EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. január 22.
napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
1/2018.(I.22.) sz. határozat
2. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
2/2018.(I.22.) sz. határozat
3. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
3/2018.(I.22.) sz. határozat
4. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
4/2018.(I.22.) sz. határozat
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5/2018.(I.22.) 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 igazoltan van távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika 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 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.
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 Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
Bóta Barbara aljegyző:
A munkaerő piaci helyzet változása jól látszódik a közfoglalkoztatáson. Az utóbbi években
folyamatosan csökken a létszám. Az idei évben tartósan küzdöttek olyan gondokkal, hogy
nem tudták feltölteni a közfoglalkoztatottak létszámát. Ebben közre játszott az is, hogy több
olyan képzés is elindult, amire az év elején nem számoltak. Jövő évben ennél is kevesebb
embert fognak foglalkozatni. Úgy gondolja, hogy ez valamilyen szinten pozitív. Ami negatív
dolog, hogy a közfoglalkoztatottak teljesítménye az idei évben sem javult. Sőt többnyire
olyanok maradnak a közfoglalkoztatásba, akiknek esélyük sincs kikerülni és nagy teljesítmény
az itt maradottaktól nem várható.
Csiha Gábor hivatalvezető:
Komoly közös munkájuk van Polgármester úrral ebben a munkaerő piaci változáshoz. A
GINOP program, jelentős szervezést és létszámot kívánt a kollégáktól és az egyeki hivataltól.
Megköszöni az együttműködést, ugyanis széles közönséget kellett nagy gyorsasággal
megszólítani. A programot szépen zárták. A program arról szólt, hogy a 25 év alatti és a 25 év
feletti csoportokat hoztak létre. Egyrészt képzésben vettek részt nagyon széles körben,
illetve támogatást is kaphattak a munkavállalók, ha foglalkoztatták ezeket az embereket.
A médiában azt lehet hallani, hogy a munkanélküliség hol tart és hogy munkaerőhiány van.
Ez a két dolog azért nem fedi egymást, mert a munkáltatók többnyire Dunántúlon vannak. A
másik dolog a munkakeresők hozzáállása. Nem biztos, hogy azokra van szüksége a cégeknek,
akik nyilvántartásba vannak náluk. Aki nem akarja, azon nem tudnak és nem is akarnak
segíteni. Tudja, hogy újabb problémát fog generálni, de ezeket törölni fogják.
Kiemeli a beszámolóból Egyek relatív mutatóját, ami + 0,45%-ot mutat. A beszámolóban le
van vezetve, hogy ennek mi az oka.
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Tudja, hogy nagyon szűkösek a lehetőségeik, de amiben tudnak közreműködnek, mert a cél
az közös.
Szilágyi Sándor polgármester:
Egyeken a létszámarány miatt van több munkanélküli. Névre szólóan kell elmondani, hogy
milyen csoportokra osszák őket és mit lehet velük kezdeni.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Kellő szakképesítés hiányával szembesülnek nap, mint nap Egyeken. Most ott tartanak, hogy
nincs kellő szakember.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A táblázatban is látszik az iskolai végzettség alakulása, a legtöbben általános iskolai
végzettségűek. Egyetemi végzettséggel 3 fő van a regisztrált álláskeresők között, gondolja ők
átmenetileg vannak itt. Nem tudja, hogy a rövidebb képzések mennyire jó szakembereket
képeznek.
Csiha Gábor hivatalvezető:
Tudják a problémát, de nem ők határozzák meg a képzések idejét. Ezek UNIÓ-s támogatással
megvalósított képzések, kötött feltételekkel és kötött kerettel. Több 100 ezer forintba
kerülnek a pár hónapos képzések. Nincs nagy mozgásterük, a helyi sajátosságokat segítik
kiaknázni.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Kérdezi, hogy a szakmunkásképzőből kikerülteket nem lehet közmunkára irányítani,
gyakorlatszerzés céljából?
Csiha Gábor hivatalvezető:
Nem így működik a dolog. Nem lehet cél a közfoglalkoztatás. Ha valaki kikerül az iskolából és
nem tud elhelyezkedni, akkor nyílván náluk regisztrálnia kell, hogy látótérben legyen.
Kaszás Tiborné osztályvezető:
A 25 év alattiak esetén a közfoglalkoztatás nem felajánlható, csak saját kérésükre vonható be
a közfoglalkoztatásba. A fiatalok megsegítését szolgálja a GINOP programok, amik szinte
folyamatosan elérhető támogatási lehetőségeket nyújt. Itt biztosítják azt, hogy a fiatal tud
gyakorlatot szerezni és ehhez a munkáltatónak tudnak támogatást nyújtani. Nem a
közfoglalkoztatásba akarják irányítani őket, hanem minél magasabb számban kivonni őket.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nemcsak szakmunkás, hanem vezető szakmunkás sincs, aki ügyeljen rájuk. Hibát követtek el
a közmunkaprogramon belül, hogy átlag emberhez állították a követelményeket.
