EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. március
26. napján 13:30 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
9/2018.(III.26.) sz. határozat
2. Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
10/2018.(III.26.) sz. határozat
3. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
11/2018.(III.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. Szalai Erika
képviselő jelezte, hogy késni fog az ülésről.
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.
Bóta Barbara aljegyző:
Javasolja, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetésének egyeztetését vegyék le
napirendről, mivel Polgármester úr nincs jelen az ülésen.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Bóta Barbara aljegyző javaslatával módosított
napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a módosított 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:
Az írásbeli beszámolót megkapták. Megkérdezi a napirend előadóit, hogy kívánják-e az írásos
beszámolót szóban kiegészíteni? Illetve megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdésük a
beszámolóval kapcsolatban?
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Kérdése nincs, kitartást kíván a munkájukhoz.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Itt van az a munkáltató, aki 8 embert fel tud venni 8 órás főállásban dolgozni.
Dobi Katalin intézményvezető:
Ez a 8 ember április 1-ig közfoglalkoztatottként dolgozik, és április 1-től fognak főállásban
dolgozni.
Bóta Barbara aljegyző:
Volt, aki szeretett volna az intézményhez menni dolgozni, és nem tudott, mert csak 8 főt
engedélyeztek?
Dobi Katalin intézményvezető:
Igen, 16 db önéletrajz érkezett be hozzájuk. Több körben beszélgettek a jelentkezőkkel és a
felvett 8 főt találták alkalmasnak.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Nem is volt arról szó, hogy több főt vesznek fel, vagy ez egy meghatározott létszám?
Dobi Katalin intézményvezető:
Az egész szolgálatnak meghatározott létszáma van, és ez most Egyek tekintetében 72-73
ellátottat jelent. Ennyire volt kapacitásuk. A szolgálat 2009 óta van jelen, nagyon jó az
együttműködés.
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Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
A szolgálat biztos pont a településen.
Vitéz Zsolt képviselő:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
9/2018.(III.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió egyeki házi segítségnyújtó szolgálatának 2017. 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:
Köszönti Dr. Berecz József kapitányságvezető urat. Az írásos beszámolt kívánja-e szóban
kiegészíteni?
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Igen, röviden néhány számadatot ki kíván emelni. Az összes regisztrált bűncselekmények
száma 72-ről 85-re emelkedett és lopások száma is 11-el nőtt a tavalyi évhez viszonyítva.
Ismerteti mi volt az oka az ügyszámemelkedésnek. Összességében elmondja, hogy a
felderítés eredményesebb volt a tavalyi évhez képest. Azt tapasztalják, hogy egyre inkább
szűkülnek a saját mikrokörnyezetükbe. A kimutatás szerint 16 darab bűncselekmény vált
ismertté eddig, ebből 2 darab van melyet nem a saját mikrokörnyezetükben követnek el. A
tavalyi és idei évi lopások zöme lakatlan házakra irányult, saját környezetben. Elismerően
nyilatkozik kollégái munkavégzéséről. A térfigyelő és rendszám felismerő rendszer
hatékonyan segíti a felderítést. Sikerrel fogtak el drogterítő személyt, hosszas előkészületi
nyomozói munkát követően. Az egész területet tekintve a közlekedési rész, az, amelyben
nem tudtak javulást elérni. A balesetek száma 2-vel nőtt, Egyek vonatkozásában nem volt
halálos baleset. Közlekedési akciókat szerveznek, intenzív kampányba fognak.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy a közbiztonság jó. A polgárőrség és rendőrség sikeres együttműködése
során fa tolvajokat kaptak el. Van-e lehetőség a bűncselekmény során használt eszközök
elkobzására?
Szalai Erika bizottsági tag megérkezett az ülésre, jelen van 5 fő.
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Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Bírósági állásfoglalások alapján mérlegelnek ez ügyben. A lopott fa származási helyének
művelési ágtól függően szabálysértésről vagy bűncselekményről beszélünk.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Az őrsparancsnok leszerelt, ez ügyben az Egyeki rendőrőrs helyzete mikorra várható, hogy
normalizálódik?
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Mihelyt találnak alkalmas embert rá. Pályázatot írtak ki, de nem volt rá jelentkező. Nem
akarnak akárkit ide tenni, csak azért, hogy üljön abba a székbe valaki. Szakmailag és
emberileg is meg kell felelni a jelöltnek. Igyekeznek a legjobb megoldást megtalálni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Fontosnak tartja a leendő vezető, kollégákkal való kapcsolatát, illetve a Polgárőrséggel való
jó együttműködést.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Idősek kérdezik, hogy ajtó ék riasztót hol lehet beszerezni?
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Utánanéz, korábban az alapítványon keresztül lett beszerezve. Az elérhetőséget meg fogja
adni. A védekezést, megelőzést nagyon fontosnak tartja, és elmondja, hogy a 2000. évhez
viszonyítva jó irányba tartanak. Cél a településre jellemző alapkriminalitási szint tartása.
Kollegái kérését tolmácsolja. Az évek alatt bevakultak a forgatható kamerák búrái.
Információi szerint az üzemeltető már meg is rendelte, kéri az Önkormányzat segítségét a
mihamarabbi intézkedés végett. Jelenleg az éjszakai és nappali felvételek sem megfelelőek.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megköszöni a beszámolót. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
10/2018.(III.26.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság beszámolóját Egyek Nagyközség 2017. évi közbiztonsági
helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Soltész Gábor bizottsági tag távozott az ülésről, jelen van 4 fő.

4/5

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

3. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Bóta Barbara aljegyző:
Egy tájékoztató érkezett a Gál doktor úré. Javasolja Gál doktor beszámolóját elfogadni, a
többieket pedig még egyszer felszólítani a tájékoztató benyújtására.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Dr. Gaál Gyula Péter tájékoztatóját elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
11/2018.(III.26.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 14:10 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Antal Attila Norbertné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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