Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2009. szeptember 8-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Dr. Juhász Enikő, Dr. Magyar Levente,
Zachar Ferenc, Dr. Bérczes Anna, Dr. Bódog József, Fazekas János, Dr. Kocsis András,
Szabó András, Tuzáné Farkas Katalin
Bejelentéssel távol:
Dr. Jernei Zoltán, Elek Sándor
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Molnár Zoltán, a Közgyűlési Iroda vezető-helyettese
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Dr. Széplaki Judit, a MÖH Elnöki Kabinet Iroda vezetője
Kiss Katalin, az Esélyek Háza munkatársa
Vincze Ferencné, a „Fehér Akác” JNSZM Idősek Otthona vezetője
Szolcsányiné Hajdu Margit, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda igazgatási, sport és
tanügy-igazgatási referense, jegyzőkönyvvezető
Vadas Sándor a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és javaslatot tesz az ülés
napirendjére. A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság II. félévi munkatervére
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a „Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálására
Előadó: Kovács Sándor, a közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szociális szakemberképzés fejlesztés céljából pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a közgyűlés alelnöke
4./ Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthon férőhelybővítésére és alapító okiratának
módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a közgyűlés alelnöke
5./Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben
koordinátori és segítői létszám bővítésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Sándor, a közgyűlés alelnöke

foglalkoztatási

6./ Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ tevékenységéről
Előadó: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
7./ Előterjesztés gyermekotthoni szakemberek továbbképzését szolgáló pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a közgyűlés alelnöke
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1./ napirendi pont:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság II. félévi
munkatervére
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 32/2009. (IX. 8.) számú határozata
a bizottság 2009. II. félévi munkatervének elfogadásáról
A bizottság elfogadja 2009. II. félévi munkatervét.

2./ napirendi pont:
Előterjesztés a „Szőke
elbírálására

Tisza”

