EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. ÁPRILIS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. április 24.
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
22/2017.(IV.24.) sz. határozat
2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
23/2017.(IV.24.) sz. határozat
3. Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
24/2017.(IV.24.) sz. határozat
4. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
25/2017.(IV.24.) sz. határozat
5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
26/2017.(IV.24.) 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 Kovács Sándorné bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
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A bizottság 5 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 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. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megkapták a beszámolót. Kérdezi, hogy ezzel kapcsoltban van-e kérdés, hozzászólás?
Szalai Erika bizottsági tag:
Sajnálja, hogy Fehér Béláné egyedül maradt. Tudta, hogy lesznek változások, de ez nagyon
váratlanul érte. Ezt a munkát, majd valahogy segíteni kell.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Azért kérte Fehér Bélánét, hogy jöjjön el az ülésre, mert nem biztos, hogy mindenki értesült
a változásról, hogy most már ő lesz egyedül 8 órás munkaviszonyban a családsegítő. Két 6
órás munkavállaló volt eddig. A másik munkavállaló úgy döntött, hogy más területen vállal
munkát. Kis segítséggel, Fehér Béláné fogja vinni az 5400 fős település problémáját. Reméli,
hogy Polgármester Úr által ajánlott közfoglalkoztatott segítség valamelyest jó lesz neki, de
akkor sem olyan, mintha két főállású dolgozó lenne ezen a területen.
2016. évben nagyon sokrétű tevékenységet folytattak. Most már nem csak a gyermekjóléti
feladatokkal foglalkoznak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly kétszer 6 órás álláshelyre adták meg a fedezetet, ez 12 óra, vagyis 1,5 ember. Ha most
Fehér Béláné lesz 8 órában lesz, akkor még marad egy fél álláshely. Azt az álláshelyet nem
akarják feltölteni? Miért ne lehetne valaki 4 órában, hiszen az önkormányzatnak az nem
kerülne többe és a feladat nem lesz kevesebb.
Fehér Béláné családsegítő:
Ezt az önkormányzatnak és a Kistérségnek kellene megbeszélni.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt hitte, hogy meghirdetik az álláshelyet. A közfoglalkoztatottak nagyon sokban segítik a
munkát, de lehet még jobb lenne, ha egy közalkalmazott dolgozó lenne ott és még úgy is
lehetne mellettük közfoglalkoztatott dolgozó.
Fehér Béláné családsegítő:
Jelenleg van egy fő közfoglalkoztatott segítsége, akinek meg van a szakirányú végzettsége,
de mivel közfoglalkoztatottnak van felvéve, így pont azt a munkát nem végezheti, ami
tulajdonképpen fontos lenne. Nem ügyfelezhet és nincs aláírási joga.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezért kérdezte meg, hogy mi a kilátás, de ezt inkább Polgármester úrral kellene megbeszélni.
Fehér Béláné családsegítő:
Tolmácsolja ezt Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető felé és még úgy is lesz testületi ülés
is.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Szociális bizottsági javaslat lesz, hogy a fennmaradó 4 órás álláshelyet mielőbb töltsék be
megfelelő végzettségű munkavállalóval.
Fehér Béláné családsegítő:
Tulajdonképpen akkor lenne 4 órás állásban valaki, aki hozzáértő és még esetleg lehetne egy
közfoglalkoztatott. Így jobban megoszlana a munka.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A táblázatban is látható, hogy Egyeken el kezdett működni a jelzőrendszer. Egyeken 90 jelzés
érkezett, ez egy brutális szám. Balmazújváros nagyobb város és ott 98 jelzés volt. A
védelembe és a nevelésbe vett gyermekek száma is nagy.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnek az ötlete nagyon jó. Ha Képviselő-testület
úgy dönt, akkor töltessék be az állást valakivel.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Elmondja, hogy a családgondozók részt vettek a szabadidős tevékenységekben, rengeteg
adományt osztottak, megrendezték a Karácsonyi Vásárt, az Idősek Karácsonyára
asztaldíszeket készítettek. Ez nem kevés munka volt, amit még pluszban hozzá tettek ahhoz,
amit a munkájuk kapcsán meg kellett tenniük.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Petruska Jánosné egységvezető és Fehér Béláné családsegítő is nagyon aktívan részt vesznek
a település életében. Ha valami probléma van egyből szólnak, kommunikálnak egymással.
