EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. DECEMBER 12. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

25/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. december
12. 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 tűzoltóság várható 2017. évi költségvetéséről
70/2016.(XII.12.) sz. határozat

2.

Tájékoztatás a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről
71/2016.(XII.12.) sz. határozat

3.

Neurológiai szakrendelés indítási lehetőségéről tájékoztatás
72/2016.(XII.12.) sz. határozat

4.

2017. évi munkaterv jóváhagyása
73/2016.(XII.12.) sz. határozat

5. Előirányzat módosítás
74/2016.(XII.12.) 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 később fog megérkezni az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Antal Attila Norbertné 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:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 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.
Soltész Gábor bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztatás a tűzoltóság várható 2017. évi költségvetéséről
Vitéz Zsolt képviselő:
Átadja a szót a tűzoltóság képviselői részére.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Nem tudja, hogy a 25%-os béremelés mennyire fogja megemelni a kiadásukat. Az lenne jó,
ha az állam adna támogatást, de döntés még nem született.
A LÖTOSZ ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatoknak folyósított összeg 25 millió forint
helyett 30 millió forintról induljon. Ezt nem tudták elérni. A kötelező minimálbér
megemelkedett, a tűzoltóságok nagy része nem fogja elviselni. Itt 4-4,5 millióról beszélnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Célszerű lenne a januári ülésre egy költségvetést beterjeszteni.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Január elején derül ki, hogy mennyi állami támogatást fognak kapni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha az állam nem ad, csak ennyit, akkor át kell értékelni a költségvetést, mert tavalyi szinten
van tervezve. Javasolja, hogy a január végi testületi ülésre terjesszenek be egy konkrét
költségvetést.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi a tűzoltóság 2017. évi várható költségvetéséről szóló
tájékoztatást és felkérik a tűzoltóságot, hogy a január havi soros testületi ülésre terjessze be
a 2017. évi költségvetését, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
70/2016.(XII.12.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a tűzoltóság
várható 2017. évi költségvetéséről szóló tájékoztatást.
Képviselő-testület kérje fel a tűzoltóságot, hogy a január havi soros testületi
ülésre terjessze be a 2017. évi költségvetését.
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Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok

2. Tájékoztatás a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Polgármester úr mindig szorgalmazza az önkéntes tevékenységet.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
A táblázat tartalmazza személyenként az önkéntes alapon ledolgozott órákat. Van egy
kötelező óraszám és azon felül tartalmazza a ledolgozott órát. Ez a szolgálatban eltöltött idő,
tehát aki bejött segíteni a garázs vasalásánál vagy különböző tanfolyamokon kellett részt
vennie, ezeket a 3-4 órákat nem tartalmazza. Ezt visszamenőleg pontosan már nem lehet
összeírni, de úgy gondolja, hogy látszik, hogy mennyi a túlmunka. Voltak járműjavítások,
amikor összebeszéltek és bejöttek megcsinálni, hogy ne kelljen szervizbe vinni az autókat.
Illetve a tűzoltótáborban is volt önkéntesség. Ezekre pluszjuttatás senkinek sem volt, csak
megbeszélték, hogy ki fog bejönni ezekre a feladatokra.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Beszédes számok. Vannak olyan munkahelyek, ahol nem vállalnak önkéntes munkát.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
A hivatásos tűzoltók 168 óránál megállnak. Az évi 2050 óra a kötelező és úgy van beosztva a
szolgálatuk, hogy ők többet nem töltenek le. A Katasztrófavédelem kijelentette, hogy túlórát
nem fizetnek. Ők sem fizetnek túlórát, de muszáj a feladatot ellátni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezek le vannak dokumentálva?
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Igen.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Igen. Van szolgálati napló, illetve a jelenléti ívek és ezekből lett kigyűjtve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A képzésekből lett valami?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Sajnos nem és jövőre sem lesz, országos szinten sem. Még a hivatásos tűzoltóknak sem lesz.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Egy fontos képzés viszont elindult, mert nagyon kevés a gépkocsivezető és nehezen tudják
egymást helyettesíteni, így C kategóriás jogosítványra elindították Szekeres Ákost. Ez
tanulmányi szerződéssel történt és önkéntes szolgálatot vállal.
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Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Úgyhogy sajnos tűzoltó képzés nincs. 40 órás képzést Tiszafüred tudna csinálni, de ehhez 10
fő kell.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az sok mindenre nem elég.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Ők „beszaladgálósak”, de hogy állandóra felvegyék a dolgozót, olyan nincs.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Forrást is terveztek rá.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt hiszi, hogy 2 millió Ft volt rá tervezve. Ebből indították el Szekeres Ákost, akkor a többi
összeg úgy néz ki, hogy megmarad?
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem is kellett átcsoportosítani máshová ezt az összeget?
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Nem nagyon tudtak átcsoportosítani.
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok:
Ment el belőle, de nem képzésre.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Még nincs egy konkrét szám, hogy mennyi milyen százalékban lett felhasználva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
12 fő van feltüntetve a táblázatban. Hány fő van a tűzoltóságnál?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
12 fő főállású tűzoltó van, Szabó Erikával 13 fő van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gondolja, hogy Szabó Erikának nincsen önkéntes órája.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Neki is van. Van, hogy hétvégente bejön és megcsinálja a papírmunkát és a rendezvényeken
is mindig itt van és segít.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Rengeteg ez a szám, ami kijött.
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Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Igen és ez szolgálati napló és a jelenléti ívek alapján ennyi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Más nem adott önkéntes munkát? Vannak náluk közfoglalkoztatottak is.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
4 fő közfoglalkoztatott van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy egészítsék ki a táblázatot a közfoglalkoztatottakkal.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Rendben a 4 főt még hozzáírják.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Gondolja, hogy Kovács Zsolt azért nincs a táblázatban, mert beteg volt.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Ő tartós beteg volt. Voltak olyan hónapok, amikor 8-9 szolgálatot kellett bejönni a
közfoglalkoztatott 40 órás tűzoltóknak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csak nincs összesítve, holott vannak órái.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Az önkéntes óraszáma nincs összesítve.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Akkor ezt is megcsinálják. Örülnek, hogy visszajött Kovács Zsolt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Más nem adott önkéntes órát?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Aki itt van és tűzoltó végzettséggel rendelkezik nem. Keresték azokat, akik régen itt voltak,
de mindenki elment máshova dolgozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elnök úr nem segít be néha?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Elnök úr 1 vagy 2 alkalommal, amikor SOS helyzet vagy sofőr probléma volt, akkor besegített.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs feltüntetve a táblázatban. Kéri, hogy tegyék teljessé a listát. Ha végzett önkéntes
munkát, akkor neki is jár az elismerés.

5/9

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. DECEMBER 12. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Rendben, beleírják a közfoglalkoztatottakat és Elnök urat is.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi és kérik, hogy a kimutatás egészüljön ki a közmunkásként dolgozó tűzoltók és a
tűzoltóság elnöke által végzett önkéntes tevékenységgel, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
71/2016.(XII.12.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a tűzoltóságnál
végzett önkéntes tevékenységről szóló tájékoztatást.
Kéri, hogy a Képviselő-testület ülésére a kimutatás egészüljön ki a
közmunkásként dolgozó tűzoltók és a tűzoltóság elnöke által végzett önkéntes
tevékenységgel.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok

3. Neurológiai szakrendelés indítási lehetőségéről tájékoztatás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkapták az anyagot, amiben Doktor úr bemutatkozik. Ő egy tiszafüredi orvos és éveken
keresztül magánrendelésben fogadta a pácienseket. Most szeretné kibővíteni a szakmai
rálátását és ezért elkezdett kórházban is dolgozni és keresi a lehetőséget, hogy Egyeken is
dolgozzon.
Szalai Erika bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 4 fő bizottsági tag.