Fogyatékosok

Otthona

igazgatói

pályázatának

Vadas Sándor javasolja, hogy külön-külön szólítsák be a pályázókat.
Kertész Rózsa elmondja, hogy a pályázatában említett tanfolyamot befejezte és jelenleg egy
ellátottügyi tanfolyamra jár. Pályázata kiegészíteseként elmondja, hogy öt területet tart
fontosnak. A minőségi szakmai munkát, amelyhez elhivatott munkatársakra van szükség, és
ez az intézményben adott. Gazdasági vezetőként fontosnak tartja a gazdaságosságot, a
hatékonyságot, az eredményességet, a munkaszervezést és a férőhelyek maximális
kihasználtságát, továbbá azt, hogy az intézményt jól ismerjék. Elengedhetetlen a
minőségbiztosítás, a dolgozók és az ellátottak szempontjából, mert egy jó szakmai
programmal kiváló szakmai munkát lehet végezni, amelyhez szükséges a dolgozók képzése és
továbbképzése. Fontos még az ellátottak és hozzátartozóik elégedettsége is.
Fazekas János elmondja, hogy a pályázatból kiderül, hogy nem megyebeli a pályázó és
kérdezi, hogy mennyire ismeri az intézményt, továbbá elmondja, hogy felsorolt néhány
általános fogalmat is, amelyek minden intézményben érvényesek. Megkérdezi, hogy mit ért
napi megfelelő elfoglaltságon és foglaltoztatottságon. Ebben az intézményben súlyosan
fogyatékos emberek is élnek, ezért itt csak a középsúlyos fogyatékossággal élőket lehet
foglalkoztatni. Az intézmény a megyében a legjobban felszerelt, és lakói valamint a
hozzátartozók elégedettek az intézményben folyó munkával, ezért nem érti a pályázót, talán
nem tájékozódott megfelelően az intézményben.
Kertész Rózsa válaszában elmondja, hogy a megyében dolgozott és járt az intézményben,
ahol találkozott a súlyosan fogyatékos emberekkel, volt alkalma ilyen emberekkel
foglalkozni. Az épület felszereltsége nagyon jó és modern, a kastély épületben a takarékosság
igen nehéz az épület adottsága miatt. Mikor ott járt úgy látta, hogy nehéz volt annak a
csoportnak a felügyelete. Elmondja továbbá, hogy volt bent csoportfoglalkozáson és ott jó
színvolú munkát és tevékenységet látott. A felvázolt elképzelései a folytatása ennek a
munkának, amit ott látott, de egy új vezetőnek vannak új elképzelései, amit szeretne
megvalósítani, és azt gondolja, hogy a megújulásnak van helye az intézményben.
Dr. Talmácsi Edit kiegészítésében elmondja, hogy pályázatában kevésbé igyekezett kifejteni
a szakmai programra vonatkozó elképzeléseit. Munkakapcsolata során a települést és az
intézményt 30 éve ismeri, azonban a jelen problémák megoldására nem tett javaslatot. A
tárgyi és szakmai feltételek javítását az állás elfoglalása után dolgozza ki. A jelenlegi
problémák megoldására javaslatot tenni, csak úgy lehet, ha ismeri közelebbről is az
intézményt, ha ott dolgozik. Vázlatnak szánta pályázatát. Fontosnak tartja a tárgyi és a
szakmai feltételek megtartását és azok javításában rejlő lehetőséget. A gazdasági és egyéb
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problémákra nem tért ki pályázatában, mert 2008-ban integrálódott az intézmény a homoki
gyermekotthonhoz. Elmondja, hogy az intézményben a tárgyi és szakmai feltételek adottak,
ezek fenntartása fontos a jövőben is. Kiemelten fontosnak tartja a lakók megfelelő szintű
ellátását.
Fazekas János megkérdezi, hogy milyen megoldást eszközölne, ha egy olyan döntést hozna a
megyei önkormányzat, hogy nincs integrálva a két intézmény gazdaságilag, hanem önálló
gazdálkodással működne, ezt hogyan tudná kezelni.
Dr. Talmácsi Edit válaszában elmondja, hogy jelenleg nem ebbe az irányba mutatnak az
ilyen jellegű fejlesztések, az integráció hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé mind a
pályázatok, mind pedig a közbeszerzés során, valamint racionálisabb gazdálkodást
eredményez. Ha mégis ilyen döntést hozna a fenntartó, akkor egy megfelelő végzettségű
szakembert kell alkalmazni az intézményben. Természetesen az intézmény vezetője a felelős
teljes mértékben, de azért minden területnek megvan a szakember igénye.
Dr. Magyar Levente megkérdezi, hogy a pályázó jónak látná-e, ha az említett két intézmény
szétválna gazdaságilag.
Dr. Talmácsi Edit a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem látná jónak, ha az intézmények
gazdálkodása szétválna, a két intézmény gazdasági integrációját jónak tartja, az
intézményekben a szakmai munka továbbra is megfelelő színvonalon folyik.
Zana László kiegészítésében elmondja, hogy néhány gondolatot szeretne kiemelni. Nagyon
fontosnak tartja a kliensközpontúság mellett az értelmi fogyatékosak ellátása területén a tér és
az idő strukturáltság megteremtését. Az ellátás minőségi fejlesztéséhez nem mindig feltétlen
szükséges a pénz. Az ellátottak lehetőségei korlátozottak és az intézmény feladata az, hogy
azokat a képességeket kibontakoztassa, amelyekre a családokban nincs lehetőség, továbbá
olyan életminőséget kell biztosítani, amelyre önállóan nem lennének képesek. A
kliensközpontúságról elmondja, hogy a dolgozókban is szeretné tudatosítani, hogy az ellátott
az intézménynek a legfontosabb, de ezt a munkatársak nagy része is így gondolja.
Fazekas János megkérdezi, hogy a tér-idő, kliensközpontúság és a lakók életminőségének
javításával kapcsolatban mi a véleménye arról, hogy középsúlyos fogyatékosak utaztatása
napi szinten helyes dolog-e, illetve nem volna-e gazdaságosabb, ha odaszállítanák a terméket
és ott készítenék azt el a lakók.
Zana László válaszában elmondja, hogy nem tartja helyesnek sem emberileg, sem
szakmailag, hogy a lakók naponta utaznak és reggel 6 órától este 6 óráig nincsenek az