Úgy gondolja, hogy nagy szükség lesz a 4 órás álláshely betöltésére, amennyiben sikerül
betölteni. Megköszöni a 2016. évi munkájukat.
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Bóta Barbara aljegyző:
Pár mondatban ismerteti miről szól a beszámoló. A helyzet valamit javult a tavalyi évhez
képest. Minden szám tekintetében egy nagyon kicsi javulás tapasztalható. Új feladatként
jelentkezett, hogy már nem csak a nyári, hanem az összes szünidei gyermekétkeztetésről
gondoskodnia kell az önkormányzatnak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, illetve javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál megüresedő 4 órás álláshelyet mielőbb töltsék be
megfelelő végzettségű munkavállalóval, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
22/2017.(IV.24.) sz. határozata:
a.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek, az
Önkormányzat által 2016. év folyamán végzett gyermekvédelmi feladatok
ellátásról szóló tájékoztatót, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ tájékoztatóját a 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Képviselő-testület kérje fel az illetékeseket, hogy az értékelésről készített
szöveges tájékoztatót (a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról készített tájékoztatóval együtt) küldjék meg az
illetékes gyámhivatalnak.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
b.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál megüresedő 4 órás álláshelyet mielőbb töltsék be megfelelő
végzettségű munkavállalóval.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Petruska Jánosné egységvezető:
2016. december 1-től változott az ellátásuk. Úgy kapták meg a végeleges működési
engedélyt, hogy a nappali ellátásuk idáig az év minden napján működött. December 1-től
pedig csak hétfőtől péntekig van, mint általában mindenhol. Tehát hétvégén és
ünnepnapokon nincs nappali ellátásuk. Ez volt a Kormányhivatal kikötése.
30 közmunkás dolgozót kapott. Jelenleg a mai napig házi segítségnyújtásban 87 emberrel
kötöttek megállapodást, akik a közmunkaprogramban házi gondozottak az intézményi
ellátásukon kívül. Azon a 18 főn kívül, akire állami normatívát kapnak. Jelenleg 87 fő, de még
mindig van rá igény. Plusz kiadásaik vannak. Például rengeteg papír, gumikesztyű,
kézfertőtlenítő. Mindent biztosítanak, de ez mind az ő plusz költségük. Plusz a 30
dolgozónak az alkalmassági vizsgálata is az ő költségvetésükből megy ki.
Bóta Barbara aljegyző:
A közmunkások alkalmassági vizsgálatát a munkaügyi központ állja.
Petruska Jánosné egységvezető:
Nekik nem állta, ennek utánajár.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A beszámolóban szerepel, hogy a havi térítési díj 73.500 Ft és 7 ellátott egyáltalán nem
képes megfizetni. Aki nem képes megtéríteni, azt ki fizeti ki?
Petruska Jánosné egységvezető:
Nincsen törvényes hozzátartozója, aki kötelezhető és a törvény azt mondja, hogy a
jövedelme 80%-ánál többet nem vehetnek figyelembe, tehát nincs, aki megfizesse. Ezt
mindig a társulás elé viszik és valószínűleg ezt az önkormányzat pótolja. Minden évben van
6-7 ilyen eset.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Például Farkas Lászlóné esetében a múltkor volt erről egy döntés. Ha ez a néni él 15 évig és
kiszámolják, hogy kb. 30.000 Ft-ot kell az önkormányzatnak havonta hozzátenni a térítési
díjhoz, cserébe pedig kaptak egy forgalomképtelen ingatlant.
Petruska Jánosné egységvezető:
Azért önkormányzati, állami fenntartású intézmény, nem tehetnek semmilyen alapon
kivételt. Állami intézmény nem veheti figyelembe a jövedelmet. Azért vannak állami
fenntartású intézmények, hogy mindenkinek mindentől függetlenül biztosítani tudják az
ellátást.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez úgy lenne fair, hogy ha állami intézmény van, akkor az állam a normatívát fizesse ki.

5/12

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. ÁPRILIS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Petruska Jánosné egységvezető:
Az állam a normatívát kipótolja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az önkormányzat elfogadta a Farkas Lászlóné ingatlanját, cserébe különböző
kötelezettségeket vállalt. Az egyik ilyen, hogy kiegészíti a térítési díjat. Ha most kiegészítik,
akkor a kistérség utólag meg tudja igényelni?
Petruska Jánosné egységvezető:
Szerinte igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor jövőre ezt visszaadják?
