EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. január
25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
1/2016.(I.28.) sz. határozat
2./ Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
2/2016.(I.28.) sz. határozat
3./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
3/2016.(I.28.) sz. határozat
4./ Egyebek
1./ CSOK bevezetésével kapcsolatos döntés
4/2016.(I.28.) 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 4 fő bizottsági tag jelen van. 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 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl van-e valakinek javaslata egyéb
napirend felvételére.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy az Egyebek 5./ napirendjét a CSOK bevezetésével kapcsolatos előterjesztést is
tárgyalja meg a bizottság, mivel a Szociális Bizottságot ez a napirend is érinti.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított 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.
Köszönti az ülésen a Zöldkereszt Bt. képviselőit. A vendégekre való tekintettel elsőként a
Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről c. napirendet tárgyalja a bizottság.

Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Valamilyen szinten mindig kapcsolatban voltak a gyermekjóléti szolgálattal. Reméli, hogy itt
nem történik ilyen létszámleépítés, mint a gyermekjóléti szolgálatnál. Úgy gondolja, hogy
nagyon nagy szükség van a védőnők munkájukra. Nem tudja, hogy ketten mennyire tudják
ellátni ezt a nagy települést, de biztosan nem egyszerű. Ő pedagógusként minden évben
igénybe veszi az osztályban a védőnők szolgáltatásait. Nagyon közvetlen a kapcsolat a
védőnői hálózattal, bármi volt mindig segítséget nyújtottak.
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Valóban több ember is kiemeli őket, és most az orvosok beszámolójából is kiderült, hogy a
védőnők aktivitásának köszönhető, hogy kevesebb a tetvesség, és mindent bevállalnak, akár
házhoz is kimennek. Köszönetet mond a munkájukért.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Ekkora faluban egy hatalmas gyereklétszámmal dolognak. További kitartást kíván a
munkájukhoz, és megköszönik a munkájukat.
Fodor Lászlóné védőnő:
Nagyon igyekszenek. Benke Zsuzsanna védőnő most dolgozott vele egy évet, ő viszi két
nehéz körzetet, és le a kalappal előtte, ahogy megbirkózott vele. Nagyon örülne, ha ő is itt
maradhatna Egyeken, de nincs annyi körzetük. Erdődi Anita intézményvezető majd
szeptemberben vagy októberben fog visszatérni a körzetbe, hogy hogyan fogja osztani a
létszámot Tiszacsege és Egyek között.
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Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A sok fiatal kismamával hogy boldogulnak, hogy lehet velük szót érteni?
Benke Zsuzsanna védőnő:
Egy idő után meg lehet velük találni a közös hangot.
Fodor Lászlóné védőnő:
Amivel küszködnek, ami nagyon nehezíti a munkájukat, azok a különböző helyekről jövő,
szökő, menekülő beköltözők. Alig találják meg őket azok a védőnők, vagy egyáltalán nem is
keresik őket, csak tudják, hogy itt vannak, és ők derítik ki, hogy honnan jöttek, kapott oltást,
nem kapott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sok beköltöző van?
Fodor Lászlóné védőnő:
Igen nagyon sok, és ezek mind problémásak, albérletből albérletbe járnak, úgy kell keresgetni
őket, hogy hol vannak, hová lettek, melyik utcára mentek, kinek a házában vannak. Ezek
napról napra élő gyerekes emberek.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Ehhez a munkához tényleg kívánhatnak kitartást.
Fodor Lászlóné védőnő:
Megpróbálnak bármiben segíteni, ami a kompetenciájukba belefér. Az iskolára nagyon
ráférne a védőnői oktatás. Az 5. osztályban megkezdhetnék a szülőknél, hogy mit tanítsanak
meg a gyerekekkel.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A szülő sem tudja, mert még maga is gyerek.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatót,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 1/2016.(I.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Zöldkereszt Bt.
működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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2./ Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szilágyi Sándor polgármester felhívta és megkérte, hogy képviselje a mai ülésen, mivel nem
tud eljönni. A beszámolóban van egy elírás, az orvosi ügyelet járműve nem visel
megkülönböztető jelzést. Az kiemelte, hogy mintha gyarapodtak volna az orvosi ügyelettel
kapcsolatos panaszok. Úgy próbálja ezt kezelni, hogy Gadóczi doktor úrtól alaposabb munkát,
több figyelmet vár, és éppen ezért Gadóczi doktor havi bérét 40 000 Ft-ról 80 000 Ft-ra
kívánja emelni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Számára az, ami még feltűnt, persze Tiszacsegén van az ügyelet, tehát jóval magasabb a
tiszacsegei részvétel száma. 1746 eset volt Tiszacsegén, utána következik Egyek 765-el. Ez
elég nagy különbözet, ha azt nézik, hogy mennyi finanszírozást ad Tiszacsege, Egyek és
Újszentmargita.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ugyanezt a számsort megnézi a tűzoltóságnál, ott még durvább az arány, mert Egyekre
kivonulnak 160-szor, Tiszacsegére 20-szor, Újszentmargitára meg 2-szer.