intézményben. Ezt sürgősen meg kell változtatni, mert a lakóotthon azért van, hogy ott
lakjanak az ellátottak. A munkát kellene odaszállítani és nagyon eredményes lenne egy
fejlesztő felkészítő foglalkoztatás egy külső foglalkoztatóval is. Problémának látja továbbá,
hogy a buszon egyedül közlekednek, ezt nem engedné, mert nem minden lakó alkalmas
önálló közlekedésre. A helyben való foglalkoztatásra nem sok esélyt lát, mert az engedélyek
beszerzése igen nehézkes.
Dr. Györgyi Lajos kiegészítésként elmondja, hogy a szakmai bizottság álláspontja az
előterjesztésben megtalálható. A legkevesebb kockázat Zana László megbízásával történne. Ő
10 éve dolgozik az intézményben, azonban egyoldalú a pályázata, mert számos vezetési,
szervezési, racionális kérdést tartalmaz, ugyanakkor a fenntartóval való együttműködés, az
ellátottakkal kapcsolatos feladatok kifejtése elmarad. Az előterjesztő úgy ítélte meg, hogy egy
újabb pályázat kiírása a nagyobb merítés révén sikeresebb lehet, ezért eredménytelenné
nyilvánítását javasolja a pályázatnak.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy a pályázók meghallgatását követően az a véleménye,
hogy egyik pályázó sem alkalmas a feladat ellátására, az intézmény vezetésére. Egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal. Az intézménnyel kapcsolatban elmondja, hogy az a
kérdés, hogy milyen feltételekkel kell rendelkeznie az ilyen lakóotthonoknak. Az itt ellátott
embereknek van egy alap betegségük és a foglalkoztatás mindig egy eszköz a fejlesztésükben
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és az eszközöket ehhez a munkához kell igazítani. Minden fogyatékos ember más munkára
képes a fogyatékosságától függően. Ezeket az intézményeket, valamint az oktatást és a
képzést is az emberek fogyatékosságához kell igazítani. Utaztatni kell őket, hogy fejlődjenek
és az emberek is megszokják, hogy vannak fogyatékkal élő társaik.
Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy nem tudja támogatni egyik pályázót sem. Tájékoztatja a
bizottság tagjait, hogy Törökszentmiklóson egy olyan üzem létrehozása van folyamatban,
ahol egy Kft. megváltozott munkaképességűek számára teremtett munkát, mintegy 56 fő
számára. Egyetért az integrációval, egyenlő értékű embernek kell tekinteni a fogyatékkal élő
embertársainkat is. Törökszentmiklóson a kandallógyártás és a baromfifeldolgozás
vonatkozásában uniós pályázatot adtak be a városi cégvezetők és ebben szerepel értelmi
fogyatékosak és csökkent munkaképességűek alkalmazásának a lehetősége. Ha pozitív
elbíráslásban részesül a pályázat, akkor a kandallógyártásban és az élelmiszeriparban is
dolgozhatnak embertársaink, akik különböző problémákkal és nehézséggel küzdenek.
Dr. Bérczes Anna elmondja, hogy egyetért Dr. Juhász Enikő és Dr. Magyar Levente
hozzászólásával. A pályázók közül Zana László pályázata valamivel jobb a másik két
pályázattól, azonban egyik pályázót sem tudja támogatni.
Fazekas János elmondja, hogy egyetért Dr. Magyar Leventével abban, hogy szükség van az
integrációra, ugyanis a lakóotthon nem munkásszálló. Szerencsés volna egy olyan pályázót
találni, aki ott dolgozik és a kollektíva is elfogadja.
Zachar Ferenc elmondja, hogy egyetért a határozati javaslattal és az előtte szólókkal.
Megkérdezi, hogy mi történt Rontó Zsuzsannával, lehet-e valamit tudni arról, mint szakmai
bizottság.
Fazekas János elmondja, hogy úgy tudja, olyanok történtek, hogy az utógondozó magához
vette az ellátottak nyugdíját, vagy kitévelygett a lakó és belefulladt a Tiszába és nem veszik
észre, nem keresik.
Vadas Sándor elmondja, hogy úgy látja alaposan megtárgyalta az előterjesztést a bizottság és
a pályázók meghallgatása után, jó szakmai vita volt, mely során kialakult egy konszenzus.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 33/2009. (IX. 8.) számú határozata
„Szőke Tisza” Fogyatékosok Otthona igazgatói pályázatának elbírálásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szociális szakemberképzés fejlesztés céljából pályázat benyújtására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 34/2009. (IX. 8.) számú határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szociális szakember-képzés
fejlesztés céljából pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
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4./ napirendi pont:
Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthon férőhelybővítésére és alapító okiratának
módosítására
Zachar Ferenc elmondja, hogy úgy látja az előterjesztésből, hogy a különböző összevonások
miatt 6 fő konyhai dolgozóra nem lesz szükség a területen. Megkérdezi, hogy mi lesz a sorsuk
ezeknek a dolgozóknak.
Vincze Ferencné elmondja, hogy megnyugtatóan rendeződik a dolgozók sorsa a konyha
megszűnését követően, ugyanis a férőhelybővítés miatt a szakdolgozói és kisegítő személyzet
létszámát növelni szükséges, ezért ott el tudja helyezni őket. Az érintett dolgozók sem bérben
sem státuszukban nem sérülnek.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy nemcsak megmaradnak ezek a munkahelyek, hanem még
10 fő létszámnövekedés is lesz az intézményben a férőhelybővítés miatt.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatokat fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 35/2009. (IX. 8.) számú határozata
a jászapáti Fehér Akác Otthon férőhelybővítéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 36/2009. (IX. 8.) számú határozata
a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona alapító okiratának
módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