Petruska Jánosné egységvezető:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor valószínű ezért képződnek például pénzmaradványok. Ő csak erről az egy emberről
tudott, de ezek szerint van több is. Majd Petruska Jánosné egységvezető utána érdeklődik.
Petruska Jánosné egységvezető:
Minden évben van 5-6 ilyen eset. Sőt a törvény azt mondja, hogy 5.700 Ft zsebpénznek
maradnia kell. Tehát akinek nincs semmilyen jövedelme, akkor az intézménynek biztosítani
kell 5.700 Ft zsebpénzt.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ismerteti egy demens beteg esetét. Jó az nekik, hogy a demens betegek egyre nagyobb
számban vannak itt? Egy demens beteg kezelése nem idős otthoni probléma. Szerinte ebből
előbb-utóbb gond lesz.
Petruska Jánosné egységvezető:
Nagyon sok idős ember náluk dementálódik. Van, aki már 20 éve van ott. Az intézménybe jár
ki pszichológus és ha úgy látják, hogy valakinél gond van, akkor lépéseket tesznek. Ez a
tavalyi évben 1 fő esetében meg is történt, speciális pszichiátriai intézménybe került
áthelyezésre. Arra ügyel, hogy pszichiátriai beteget nem szeretne felvenni. Akik náluk vannak
nem úgy kerültek be, hanem koruknál fogva folyamatosan látják a leépülést.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Kitartást kíván a munkájukhoz.
Petruska Jánosné egységvezető:
Annyit szeretne még hozzáfűzni, hogy a demensekre valamikor emelt normatívát kaptak,
most ez megszűnt, de 1,2 főnek számít a demens ellátott.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének
működéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
23/2017.(IV.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2016. évi
tevékenységéről, működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3. Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mindenki elolvasta a képekkel illusztrált szomorú helyzetet a mentőállomásról.
Kiss Imre állomásvezető:
Bemutatkozik és ismerteti az eddigi munkásságát. Január óta ő a mentőállomás vezetője,
míg a kolléganő gyesen van. Célul tűzte ki a területhez tartozó önkormányzatokkal a viszonyt
rendezni. A mai napig nagyon sok segítséget kapnak az önkormányzatoktól. Tiszacsege
polgármestere is a támogatásáról biztosította.
A statisztikából látszik, hogy az 1600 esetet láttak el tavaly, annak kb. a fele Egyeken volt,
másik nagy része Tiszacsegén, a többi pedig Újszentmargitán. Nagyon sok a sürgősségi eset,
vagyis az azonnal szállítást igénylő eset.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A beszámolóban a képek elég megdöbbentőek, hogy 10 év elteltével is így néz ki.
Látta azt a levelet, amit Dr. Zentay Attila megbízott regionális igazgató küldött Polgármester
Úrnak, hogy műszakilag alkalmatlanná nyilvánították a mentőállomást és hivatkozik
forráshiányra. Akkor most mi van?
Kiss Imre állomásvezető:
A mentőállomás állami fenntartású cég, önálló költségvetésük nincs. Ezelőtt 35 évvel is az
emberek összefogásával épült meg az állomás. Segítséget kapnak, Debrecenből, Budapestről
is, de égető problémára segítséget csak helyben, az önkormányzatoktól kapnak.
Május 6-án Mentők napja lesz, május 10-én mentő kiállítás, melyekre mindenkit szeretettel
meghívnak. Egyeki napokon kivonulnának, bemutatót tartanának és ezáltal közelebb
kerülnének az emberekhez. Ha nem lenne mentőállomás, akkor 60 km a legközelebbi kórház,
40 km a területileg illetékes legközelebbi mentőállomás.
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Februárban elindult a mentőállomás bejárás. Eddig csak közegészségügyileg volt alkalmatlan
a mentőállomás most már műszakilag is. Akkor Polgármester úrral, Alpolgármester úrral és
Bodó Sándor országgyűlési képviselő úrral kidolgoztak 2 lehetséges verziót, ami szóba jöhet.
Az egyik verzió a felújítás, a másik egy új állomás építése. A felújítás többre jönne ki, mint
egy újat építeni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A mentőállomás fenntartója mit mond?
