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

9/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április
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./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
20/2016.(IV.25.) sz. határozat
2./ Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
Telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
21/2016.(IV.25.) sz. határozat
3./ Az egészségügyi szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
22/2016.(IV.25.) sz. határozat
4./ Egyebek
1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről
23/2016.(IV.25.) 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. Antal Attila
Norbertné bizottsági tag betegség 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 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy a következő napirendet is tárgyalja meg a bizottság: Kezdeményezés napközbeni
gyermekellátás fejlesztésére.
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.
Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Bóta Barbara aljegyző nevében is mondja, hogy ehhez szokott készülni egy gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámoló, ami nem készült el. Ezért elnézést kérnek. Egyébként május 31.
a határidő, de a Szociális Szövetkezet alapítással, közfoglalkoztatással kapcsolatos határidők
miatt nem tudott elkészülni. A soron következő ülésre pótolva lesz.
A másik tájékoztató attól megtárgyalható. Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető a testületi
ülésre fog jönni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Amennyiben lehetőség van a gyermekjóléti szolgálat munkatársai is részt vehetnének ezen az
ülésen, ha az intézményvezető nincs itt, mert általában szoktak kérdések felmerülni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetőnek kellene leszervezni. Ezt majd javasolják neki.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Érdekesnek tartja a gyermekvédelmi szolgálatnak az egyvelegét. Egyekről is van néhány
gondolat. Megjegyzi, hogy nem 500 fő vett részt az Idősek Karácsonyán, inkább olyan 400 fő
körül. Kéri, hogy ezt javítsák.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Mindig felmerül benne a gyanú, amikor ilyen rossz beszámolót olvas, hogy miért is vannak
ott azok az emberek, akik ott vannak. Készül egy sablon, amit igyekeznek lenyomni
mindenkinek a torkán. Ezzel nem is lenne gond, ha lennének benne alapvető dolgok, jól
lennének a dátumok írva, több helyen is a város szó szerepel. Ezek stilisztikai dolgok, de ez is
mutatja, hogy mennyire érdekli őket, hogy igazán a településről szóló beszámolót készítsenek.
Őt nem érdekli az pl., hogy milyen tevékenységet végeztek Balmazújvároson vagy
Tiszacsegén, és Hortobágyon, őt az érdekli, milyen tevékenységet végeznek itt, mert Egyekről
van szó. A másik, hogy az állam is kissé komolytalannak veszi ezt a dolgot, mert kemény
létszámleépítést kellett végrehajtani, ez a két ember is 6 órában dolgozik. Ezáltal a munkájuk
2/9

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

is kezd felületessé válni. Nagyon szép, ami le van írva, hogy mik a feladatok. De azok a
terhes anyák, akik végig dohányozzák a ciklusukat és utána jönnek a fogyatékkal megszületett
gyermekek. A gyermekvédelmi szolgálatnak lenne a feladata, hogy ezeket a problémákat
elkerüljék. Azokat a problémákat, amikor egy légterű házban nem lehet látni a füsttől, csak
hallani lehet, hogy részegen hol óbégat anyuka vagy apuka. Ebben a környezetben hol lehet
beszélni a gyermeket egészséges környezethez való jogáról. Ez nem egyeki sajátosság, de az,
az érzése, mint sok más dologban, hogy kiveszik mögüle az anyagi lehetőséget, a szakmát,
egyéb dolgokat és így üres marad. Arra lesz jó ez az egész dolog, hogy évente egyszer írjanak
egy beszámolót, amiben leírják, hogy mit kellene tenni, a valóság pedig teljesen más.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Volt része bőven olyan látványban, amit Soltész Gábor képviselő mondott, mert elég sokat
járt ő is betegekhez. Szerinte bele kell nyugodniuk, hogy így élnek gyerekek, mert abban a
környezetben, abban a légkörben érzik jól magukat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kisgyerekek nem tudják, hogy mire van igényük. Őt mélységesen bántja az, amikor látja,
hogy anyák milyen felelőtlenül közelednek a gyerekeikhez, és szép szóval nem lehet rájuk
hatni. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat sem tud rájuk hatni. Nehéz mondani bármit
velük kapcsolatban, mert akkor sem látott rá a munkájukra, amikor még hárman voltak napi 8
órában, most amikor ketten vannak napi 6 órában, most sem lát rá. Nem igazán látja a
különbséget, hogy van visszalépés, vagy változás. Nincs abban a helyzetben, hogy meg tudná
ítélni a munkájukat. Hozzá nem jutnak el a tevékenységükkel kapcsolatos panaszok, úgyhogy
nem tud erre mit mondani. Lehet, hogy ha 1 fő lenne 8 órában, akkor ugyanitt tartanának.
