás tervezési
koncepcióját. Ez kifejezetten csak a tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozik, csak arra nézve
határoz meg javaslatokat, mivel a többi szolgáltatással a Balmazújvárosi önkormányzat
szolgáltatás tervezési koncepciója foglalkozik, ezért ebben a koncepcióban nem szerepel.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Tanyagondnoki Szolgálat
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 49/2015.(X.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek
Nagyközség
Önkormányzat
Tanyagondnoki
Szolgálatának
Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:25 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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