Kiss Imre állomásvezető:
A mentőállomás fenntartója a magyar állam. Sem az országos mentőszolgálat, sem az
önkormányzatok nem állnak úgy, hogy ezzel a költséggel tudjanak kalkulálni. Kormányzati
forrásból próbálják megoldani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Volt szó egy pályázatról, az önkormányzat át is adta a telket állami kezelésbe.
Kiss Imre állomáskezelő:
Odáig jutott a dolog, hogy akkor megszavazták, hogy az önkormányzat ezt a telket átadja, de
a telek a mai napig az önkormányzat kezelésében van, nem került átadásra. A mostani
mentőállomás is állami tulajdonú, de meg van jegyezve, hogy mentőállomás létesítésére
átadva. A pályázati anyagból kiderült, hogy a pályázatot be sem lehetett volna adni, mert
olyan településre volt kiírva, ahol nincs mentőállomás. Ezáltal az egész pályázatot
félrelökték. A terv a Béke utca és a Csalogány utca kereszteződésben lévő telekre teljesen
ráillik. Újra kell terveztetni, mert a tervben szolgálati lakás is szerepel és azokra az Országos
Mentőszolgálat nem tart igényt. Illetve mivel a tervrajz 5 évre szól, ezért már lejárt.
Polgármester úr és Alpolgármester úr is elmondták, hogy a telket átadják, azon nem fog
múlni és ha tudják, akkor a mellette lévő romos épületet is megvásárolják.
Ismerteti milyen lenne az új épület. Több oka is volt annak, hogy ezt a telket választották.
Elmondja, hogy azért lenne jó az új helyszín, mert így kb. 2 percen belül el tudják hagyni a
települést Tiszacsege irányában. A statisztikából is kiderül, hogy a riasztások 90%-ban
Tiszacsege felé kell indulniuk. Többször volt már probléma, hogy sorompót kaptak és
percekig ott álltak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megköszöni a beszámolót, jó egészséget és kitartást kívánnak a munkához. Kéri, hogy aki
tudomásul veszi a mentőállomás működéséről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
24/2017.(IV.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Országos
Mentőszolgálat Egyeki Mentőállomásának működéséről szóló tájékoztatót.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Olyan lehet, hogy Egyeken megszűnik a mentőállomás?
Kiss Imre állomáskezelő:
Nem lehet, mert a 33-as főútvonalat ők látják el egészen Balmazújváros határáig. Az ellátási
körzetük Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita egy fehér folt lenne a térképen. Az Országos
Mentőszolgálat, Polgármester úr és Alpolgármester úr is ragaszkodik hozzá, hogy Egyeken
maradjon a mentőállomás.

4. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Soltész Gábor bizottsági tag:
Évek óta megfigyelhető jelenség, hogy az önkéntesség egyre inkább csökken. A közgyűlésre
120 főből 40 fő megy el. 2013-ban félmillió körüli összegből vegetált a Polgárőrség. Ehhez
képest most több mint két millió forintos éves büdzsé van, emellett saját pénzből tudtak
autót venni, pályázaton nyertek egy Skoda Yetit. A tavalyi év egy kicsit csendesebb volt, nem
nagyon volt olyan pályázat kiírva, amire érdemes lett volna pályázni. Egyedül a Hankooknak
volt a szokásos éves abroncs adományozási programja, melyre pályáztak és így 1-1 szett új
gumi garnitúra érkezett hozzájuk. Megkapják az OPSZ támogatásokat és úgy gondolja, hogy
az önkormányzat is nagyon nagylelkű a Polgárőrség támogatásával. Gyakorlatilag minden
polgárőrnek van ruházata, a szabályzatnak megfelelő fényvisszaverő mellényük és kb. 20
kerékpárjuk van. Pályázati pénzből elvitték a gyerekeket a Parlamentbe.