Nem tudja megítélni. Soltész Gábor képviselő mondta, hogy kiveszik mögülük a pénzt és
kicsit felületessé válnak. Nem érzi azt, hogy régen jobb lett volna, és azt sem érzi, hogy most
rosszabb.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Nagyon nehéz helyzetben vannak a gyermekjóléti szolgálat munkatársai is, mert nincs a
kezükben túl sok lehetőség. Attól kezdve, hogy védelembe kerül egy gyerek, átkerül a
gyámügyhöz, ami legközelebb Balmazújvároson van. Balmazújvároson egy idegen próbálja
nyomon követni az egyeki gyerekeket, mikor még az egyeki sem tudja igazán.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A gyámügyes egyeki, és itt van helyben.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mennyire látja át egy ekkora település problémáit 1 gyámügyes?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte az egész településen 5-10 közötti azoknak a családoknak a száma, ahol ilyen jellegű
probléma van.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Az egy dolog, hogy mennyi van védelembe véve, hogy mennyit kellene, az meg egy másik
dolog. Csak ez a mindig a családnál van a legjobb helyen a gyerek című történet, pedig ez
közel sem igaz.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő 5-10 családról tud, ahonnan már kiemelték a gyerekeket mióta ő Polgármester. Lehet, hogy
többnél kellene, de ennyi van kiemelve.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ez egy nagy probléma és csak gyűrűzni fog befelé. Ha csak azt nézik, hogy Egyeken az
iskolában van közel 200 halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, az mindent elárul.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a tájékoztatóval és
tudomásulvételre javasolja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 20/2016.(IV.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót azzal, hogy az
Idősek Karácsonya rendezvényen részt vevők száma 500 főről 400 főre legyen
javítva.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
Telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Petruska Jánosné egységvezető:
2015-ben az önkormányzat által részükre eszközvásárlásra biztosított 600 000 Ft nagy
segítség volt. Most folyamatban van az intézmény bővítése. Azt már tudják, hogy
eszközbeszerzést nem biztosít ez a keret.
Egy visszás helyzet van náluk, mert a hozzájuk bekerülő idős emberek állapota egyre
rosszabb, de szakápolási tevékenységet csak akkor végezhetnek, ha erre van engedélyük
ÁNTSZ által. Ez egy örökös harc minden évben az ÁNTSZ-el. Ezen a területen nem
végezhetnek pl. gyomorszondás táplálást, mert nincs az intézménynek szakápolási engedélye.
Első feladatuk a bővítés után a szakápolási engedély kérése lenne az ÁNTSZ-től. Ehhez pénz
kell, mert tárgyi és személyi feltételnek meg kell lennie. A személyi feltétel adott, mert van
ápoló szakemberük, de az orvosi szobát be kellene hozzá rendezni. Ezért kéri, hogy ha megint
lenne lehetőség, akkor valami pénzt kaphassanak ezekre az eszközökre. Ismerteti, milyen
eszközökre lenne szükségük.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Az alapprobléma az, hogy ez Borostyán Idősek Otthona, tehát nem Borostyán Hospice Ház.
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Petruska Jánosné egységvezető:
De sajnos ez, az lett. Decemberben még szigorított rajta a törvény, új értékelő lap jött ki,
eddig a szociális helyzetet jobban vizsgálta, most azt teljesen kizárta, és csak az egészségügyi
állapotra koncentrál.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ne keverjék a dolgokat, mert az idősek otthona nem egészségügyi intézmény.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ez már rég nem, az az idős otthon, mint ami 10 évvel ezelőtt volt.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A finanszírozás és a szakmai minimumfeltételek miatt itt összekeverednek a dolgok.