Pénteken délben személyesen is megismerhetik, előadást tart a dolgozóknak. Azt gondolja
jó, ha beszélnek arról, hogy hogyan tudják az egészségüket megőrizni. A neurológiai
szakrendelés beindításához havi 40 000 Ft, hátha elfogadható lesz mindenkinek.
Csontkovácsként is dolgozik, ebből is van végzettsége. Azt gondolja, hogy hasznára válhat a
lakosságnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A fül-orr-gége 3 órája nem került betöltésre. Kapcsolatba került a fül-orr-gégészettel és a
héten vár egy e-mailt ezzel kapcsolatban, hogy lehet mégis elindul. Viszont ha nem lesz,
akkor a neurológus Doktor urat is érdekelné, ha már OEP finanszírozásban gondolkozik,
akkor a 3 órát átcsoportosítanák neurológiára. Viszont abban is gondolkodtak, hogy ha
betöltődik a fül-orr-gége szakrendelés, attól függetlenül is elindítanák a plusz óraigénylést az
OEP-től. A kardiológiai szakrendelés tapasztalatai alapján lehet, hogy beletelik 1-2 évbe, de
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ha sikerülne, akkor egy plusz lenne a településnek. Igyekszenek mozgolódni minden irányba,
hogy minél több OEP finanszírozott szakrendelés legyen Egyeken. Most magánrendeléssel
kezdene. A magánrendeléshez is kell ÁNTSZ engedély. Doktor úrnak fel kell venni az ÁNTSZel a kapcsolatot és mindenféle iratokat és engedélyeket kell becsatolnia. Csak akkor fogja
megkapni az engedélyt, ha a papírjai rendben vannak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Milyen eszközökre van szüksége?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt mondta, hogy nem sok mindenre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van eszköze, az önkormányzattól semmilyen eszközigénye nincs.
Kovács Sándorné bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 3 fő bizottsági tag.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Már dolgozott kórházban és ismét akar a Karcagi kórházban dolgozni, mert azt mondta, hogy
egy magánrendelés mögött mindig jó, ha van kórházi háttér, hogy ha valakit küldeni kell,
tudjon hova küldeni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A személyes benyomás nagyon jó, abszolút pozitív volt.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Meg kell adni mindenkinek a lehetőséget.
Kovács Sándorné bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 4 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte nagy dolog, hogy egy csontkovács jön a településre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt mondta, hogy 10 ezer Ft lenne egy komplett vizsgálat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondta, hogy nála egy komplett vizsgálat 15 ezer Ft, de ő kérte, hogy egyekieket 10 ezer
Ft-ért vizsgáljon.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A 10 ezer Ft sok pénz. A kardiológián egy egyeki beteg vizsgálata 12 ezer Ft, de ebből 3 ezer
Ft-ot kifizetnek az orvosnak, aki megcsinálja az ultrahangot. Egy eszköznélküli vizsgálatért
nem biztos, hogy az emberek 10 ezer Ft-ot kifizetnek.
Szalai Erika bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezte tőle, hogy hogyan kerül ide és elmondta, hogy Beranek doktor úr javasolta, hogy
jöjjön Egyekre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez egy tájékoztató és úgy tudja, hogy Doktor úr személyesen eljön a testületi ülésre
bemutatkozni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Támogatja a bizottság a neurológia szakrendelés beindításának lehetőségét. Kéri, hogy aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
72/2016.(XII.12.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a neurológia
szakrendelés beindításának lehetőségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4. 2017. évi munkaterv jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha van javaslat, kéri, hogy jelezzék. Egyébként év közben is tudják módosítani.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 2017. évi munkaterv jóváhagyásával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
73/2016.(XII.12.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Egyek Nagyközség
Önkormányzata 2017. évi munkatervét.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző tájékoztatta, hogy a rendkívüli települési támogatásra
elkülönített keretből már csak 17 000 Ft áll rendelkezésre. Gyógyszertámogatásra nem
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érkezett kérelem, és abból még 100 000 Ft áll rendelkezésre. Ezt a 100 000 Ft-ot kellene
átcsoportosítani a rendkívüli települési támogatásra.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az előirányzat módosítást napirendre vegyék,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot.

5. Előirányzat módosítás
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli települési
támogatás előirányzatára átcsoportosítsanak 100 000 Ft összeget a gyógyszertámogatás
keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
74/2016.(XII.12.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy a rendkívüli települési támogatás
előirányzatára átcsoportosít 100 000 Ft összeget a gyógyszertámogatás keret
terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vitéz Zsolt képviselő

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:00 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Antal Attila Norbertné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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