Megköszöni az önkormányzat támogatását. Gaál Doktor úrral kötöttek egy együttműködési
megállapodást, éves szinten 120 000 Ft-tal fogja támogatni a polgárőrséget. Sajnálja, hogy a
3A Takarékszövetkezettel kialakult együttműködés mélypontra jutott. Most a legutolsó kérés
a fogorvostól jött, hogy figyeljék a rendelést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az ő munkájukat is segítik a polgárőrök. Sokan a pénztárban kapták a fizetést és itt voltak a
polgárőrök, illetve ha a takarékba pénzért kell menni a kolléganőnek, akkor mindig
biztosítottak gépkocsit. Megköszöni a segítséget.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A beszámolóban a bevételeknél van egy 4.500 Ft-os tétel a Zalaegerszegi törvényszék
esetében.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ez egy 2-3 évvel ezelőtti ügy. Nézegette a pályázatokat és Szegeden van egy alapítvány, ami
évről-évre leselejtezett számítógépeket, informatikai eszközöket oszt. Megjelent egy
pályázat civil szervezetek működési támogatása címmel. 10.000 Ft-ot kellett befizetni. Ez egy

9/12

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. ÁPRILIS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

áloldal volt és elvitték a pénzüket, a többi pár száz civil szervezet beugrójával együtt. Ebből
ezt a 4.500 Ft-ot kapták vissza.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2016. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
25/2017.(IV.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki
Polgárőrség 2016. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
Két részből áll a rendelet módosítás. Az első módosítást a Szociális Bizottság kérte. Kérték,
hogy a szépkorúak és tartósan beteg gyerekek részére biztosított támogatás részből vegyék
ki a 3000 Ft-os támogatást, hogy ne legyen megszabva felső határ.
A 2.§ egy új támogatásról szól. Biztosan hallottak róla, hogy Polgármester úr tervezi ennek a
támogatásnak a bevezetését. A településen van kb. 40-50 család, akiknél már be kellett volna
vezetni a szennyvizet, de különböző okok miatt nem vezették be és most már a talajterhelési
díjuk olyan nagy mértékben megemelkedett,hogy egyes családoknál akár ez több száz ezer
forint. Ezt a helyzetet valahogy kezelni kell. Erre született ez a rendelet, a szennyvízbekötési
támogatásra vonatkozóan. A lényege, hogy szennyvíz bekötési támogatásként az
önkormányzat 50%-os támogatást biztosít, a terveztetéshez pedig az önkormányzat
természetbeni támogatást nyújt. Kalmár Zoltán a tervező, ő fogja leszámlázni ezt az
összeget, illetve a felét, mert a másik felét a kérelmezőnek kell állni. A szennyvíz bekötéshez
pénzbeli támogatást biztosítanak.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén született egy javaslat, hogy a támogatás csak abban az esetben
legyen kifizethető, ha a szükséges előkészítő munkálatokat, vagyis a portán belül nyomvonal
megfelelő mélységben kerüljön kiásásra a kérelmező által. Így biztosan arra fogja kérni az
összeget és nem másra. A jövedelmi határokat viszonylag magasan határozta meg, tehát
nem hiszi, hogy lesz olyan család, aki a jövedelmi viszonyok miatt nem felelne meg.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú
önkormányzati rendelet módosítását elfogadja az Ügyrendi Bizottság javaslatával együtt,
hogy a támogatás csak abban az esetben legyen kifizethető, ha a szükséges előkészítő
munkálatokat (portán belül nyomvonal megfelelő mélységben történő kiásása) a kérelmező
elvégzi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
26/2017.(IV.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati rendelet
módosítását azzal, hogy a támogatás csak abban az esetben legyen
kifizethető, ha a szükséges előkészítő munkálatokat (portán belül nyomvonal
megfelelő mélységben történő kiásása) a kérelmező elvégzi.
Határidő: 2017.04.27.
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

Soltész Gábor bizottsági tag:
Szerinte ezt a pénzt csak utófinanszírozásra kellene adni. Mi történik akkor, ha odaadják a
pénzt és nem történik meg a bekötés?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudják előre kifizetni. Nincs kőbe vésve a rendelet, ha a gyakorlati alkalmazás során azt
látják, hogy problémák vannak és a rendelet nem éri el a célját, akkor visszahozza
módosításra.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ha odaadják a pénzt, ennek a 70%-át nem fogják látni, mert nem arra fogják költeni. Szerinte
sokkal egyszerűbb lenne, ha ennek az összegnek a fejében az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
bekötné.
Bóta Barbara aljegyző:
Első javaslatuk az volt, hogy a tervezés és a kivitelezés is természetbeni juttatás legyen és ne
adjanak az emberek kezébe pénzt. Polgármester úr azt mondta, hogy ne vegyék a nyakukba
ezt a problémát, ennyi kötelessége legyen a kérelmezőnek is.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Ez így nem lesz jó. Van olyan vállalkozó Egyeken, aki ezt meg tudná csinálni és neki kifizetni a
teljes összeget. Ha odaadják a pénzt, ebből nem lesz semmi.
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:25 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Kovács Sándorné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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