EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

8/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. március
27. 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 házi segítségnyújtást bonyolító szervezet működéséről
Előadó: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
16/2017.(III.27.) sz. határozat
2./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
17/2017.(III.27.) sz. határozat
3./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
18/2017.(III.27.) sz. határozat
4./ 74/2016.(II.12.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
19/2017.(III.27.) 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 5 fő bizottsági tag jelen van.
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 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 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.

Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezet működéséről
Előadó: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A beszámolót megkapták. Kérdezi az előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Szabó Zsuzsanna vezető gondozó:
Nem kíván, úgy gondolja, hogy mindent beleírtak, ami szükséges.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Vezetőségváltás történt, Sillingné Balogh Anita helyére Szabó Zsuzsanna került. Reméli
ugyanolyan jó lesz a kapcsolatuk Szabó Zsuzsannával, mint amilyen Sillingné Balogh Anitával
volt és ha segítséget kérnek, ugyanúgy segítenek mint eddig.
A munkájukkal kapcsolatban most szembesült először. A szomszédjához két gondozó is járt
az egészségi állapota miatt. Ezek a gondozónők reggel és este is mentek. Maximálisan
elvégezték azt a munkát, amit megtehettek egy súlyosan beteg emberért. Elismeri a
munkájukat és további sikeres munkát kíván. Számára bebizonyították, hogy van
létjogosultsága a településen annak, hogy a házi gondozó szolgálatuk továbbra is itt
működjön.
Szabó Zsuzsanna vezető gondozó:
Köszöni szépen, igyekeznek eleget tenni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Valóban borzasztóan nagy szükség van Egyeken rájuk, a település lakossága elöregedő. Úgy
gondolja, hogy stabil a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. Egy olyan kollektíva, hogy lehet
rájuk számítani és minden erőbedobással végzik a munkát. Bízik benne, hogy hosszú távon
tudnak maradni és fent maradni, nem úgy, mint a többi szolgálat. Megköszöni a munkájukat
és sok erőt kíván nekik.
Kéri, hogy aki a házi segítségnyújtást bonyolító szervezet működéséről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
16/2017.(III.27.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió egyeki házi segítségnyújtó szolgálatának 2016. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A beszámolót megkapták. Kérdezi az előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Kiegészíteni nem tudja a beszámolót, mert úgy gondolja, hogy ami Egyek közbiztonságával
kapcsolatos, az bele lett írva a beszámolóba. Inkább kiemelne néhány dolgot a
beszámolóból.
Különböző kategóriákba, különböző mértékben tovább csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma az egész illetékességi területen, de Egyek vonatkozásában is. A
lopások, testi sértések és a garázdaságok is csökkentek. A lakásbetörések zöme lakatlan ház
volt. Lakott ingatlanok sérelmére nagyon minimális az elkövetés. Emberölés nem csak
Egyeken, hanem az egész területükön nem volt. 4 rablás volt, ez mind Balmazújvároson
történt. A tulajdoni szabálysértések területén van egy minimális emelkedés, viszont az
eredményességük jobb, mint az előző évben volt. Az egész illetékességi területen a baleseti
helyzetben nem tudtak javulást elérni, bár talán Egyek vonatkozásában javult. Sajnálatos
módon volt két halálos baleset is. Ismerteti az ezzel kapcsolatos történéseket. A
beszámolóban is benne van, hogy a 6 ittasan okozott balesetből 4-et kerékpáros okozott.
Igyekeznek minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy még kevesebb személyi
sérüléses közlekedési baleset legyen. Balmazújváros vonatkozásában múlt héten volt
beszámoló és ott megnézték, hogy 10 év alatt a súlyadóval érintett gépjárművek száma több
mint 1500-al emelkedett. Szerinte Egyek vonatkozásában is lényegesen nagyobb lenne a
súlyadóval érintett járművek száma 10 évre vonatkozóan. A nagyobb gépjárműsűrűség,
nagyobb esély a baleset bekövetkeztének. A beszámolóban szerepel adat az ittas vezetőkre
vonatkozóan is, ezeket ismerteti.
Megköszöni a közreműködőknek, nyílván egyedül ezeket az eredményeket nem tudták volna
elérni. Köszöni az önkormányzatnak a segítséget, amit nyújtottak. A közmunkaprogram
segíti, hogy az emberek értékes tevékenységet végeznek, fix jövedelemhez jutnak és ez
érezteti hatását. Köszöni a polgárőrségnek az együttműködést és az egyeki lakosoknak, hogy
törvénytisztelő életmódot folytatnak.
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Soltész Gábor bizottsági tag:
Van egy új nemzedék. Itt vannak ezek a 13-14-15 éves gyerekek, szerinte ezekkel 1-2 éven
belül nagy probléma lesz. Azt látják, hogy az egyik héten van kerítés, a másik héten már
nincs. Verekednek, összeállnak csoportosan és elindulnak lopni. Ez 1-2 éven belül borzasztó
nagy probléma lesz.
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Ennyire nem látja borúsan a dolgokat. Múlt héten lett előállítva két 18 év alatti személy.
Ismerteti az esetet. A mínusz fok éreztette a hatását a falopás tekintetében. A falopások
zöme meglett állampolgári bejelentés vagy más egyéb módon sikerült őket tetten érni.
A hozzájuk beérkezett feljelentések és jogsértések alapján tudnak ezekre reagálni. A testi
sértés és a garázdaság száma is csökkent. Azzal nem tud mit kezdeni, hogy összeállnak és
bandába verődve mennek. Az, hogy tiszteletlenül viselkednek, nem feltétlenül közbiztonsági,