Szerinte lassú fejlődés tapasztalható.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Illetve a közbiztonság is javult.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az Egyek Nagyközség
munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
1/2018.(I.22.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi foglalkoztatáspolitikájáról szóló beszámolót,
valamint az Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

2. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
Szilágyi Sándor polgármester:
Elkövette azt a hibát, hogy nem nézte meg a környező települések ügyelet díjait, csak a
Dunántúli díjakat. Lényegesen kevesebb az a fizetés. Szerdán jön hozzá a balmazújvárosi
ügyelet megbízott vezetője, akivel tárgyalnak és ha úgy alakul, akkor átadják az ügyeletet. Így
nem szabad csinálni, ahogyan Juhász Doktor úr és Fábián Doktor úr hozzááll.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel a bizottsági tagok nem voltak ott a testületi ülésen, elmondja nekik, hogy az alap
probléma, hogy az egyeki háziorvosok nem akarnak ügyelni az orvosi ügyeletben.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatást ad, hogy milyen esetek történtek az orvosokkal kapcsolatban. A 3 településnek
11,8 millió Ft-ot kellene hozzátenni az orvosi ügyelethez. Lényegesen kevesebb bért kell
adni. Kéri, hogy értékeljék át a díjakat. A környéken nincs olyan bér, amit Juhász Doktor úr és
Fábián Doktor úr kér.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Akivel Polgármester úr szerdán tárgyal, nekik mennyit kellene fizetni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Kevesebbet, mint amit most fizetnek. Tiszafüred Egyeket elvállalja, ha gond lesz. Így is közel
4 millió Ft kell hozzá tenni a 3 településnek, akkor sem 11 millió Ft. Több panasz van, amit
kivizsgáltat. Több esetben elmondta az orvosoknak, hogy megengedhetetlen a
magatartásuk. A szerződésben szerepel, hogy az orvosoknak ügyeletet kell vállalniuk.
Javasolja, hogy értékeljék újra. Mindenki megkapja a régi szerződést, de tárgyalnak a
béremelésről.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jól érti, hogy a rendkívüli ülésen elfogadott emelést már nem támogatja?
Szilágyi Sándor polgármester:
Igen, jól érti. Most már nem javasolja azt az emelést. Az az információ, amit akkor vitt csak
félig volt alapos. Maximum a kiosztott anyagban lévő díjat hajlandóak megszavazni. A szerdai
napot várják meg, akkor tegyenek rá pontot. Ha úgy lesz, ahogy ők szeretnék, akkor
Egyeknek 1 800 000 Ft-ot, Tiszacsegének 1 500 000 Ft-ot, Újszentmargitának 500 000 Ft-ot
kellene fizetni. Ha nem ez valósul meg, akkor az orvosi díj 6 millió Ft, az asszisztenseknek 3
millió Ft és 2,6 millió Ft a gépkocsivezetőnek. 11,8 millió Ft lenne, ahogy Fábián Doktor úr
számolta ki. Dunántúlon vagy asszisztens van, vagy gépkocsivezető és nem mindkettő.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Komolyon kell venni, mert sok minden múlhat az ügyeleten.
Szilágyi Sándor polgármester:
A tiszacsegei orvosok vállalják az ügyeletet a 300 forintos emeléssel is.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Központi Orvosi Ügyelet
működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
2/2018.(I.22.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek-TiszacsegeÚjszentmargita Önkormányzatai által működtetett Központi Orvosi Ügyelet
2017. évi szakmai működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló
beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Látható, hogy továbbra is ketten vannak 3 ember helyére. Gőzerővel dolgoznak, mindenki
megelégedésére.
Fodor Lászlóné védőnő:
A beszámolót Erdődi Anita, a Zöldkereszt Bt. vezetője készítette. Ketten viszik a három
körzetet. Láthatták, hogy csökkent a létszám tavalyhoz képest, de ettől nem dolgoznak
kevesebbet, mert vannak kiegészítő dolgok, amit csinálnak mellette.
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Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Egy kismamának hányszor kell megjelenni terhes gondozáson?
Fodor Lászlóné védőnő:
Nincs meghatározva. Elméletileg kötelező a kismamáknak a védőnői tanácsadás,
amennyiben nem jelentkezik, vagy nem kívánja igénybe venni, akkor automatikusan vonja
maga után, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat felé kell jelezni.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A veszélyeztetettekhez a védőnők kijárnak, vagy ők mennek be hozzájuk?
Fodor Lászlóné védőnő:
Van egy gondozási terv és megbeszélik a szülővel, hogy mit igényel.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A szociálisan veszélyeztetett családba született gyerekhez hányszor mennek ki?
Fodor Lászlóné védőnő:
Ez teljesen egyénfüggő. Amikor megszületik a baba, az első 6 hétbe folyamatosan figyelik és
onnantól 1 éves korig havonta, de egyébként nagy részben közreműködőek.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
3/2018.(I.22.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki
Zöldkereszt Védőnői és Szolgáltató Bt. 2017. évi működéséről szóló
tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A háziorvosok elküldték a beszámolókat, viszont Dr. Hámori Lajos fogszakorvos beszámolója
nem érkezett meg.
Kérdezi, hogy Juhász Doktor úr jegyzőkönyvezése hogyan áll?
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A felvett jegyzőkönyvek alapján továbbra is késik Juhász Doktor úr. Az ÁNTSZ-nek elküldték
az ezzel kapcsolatos feljegyzéseket, illetve Polgármester úr már közölte vele, hogy
szerződésbontásra készülnek. Pozitív változás nincs az ügyben.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadja, azzal a
kiegészítéssel, hogy kérjék meg Dr. Hámori Lajos fogorvost, hogy a Képviselő-testület ülésére
juttassa el az általa készített tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
4/2018.(I.22.) 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. Fábián Ferenc háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről

Kérjék meg Dr. Hámori Lajos fogorvost, hogy a Képviselő-testület ülésére
juttassa el a Polgármesteri Hivatalba az általa készített tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az elmúlt év mintájára, aktualizálásra került, illetve az azóta elvégzett feladatok is bekerültek
a beszámolóba.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
5/2018.(I.22.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:20 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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