Nem tudja, a következőn hogy lehetne változtatni. Elmentek az ügyeletre, ott írtak fel
gyógyszert, a tiszacsegei gyógyszertár zárva volt, Egyeken soha nincsenek nyitva, és át kellett
menni Tiszafüredre és onnan jöttek vissza. Ez neki is gond, akinek kocsija van, de mi van, ha
valakinek nincs vagy rossz a kocsija. Ezen változtatni kellene.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Itt miért nincs ügyelet a gyógyszertárban?
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Mivel egyedül van a patikus.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Őket nem lehet arra kötelezni, hogy ügyeletet tartsanak.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Egyet nem lehet kötelezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyek vagy Tiszacsege vonatkozásában miért nem kötelezik őket arra, hogy Egyeken és
Tiszacsegén megosztva legyen ügyelet? A tiszacsegeieknek is jó lenne, hogy nem kell
bemenni Balmazújvárosra, és az egyekieknek is, hogy nem kell Tiszafüredre menni.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Legyen ez egy javaslat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Plusz pénzért biztos megcsinálják.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszafüreden biztos nem kapnak plusz pénzt érte.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte Tiszafüreden van egy verseny, mert ott több gyógyszertár van. Egyeken nincs, és itt
nincs verseny.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
5000 főként adnak 1 licencet, mivel Egyek lakossága 5 000 fő fölött van, lehet, hogy adnának
még egyet. Menjenek abba az irányba, hogy az önkormányzat nyisson egy patikát?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte arra az önkormányzat nincs berendezkedve.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Először is nincsenek berendezkedve, másodszor pedig nem lenne versenyképes.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát havi 80 000 Ft-ra emelkedik Gadóczi doktornak az ügyeletvezetéséért járó díj 40 000
Ft-ról. Ez azt jelenti, hogy kevés lesz az a pénz 2016-ban?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, kicsit többet kérnek, mint tavaly.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez most azért van, mert több panasz érkezett és megemelik Gadóczi doktor bérét, vagy ezt ne
így értse, hanem most jobban oda fog figyelni rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gadóczi doktornak nem elég, ha szervezi, hanem nagyobb figyelmet kell erre az egészre
fordítania, többször kell ellenőriznie.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát több munkája lesz benne.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatót,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 2/2016.(I.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Központi Orvosi
Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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3./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Van-e hozzáfűzni való a tájékoztatóhoz?
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Elfogadásra javasolják.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszik a tájékoztatót,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 3/2016.(I.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek
-

Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
Kovácsné Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatóját a község
egészségügyi helyzetéről
Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ CSOK bevezetésével kapcsolatos döntés
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Az állam folyamatosan módosítja ezeket a dolgokat, most valószínűleg két új rendelet fog
kijönni a használt lakással illetve az új lakással kapcsolatosan, illetve egy közmunkás
program is szerepel. A napirend Polgármester úr előterjesztése.
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Sok fiatal kérdezte tőle, hogy igaz-e, hogy akik elsőnek vesznek házat Egyeken, azok 300 000
Ft pénzbeli támogatást kapnak az önkormányzattól? Tájékoztatta őket, hogy erről ő nem tud,
vannak tervek, de biztos, hogy nem ez.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Volt ilyen, de ezt valamikor 2006-ban szüntették meg. A CSOK igényléséhez szigorú
feltételeknek kell megfelelni, aki ezeknek megfelel, annak szívesen oda adná bármelyik portát
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Egyeken ingyenesen, mert a település gazdagodna azzal, ha 20-25 millió Ft-os ingatlanokat
építenének. Szerinte ez támogatható. Ugyanakkor elhangzott, hogy most lazítják a
feltételrendszert, és most már a közmunkásoknak is hozzá lehet ehhez jutni, akkor ezt át kell
gondolni. Nem látja tisztán. Az alapgondolat, hogy ha valaki építeni akar egy 20-25 millió Ftos házat, ahhoz ők adjanak hozzá egy ingyen portát.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Szerinte várják meg, míg az állam körvonalazza ezeket a dolgokat és utána beszéljék meg ezt
a témát.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mórahalmon a Polgármester nyilatkozott, hogy ők is ingyenes telkeket osztanak, annak, aki
igénybe tudja venni a CSOK-ot. Ott írni fognak ki egy pályázatot, amiben le akarják
szabályozni, hogy kinek és személyes beszélgetést akarnak velük megejteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jó lenne megszerezni, hogy hogyan szabályozzák.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Biztos fent lesz a honlapjukon, de még most van kidolgozás alatt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van ebben egy lehetőség is és nem gondolhatnak mindig a legrosszabbra.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Szerinte 1-2 hónapon belül kijön a végleges rendelet.
Akkor mi legyen a javaslat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor a végleges rendelet kijön a CSOK odaítélésével kapcsolatban, akkor visszatérnek rá.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy amikor a végleges rendelet kijön a CSOK
odaítélésével kapcsolatban, akkor visszatérnek rá, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 4/2016.(I.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a CSOK bevezetésével
kapcsolatos döntésre akkor térjenek vissza, amikor a végleges rendelet
megjelenik a CSOK odaítélésével kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:55 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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