rendőrségi hatáskörbe tartozó dolog.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Van 3-4 autó, ami 120-al 130-al jár a faluban. Egy kerékpárost, kb. 20 cm-rel kerülnek ki. Ha a
kerékpáros kikerülne egy kátyút, a hirtelen irányváltás következtében elütnék.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kergetik egymást folyamatosan.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Borzasztó, hogy miket csinálnak.
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Ezt még a mai napon megbeszéli Őrsparancsnok Úrral, biztosan tudja, kikről van szó. Azért
azt tudni kell, hogy a sebességmérő berendezésnek, amit használnak, vannak bizonyos
műszaki feltételei. Például az ideális szakaszokon, ahol lehetne mérni nem biztos, hogy van
4G lefedettség, GPS jel és egyebek. Tehát itt ilyen jellegű problémák vannak, de megnézik
melyik utcákról és kikről van szó. Egy folyamatos ellenőrzés és kontroll talán intő jel lesz
ezeknek a fiataloknak. Természetesen technikai berendezés és rögzített kép nélkül nem
tudnak mit kezdeni velük, átnézik az autó papírjait és műszaki állapotát. Vélhetően ezek az
autók ilyen szempontból rendben vannak. Néhány évvel ezelőtt hasonló jellegű dolog merült
fel a motorosokkal kapcsolatban. Akkor a körzeti megbízottak elbeszélgettek velük. Nem
voltak megbüntetve, csak minden motorosnak elmagyarázták, hogy milyen panaszok vannak
és mivel járhat. Vette a jelzést, ebben az ügyben lépni fognak. Először abba az irányba, mint
a motorosok esetében, ha jó szóból nem értenek, akkor más irányba fognak mozdulni.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Tegnap pont egy ilyen kocsi majdnem elütötte. Előkerülnek a kerékpárok, a gyerekek
kimennek az utcára kerékpározni és nehogy baj legyen belőle.
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
3-4 járművezető nem okozhat problémát a kérdés kezelésében. Úgy gondolja, hogy nem
lehet probléma. Megnézeti az érintett útszakaszokat. Kihozzák a műszert és megnézik, hol
lehet mérés céljából felállítani és kihelyezik a traffipaxot.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az Egyek Nagyközség közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
17/2017.(III.27.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság beszámolóját Egyek Nagyközség 2016. évi közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Szalai Erika bizottsági tag:
Nem tudta, hogy ennyire nagy a káosz a fogászaton.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Dr. Hámori Lajos beszámolójában szerepel, hogy hangrögzítő kellene a folyósóra.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Türelmetlenek és rögtön be akarnak menni. Ami ott van az valóban szörnyű.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az utóbbi időben egy párszor kimentek és megnézték a rendelési idő betartását. E
tekintetben Juhász Doktor Úrral van probléma, a többi orvos szabadságon volt, de annak
módja szerint ez ki volt írva. Ezzel kapcsolatban szeretnének tartani egy megbeszélést. Úgy
gondolja, hogy Juhász Doktor Úrnál megérett az intézkedés szükségessége.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A Képviselő-testületnek fel kell vállalni, hogy esetleg egy fél évig két orvos fog rendelni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nincs azzal baj, ha 9 órától 13 óráig rendel, de akkor 9 órától 13 óráig legyen ott.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Az iskolában is van kamera, az orvosi rendelőben miért ne lehetne. Javasolja, hogy járják
körbe, hogy a folyosón legyen kamera.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Személyiségi jogokat sért.
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Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Javasolja, hogy legyenek polgárőrök. Valóban igaz, ami le van írva, hogy ordítanak és
kiabálnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tavaly ezt már végig járták. A kamerával mit érnének el? Maximum megrongálják. Inkább azt
mondja, hogy legyen polgárőr, de tavaly volt is egy ideig.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A délutáni rendeléssel van a gond.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja és egyetért
azzal, hogy kérjék fel a polgárőrséget, hogy a délutáni rendelések idején az egészségházban
figyeljenek a közbiztonságra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
18/2017.(III.27.) 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
Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről.

Kérjék fel a Polgárőrséget, hogy a délutáni rendelések idején az
egészségházban figyeljenek a közbiztonságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4./ 74/2016.(II.12.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Bóta Barbara aljegyző volt ezen az ülésen. Mivel most nincs itt, megkérte, hogy ismertesse a
napirendet. Volt egy olyan döntés, hogy a rendkívüli települési támogatás előirányzatára
átcsoportosítottak 100 000 Ft összeget a gyógyszertámogatás terhére. A Kormányhivatal ezt
kifogásolta, mert ez az átcsoportosítás testületi hatáskör. Formaság, ezt a határozatot kéri
hatályon kívül helyezni. A határozatot előkészítették, igaz oka fogyottá vált, mert 2016. évi
költségvetést érint, de a Képviselő-testületnek kell jóváhagyni.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 74/2016.(II.12.) sz. határozat hatályon kívül helyezésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
19/2017.(III.27.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság úgy határozott, hogy a 74/2016.(XII.12.) sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:55 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Antal Attila Norbertné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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