Petruska Jánosné egységvezető:
Aki bekerülhet pontozás nélkül az a fogyatékos és demens. A beszámolóban még 30-at írt, de
már 40-en vannak várólistán a bentlakásos intézményben.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A meg nem fizetett térítési díjak kit terhelnek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzatot.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ismerteti, kinek és milyen módon kellene megfizetni az elmaradt térítési díjakat.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Akik nem fizetnek, azoknak kötelező benn lenni? Az beláthatják, hogy az önkormányzat sem
tudja huzamosabb ideig elviselni, hogy valaki egyáltalán nem fizet, de ott lakik, amikor 40-es
várólista van, olyan, aki adott esetben tudná ezt fizetni.
Petruska Jánosné egységvezető:
Akkor ez alapján ez egy negatív diszkrimináció.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Nem negatív diszkrimináció, ez nem egy kötelező intézmény.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ha valaki egészségileg rászorult, viszi a pontokat, akkor nem veheti azt figyelembe, hogy
mennyi a jövedelme, ez csak másodlagos. Ez nem egyházi, nem magán intézmény. Azért van
állami intézmény, hogy mindenkinek biztosítsák a lehetőséget. Törvény írja elő.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Annak a 40-nek is, aki a várólistán van.
Petruska Jánosné egységvezető:
De az alapján nem lehet sorolni, hogy kinek mennyi a jövedelme.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ha ott a 30 emberből senki nem fizet, akkor 30 embert eltart az önkormányzat.
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Petruska Jánosné egységvezető:
Igen. Tehát első az egészségi rész és, amikor bemegy, akkor jön az, hogy mennyi a
jövedelme. Ez alapján nem lehet senkit elutasítani. Ez ezért állami intézmény, mert az egyházi
ezt megteszi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem lenne jobb, ha egyházi intézmény lenne?
Petruska Jánosné egységvezető:
Nem tudja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Már beszélt erről a plébánossal, talán még a püspökkel is annak idején, mint lehetőségről.
Mérlegelni lehetne azt is, hogy a bentlakásos idősek otthonát, szerencsésebb lenne-e átadni a
katolikus egyháznak fenntartás céljából. A plébános azt mondta, hogy ha ők átvennék, egy pár
évig még nem adná az állam a magasabb egyházi normatívát és a köztes részt az
önkormányzatnak kellene hozzátenni ebben az átmeneti időszakban. Petruska Jánosné
egységvezetőt kéri, nézzen utána ennek, mert ha átmennének az egyházhoz, lehet, hogy egy
pár problémára a gyógyír meglenne. Szerinte most kapják a 10%-ot a kistérségi
együttműködésre, ha átmennének az egyházhoz az átmeneti időszakra ez a 10% nem lenne, az
önkormányzatnak kellene egy kicsit többet hozzátenni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Annyira nincs sok pénze az önkormányzatnak. Ha lenne egy 100 férőhelyes intézmény és 80an nem tudnának fizetni, de az egészségügyi állapota a pontérték alapján indokolttá tenné,
akkor itt nagy fejfájást okozna, hogy 80 embert az év 365 napján ellássanak. Az ilyen nyűgtől
meg kell szabadulni, mert ezt az önkormányzatnak kőkeményen kell finanszírozni. Nyilván
vannak az emberben érzelmek is, de ezt időnként félre kell tenni, mikor ilyen dolgokról van
szó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a kőkemény finanszírozás nem rájuk megy el. Amit az önkormányzat átad a Humán
Szolgáltató Központnak, abból ők mindig visszaadnak valami kis megtakarítást. Egy pár
millió forintot hozzátesznek, de ennek a zöme a szociális étkeztetésből adódik, illetve a
családsegítő szolgálatnál kb. egy fő bérét is az önkormányzat finanszírozta. A bentlakásos
idősek otthona közel 100%-ban állami normatívából van. Nem is ez indokolná ezt a lépést,
hanem a szolgáltatási színvonal emelése. Tudnák a férőhelyeket bővíteni, tudnának a
szakápolói irányba előrelépni, mert az a tapasztalat, hogy az önkormányzat nagyon lassan
szokta ezeket a történeteket meglépni.
Petruska Jánosné egységvezető:
Az étkezés most megint felturbózódott, mert elég sok baj van a baptista étkezőkkel. Nem is
tudja, Egyeken hogy lehet ezt biztosítani. Nincs egy ember sem, aki ezt összefogja. Szerinte
ezt az idősek is látják, és akik elmentek tőlük, azok most mennek vissza. Most vannak a
várólistán vagy 10-en, de tavaly egyáltalán nem volt várólista az étkezésen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abban kellene még lépni, hogy bárki bemegy a háziorvoshoz, megkapja az igazolást és
jogosult a szociális étkezésre. A szociális étkezés nagyon jó az embereknek. Aki kisnyugdíjas,
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kap vagy 60 000 Ft-ot, és így meg van az ebédje, de azok is, akiknek 200 000 Ft körül van a
nyugdíjuk, ilyen olcsón veszik meg az ebédet, és az már nincs rendjén.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ott az egészségügyi állapot miatt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mi köze van hozzá, ez egy anyagi kérdés.
Petruska Jánosné egységvezető:
De a törvényben nem így van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha mindenkinek odaadják az még inkább védhető, de most majd kicsit szegényebbek is
lesznek a várakozó listán, de előttük olyanok vannak, akiknek kimondottan jó nyugdíjuk van.
Ez mind azért, mert a háziorvos leigazolja. Ők bármit leigazolnak, nem tudják, hogy ennek
milyen súlya van.
Kéri, Petruska Jánosné egységvezetőt, hogy mire megvalósul a bővítés járjon utána, hogy
mennyibe kerül a szakápolói engedély.
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 21/2016.(IV.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyének 2015. évi
működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel a mentőállomás működéséről szóló tájékoztató nem érkezett meg, javasolja napirendről
levenni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal levette napirendről a Mentőállomás működéséről szóló
tájékoztatót.
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4./ Az egészségügyi szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kormányhivatal ebben az évben ellenőrzi az egészségügyi tárgyú rendeleteket. Itt is a
körzetesítésről szóló rendelet egy felülvizsgálatra fog szorulni. Jelenleg a háziorvosi és a
fogorvosi körzetesítését tartalmazza, de jogszabály szerint az ügyeleti ellátást, védőnői ellátást
és iskolai egészségügyi ellátást szükséges még belefoglalni, illetve egy országos módszertani
intézet véleményét kell bekérni bizonyos esetekben a rendeletről. Az Ügyrendi Bizottságnak
is azt javasolta, és kéri, hogy legyen egy olyan előterjesztés, hogy ezt a tájékoztatást
tudomásul veszik, és ennek megfelelően készüljön el a rendelet tervezet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, egyetért azzal, hogy a soron következő ülésre
készüljön el a rendelet tervezet a kormányhivatal által kért szempontoknak megfelelően,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 22/2016.(IV.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi
szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosításával kapcsolatos
tájékoztatást.
Kérje fel a Jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő a rendelet
módosítását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kért szempontoknak
megfelelően.
Határidő: 2016. május 28.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Érkezett egy levél a Fehér Kereszt Baráti Körtől.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A levelet megkapta, de nem tud vele mit kezdeni. Azért hozta be, mert a Képviselőtestületnek van címezve, és hátha lesz ennek a témának egy mentora, aki ezzel akar
foglalkozni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Szerinte jövőre Egyeken is lesz létjogosultsága. Ha 5 szülő kéri, akkor már kötelesek
bölcsődei ellátást biztosítani. Ha 40 fölött van a 0 és 3 éves kor közötti gyermekek száma, már
kötelesek biztosítani.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat most pályázik a bölcsődére. De ez valami speciális bölcsőde.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ez családi bölcsőde. Ennek van létjogosultsága. Ismerteti, miről szól a családi bölcsőde.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Szakember szükséges, de lehet egy magán háznál is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek úgy lenne értelme Egyeken, ha ezt végig tudnák vinni minden korosztályra.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Igen, de ezt már nem tudják, mert nincs alapítványi óvoda és iskola.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a napközbeni gyermekellátás fejlesztésére vonatkozó kezdeményezést
tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 23/2016.(IV.25.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a napközbeni
gyermekellátás fejlesztésére vonatkozó kezdeményezést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:20 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Soltész Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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