5./ napirendi pont:
Előterjesztés egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási
koordinátori és segítői létszám bővítésének engedélyezésére
A napirendi ponthoz szóbeli kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 37/2009. (IX. 8.) számú határozata
egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátori és
segítői létszám bővítésének engedélyezéséről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

6./ napirendi pont:
Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ tevékenységéről
Vadas Sándor elmondja, hogy Dér Rita jelezte, hogy sajnos nem tud a bizottsági ülésen részt
venni.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, a beszámolóban szerepel, hogy a segélyszervezet szeretne
mással is foglalkozni a használatában álló épületben, amely tevékenységük pszichiátriai
betegek nappali ellátását szolgálná, ami nem megyei önkormányzati feladat. Úgy ítéli meg a
segélyszervezet a szolnoki tapasztalat alapján, hogy lenne erre megfelelő szükséglet. Holnap
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lesz egyeztetés abban, hogy a beérkezett kérelmet hogyan, milyen feltételek mellett tudja
támogatni a megyei önkormányzat. Felvetődik raktárépület átalakítása is, illetőleg szakmai
program és megfelelő létszám biztosítása mellett a megyei jogú város jegyzője ad ki
működési engedélyt a feladatellátásra. A megyei közgyűlés egy későbbi ülésén tárgyalja ezt a
témát.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 38/2009. (IX. 8.) számú határozata
a Szolnoki Addiktológiai Központ 2009. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
A Szolnoki Addiktológiai Központ 2009. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság tudomásul veszi.
Erről:
1) A megyei közgyűlés tisztségviselői
2) Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója, 1116 Budapest,
Tomaji u. 4.
3) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
4) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesülnek.

7./ napirendi pont:
Előterjesztés gyermekotthoni
benyújtására

szakemberek

továbbképzését

szolgáló

pályázat

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 39/2009. (IX. 8.) számú határozata
gyermekotthoni szakemberek továbbképzését szolgáló pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Vadas Sándor megkérdezi, hogy kíván- e még valaki hozzászólni.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy a Fehér Akác Otthonnak volt egy
elutasított pályázata, amelyet a fellebbezést követően befogadtak, csak kérdés most már, hogy
maradt-e még pénz a pályázat finanszírozására. Elmondja, hogy újabb pályázati kiírások
ígérvénye szerepel a Fejlesztési Ügynökség honlapján szociális otthonok felújítására, amely
pályázatok kiírására várhatóan a közeljövőben kerül sor.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnöke

