EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

17/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016.
szeptember 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. Beszámoló a Tűzoltóság 2016 első félévi tevékenységéről
Előadó: Lőrincz Zoltán mb. tűzoltó parancsnok
43/2016.(IX.26.) sz. határozat
2. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2015. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
44/2016.(IX.26.) sz. határozat
3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
45/2016.(IX.26.) sz. határozat
4. Közreműködői szerződés jóváhagyása kardiológiai szakrendelésre
46/2016.(IX.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 4 fő bizottsági tag jelen van. Kovács
Sándorné bizottsági tag 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.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendet is tárgyalja meg
a bizottság:
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Közreműködői szerződés jóváhagyása kardiológiai szakrendelésre

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a vendégeket érintő napirendi pontot tárgyalják meg először, vagyis a
Tűzoltóság 2016. első félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a Tűzoltóság 2016 első félévi tevékenységéről
Előadó: Lőrincz Zoltán mb. tűzoltó parancsnok
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az írásban megkapott beszámolóhoz képest?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Kiegészítés nincs. Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megrendezésre került a
tűzoltótábor, melyről pozitív visszhangok jöttek vissza. Ezt jövőre is megpróbálják.
Elmondja, hogy még mielőtt csapadékosabbra fordulna az idő, megpróbálják a garázst rendbe
tenni. Egyeztettek Polgármester úrral, hogy ha valamire szükségük lesz, támogatja őket az
önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sóderrel, cementel és betonelemekkel.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy a 40 órás tanfolyam, amit minimum 10 fővel tudnak elindítani ez meg lesz?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Szeretnék, mert létszámhiányuk adódott, de úgy néz ki, hogy Egyekről nem lesz meg a 10 fő.
1-2 ember jelezte a szándékát. Egyéb tanfolyamokra még tavasszal beadták az igényüket,
mint pl. szivattyúkezelésre, tűzoltótanfolyamra, de azóta sem történt semmi.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Nagyon jó kezdeményezés volt a tűzoltótábor, nagyon jó volt a visszhangja. Sőt olyan igény
is felmerült, hogy jó lenne, ha nem egy hétig tartana, hanem két hétig. Szerinte ez nagyon jó
kezdeményezés volt és köszönetét fejezi ki érte.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Most még ez volt az első tábor, jövőre lehet, hogy két hét lesz, de két turnusban. Limitált a
gyerek szám, amire oda tudnak figyelni.
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Rapcsokné Szabó Erika adminisztrátor:
Beszéltek Szilágyi Sándor Polgármester úrral egy elnökségi ülésen és abban maradtak, hogy
ha igény van rá Tiszacsegén, akkor a tiszacsegei gyerekeknek is megszerveznék ezt a tábort.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Újszentmargitával mi a helyzet?
Rapcsokné Szabó Erika adminisztrátor:
1 millió Ft-ot ígértek, de még a REKI-re várnak. Egyébként folyamatos a kapcsolattartás
velük.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Tűzoltóság 2016. első félévi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 43/2016.(IX.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság 2016 első félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2015. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A beszámolóban vannak érdekességek. Nincs tisztában vele, hogy ki polgárőr és ki nem.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ez a beszámoló, a közgyűlés beszámolónak a kibővített része. Ott kezdődik a gond, hogy
néhány emberrel elszaladt a ló. A Polgárőrség 3 évvel ezelőtt 2-300 000 Ft-ból vegetált, és
most amikor majdnem 3 millió Ft a költségvetés és amikor el vannak látva eszközökkel,
elkezdtek lazáskodni. Kilátásba lett helyezve, hogy nem muszáj polgárőrnek lenni. Esti
szolgálatra úgy kell vadászni az embereket, mikor minden feltételt oda tesznek, az bosszantó.
1-2 ember kirohanja a lelkét, az összes többit meg nem érdekli. Szívesen segít sok
mindenben, de ha Tardi Kálmán mint a Polgárőrség elnöke nem lesz partner abban, hogy
rendet tegyenek, akkor ő az egészből kilép. Interneteznek, miközben 2 hónap késéssel fizetik
be a cégautó adót. Semmit nem hajlandók időben megcsinálni. Kapnak 100 000 Ft támogatást
az MLSZ-től és 10 nap múlva rá telefonálnak, hogy miért nincs elküldve az elszámolás.
Amikor pénzt kapnak, még az sem kell, mert nem tudnak vele elszámolni. Október 4-én
mennek Rácalmásra, mert 300 000 Ft értékben nyertek két garnitúra autógumit.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Tardi Kálmán a Polgárőrség elnöke, mit mond erre?
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Soltész Gábor bizottsági tag:
Tudomásul veszi. Ismerteti, milyen eszközök vannak és ennek ellenére nem akarnak kimenni
szolgálatba.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A közmunkás polgárőrök dolgoznak?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Igen dolgoznak, itt az önkéntesség kezd kihalni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ahhoz, hogy az emberek jöjjenek önkéntesen polgárőr szolgálatba, ahhoz vonzóvá kellene
tenni a csapatot, például néha egy kis közös főzéssel.
Soltész Gábor bizottsági tag:
2 éve rendszeresen Mikulás csomagot vesznek, most 4 zsák női ruhát osztottak szét és évente
egyszer elmennek Egerbe.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A társaság felértékelődéséhez közös főzésre vagy családi napra gondol.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Szólt a gazdasági vezetőnek, hogy nem soká be kell fizetni a 3. negyedévi cégautó adót és
kiderült, hogy még a 2. félévi sincs befizetve. El kell gondolkozni, hogy váltani kell. Nem
szereti a trehány munkát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
5 évig volt az ellenőrző bizottság elnöke, ő is mindig „fogta a fejét”, hogy hogy vannak a
dolgok. Azt gondolja, hogy amit lehetett azt mindig rendbe tették. A Polgárőrségnek van
könyvelője?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Igen van, szívességből végzi a könyvelést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor inkább neki kellene fizetni, hogy ezeket a dolgokat vegye kézbe.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A polgárőröknek kényelmes munkahelyük van, ezért az 50 000 Ft-ért máshol tisztességes
munkát végeznek. Ez nem megterhelő, csak figyelmet igényel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért azzal, amit Soltész Gábor mond, mert ezt mindet ő is megtapasztalta. Ennek egy
megoldását látja, vagy megfizetnek egy könyvelőt vagy csinálja Soltész Gábor.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem rögtön az elküldésre kell gondolni, üljenek le és beszéljék meg.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2015. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 44/2016.(IX.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközségben működő Polgárőrség 2015. évi munkájáról, valamint
támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A legfontosabb számára, hogy év végén a Renault Trafic típusú gépjárművet megnyerték.
Nem hall panaszt a járműre, nincs vele semmi gond.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyon minimális javítási számlát már ezzel kapcsolatban írt alá, de nem emlékszik rá, hogy
mi volt az.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Tehát jó választás volt. A tanyagondnoki szolgáltatás rendben van, működik.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott tanyagondnoki szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 45/2016.(IX.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgálat 2015. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Makula László tanyagondnok
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4. Közreműködői szerződés jóváhagyása kardiológiai szakrendelésre
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a napirend, plusz napirendként került kiküldésre. A település heti két óra OEP
finanszírozást kapott. Ennek folyik az adminisztrációs munkája. Az anyag már az ÁNTSZ-nél
van, ha megkapják a működési engedélyt, akkor utána lehet menni az OEP-hez a
finanszírozási szerződést megkötni és ide, mind a működési engedélyhez, mind a
finanszírozási szerződéshez szükséges egy közreműködő orvos, aki ezt a feladatot ellátja.
Tehát hasonlóan fog működni, mint a többi szakrendelés. Dr. Kolozsvári Rudolf lenne az, aki
közben a magánrendelést is folytatja. Tulajdonképpen a szerződés aláíródott, a működési
engedélyhez ezt el is küldték. Minden szakorvos esetében, a Képviselő-testület elé hozták,
testületi döntés szükséges. Ezt a közreműködői szerződést kellene jóváhagyni. Most van
egyeztetés alatt a finanszírozás, de meglehetősen siralmasnak bizonyul. Nagyon szolid
finanszírozást fognak kapni. Sajnos nem ez volt a számítása Doktor úrnak sem. Nem tudnak
annyi beteget egy nap ellátni, mint amennyit szerettek volna.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
De a szolgáltatás teljes lesz?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen, de vélhetően sorban állás lesz. Ha minden simán megy, akkor már október 1-el, ha nem
akkor viszont november 1-el indul.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Egy alkalommal hány főt tudnak ellátni a kardiológián?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Maximum 4 fő.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Egyeki emberekről van szó?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Csak Egyekiek, heti két órát csak Egyek kapta. Beszélt az OEP-es kollegával és azt beszélték,
hogy idővel meg kell próbálni plusz órát szerezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Heti két órára 68 000 Ft-ot adnak havonta.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Reméli, hogy ennek hallatán nem lép vissza a kardiológus.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hogy lépne vissza? Az önkormányzattól ugyanúgy kapja a pénzt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most már 100 000 Ft-ot fog kapni. Arról volt szó, hogy ha lesz OEP finanszírozás, akkor
150 000 Ft helyett 100 000 Ft-ot fog kapni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 68 000 Ft nem teljesen kompenzálja a kardiológus bevétel kiesését. Le fogják vezetni, hogy
fizessenek ugyanannyit.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Le fogják vezetni, csak utána jön a többi szakorvos is. Ha az egyik kér, kér a másik is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Eredetileg az volt a terv, hogy 150 000 Ft helyett 100 000 Ft-ot fog kapni, de gondolja, hogy
Doktor úr sem 68 000 Ft-os finanszírozásra számított. Lehet tárgyalni a 100-150 ezer Ft-ról,
csak ha a többi orvosnak fizetik, akkor neki miért ne fizetnék? Valahogy egységesen kellene
kezelni. Nem tartaná korrektnek, ha Kolozsvári Doktor úrnak csökkentenék a támogatását.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a közreműködői szerződést jóváhagyja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 46/2016.(IX.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság utólagosan jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3. sz., képviselője: Dr.
Miluczky Attila polgármester) és a RUDLING HEALTH Kft. (Képviselője:
Dr. Kolozsvári Rudolf Viktor, Székhely: 4032 Debrecen, Dér u. 1/2,
Telephely: Egészségház, 4069 Egyek, Hunyadi J. u. 48/b) között járóbeteg
szakellátási tevékenység (kardiológiai szakrendelés) vállalkozói jogviszonyban
történő ellátására megkötött közreműködői szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:05 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Gál-Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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