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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. március 30-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Elek Sándor, Dr. Juhász Enikő, Dr. Magyar
Levente, Zachar Ferenc, Dr. Bódog József, Dr. Kocsis András, Tuzáné Farkas Katalin, Szabó
András
Bejelentéssel távol:
Dr. Jernei Zoltán, Dr. Bérczes Anna, Fazekas János
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző
Dr. Nemes András, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata delegáltja
Dr. Sélleiné Márki Mária, a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet főigazgatója
Rácz Viktória, az Esélyek Háza vezetője
Kovács Ottóné, a magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara JNSZ Megyei Területi
Szervezetének elnöke
Miskó Istvánné, az Észak Alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
Szalayné Farkas Julianna, a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon igazgatója
Dr. Vincze Mária, a „Gólyafészek Otthon” JNSZM Fogyatékosok Otthona vezetője
Demeter Istvánné, a Fenyves Otthon” JNSZM Fogyatékosok Otthona mb. igazgatója
Nagyné Gulyás Anna, a „Tóparti Otthon” Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye
vezetője
Balogh Irma, az „Angolkert” JNSZM Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye vezetője
Szalóki Miklós, a „Kastély Otthon” Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye vezetője
Kovács Anett Beáta, a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon” JNSZM Idősek Otthona vezetője
Fekete Istvánné, a Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója
Golyha Györgyné, az „Angolkert” JNSZM Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és
Rehabilitációs Intézménye gazdasági vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Baksa Miklósné, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda egészségügyi referense
Péntek Györgyi, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda gyermek- és ifjúságvédelmi referense
Urbánné Sőregi Katalin, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda szociális referense
Szolcsányiné Hajdu Margit, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda igazgatási, sport és tanügyigazgatási referense, jegyzőkönyvvezető
Vadas Sándor a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapítja a bizottság határozatképességét és javaslatot tesz az ülés napirendjére. A
bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Miskó Istvánné, az Észak Alföldi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
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2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Sándor, Megyei Közgyűlés alelnöke
4./ Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi tevékenységéről
Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
az intézmények igazgatói
5./ Beszámoló a bizottságnak a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények 2009. évi munkájáról
Előadók: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
intézményvezetők
6./ Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
Előadó: Kiss János, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében
meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

1./ napirendi pont:
Tájékoztató a megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről
Miskó Istvánné ráirányítja a figyelmet arra, hogy az Észak-alföldi régióban a regisztrált
álláskeresők száma az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 17 %-kal emelkedett, de ezen
belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legnehezebb a helyzet, ahol az emelkedés elérte a 25 %ot. Ez az emelkedés három dologra vezethető vissza, egyrészt a megyében volt egy jól működő
munkaerőpiac és vállalkozások. Az állásvesztés elsősorban ezen a területen következett be.
Másrészt az AM könyvvel történő foglalkoztatás itt volt a legmagasabb és harmadrészt a szociális
rendszer változása, a rendelkezésre állási támogatás és a közfoglalkoztatásnak a szervezése nagyon
sok embert beléptetett a rendszerbe.
Kovács Sándor elmondja, hogy a tájékoztatóból látszanak a szomorú tények és az, hogy KeletMagyarországon veszítette el a legtöbb ember a munkáját rögtön a gazdasági válság kezdetén.
Nagyon nehéz a kialakult helyzet, de az előrejelzések alapján talán már egy kifele lábaló időszak
következik, ebben az országrészben a munkahelyvesztés vonatkozásában csökkenés látszik.
Remélhetőleg nagyobb elbocsájtási hullámra már nem kell számítani. A megyei és a megye
területén lévő önkormányzatoknak együtt kell működni ahhoz, hogy ezen a helyzeten változás,
előrelépés következzen be, hiszen látszik, hogy a megyén belül is jelentős eltérések vannak az
egyes kistérségek között a munkanélküliség és a munkaerőpiac vonatkozásában. Az
elkövetkezendő időszak feladata lesz a meglévő különbségek felszámolása.
Megkérdezi, hogy a Munkaügyi Központ szervezetének létszáma elegendő-e a megnövekedett
munkanélküliség miatti feladatok ellátásához.
Miskó Istvánné válaszában elmondja, hogy munkavégzésük során problémát jelent a
megnövekedett feladatellátás, amelyhez plusz létszámot nem kapott a szervezet csupán az uniós
forrásokhoz kaptak kiegészítő létszámot.
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Vadas Sándor a bizottság nevében is megköszöni a nagyon színvonalas tájékoztató anyagot.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 11/2010. (III. 30.) számú határozata
„Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről” című
dokumentumról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Zachar Ferenc technikai módosítást kér az anyagban, a szöveges rész 12. §-a szól a szociális
kerekasztal működtetéséről, és itt a szövegrészben 8-as mellékletként jelzi, a vonatkozó melléklet
pedig a hetes.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 12/2010. (III. 30.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az
intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

3./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi
szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló
rendelet módosítására
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 13/2010. (III. 30.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás
formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjról szóló rendelet
módosításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

4./ napirendi pont:
Beszámoló a megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi tevékenységéről
Kovács Sándor megköszöni az intézményekben folyatott színvonalas munkát az intézmények
vezetőinek és az ott dolgozóknak. Elmondja, hogy az utóbbi időkben rengeteg teher és feladat
hárul az intézmények vezetőire, hogy meg tudjanak felelni a fenntartó, az ott dolgozó kollégák,
valamint az ellátottak elvárásainak. Sok embertől meg kellett válni a pénzügyi megszorító
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intézkedések miatt és ezért sok feladat hárul az intézményekben maradt dolgozókra. Kéri az
intézményvezetőket, hogy tolmácsolják dolgozóiknak a bizottság köszönetét.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 14/2010. (III. 30.) számú határozata a
megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi tevékenységéről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.

5./ napirendi pont:
Beszámoló a bizottságnak a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmények 2009. évi munkájáról
Bóta Mizsei Ilona elmondja, hogy a gyermekvédelmi munka is hasonló gondokkal és
nehézségekkel küzd, mint a szociális ágazat. Nagy terhet ró az ott dolgozók számára. Köszönetét
fejezi ki és gratulál a területen dolgozóknak.
Kovács Sándor elmondja, hogy speciális helyzetben van a gazdasági válság és a romló
életkörülmények miatt ez a terület, hiszen nagyon sok ilyen probléma a gyerekeken csapódik le. A
szűkülő források mellett a növekvő gyermeklétszámmal nagyon nehéz dolgozni. Ez abból adódik,
mert nagyon sok a speciális szükségletű ellátást igénylő gyermek a gyermekotthonokban és
nevelőszülőknél is. A csökkenő források még inkább megnehezítik ezt a munkát. Megköszöni a
bizottság nevében is az intézmények vezetőinek és dolgozóinak munkáját.
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 15/2010. (III. 30.) számú határozata a
megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2009. évi
munkájáról
1. A bizottság a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szakmai beszámolóját – az előterjesztés
II., III., IV. számú melléklete - megtárgyalta és azt elfogadja.
2. A bizottság megállapítja, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel összefüggő
kötelezettségeit 2009. évben is teljesítette. Fenntartotta a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeket, amelyek a hatályos jogszabályoknak
megfelelően eleget tesznek a szervezeti, személyi és tárgyi követelményeknek.
3. A bizottság megállapítja, hogy a gyermekvédelmi intézmények dolgozói folyamatosan
törekednek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi
középtávú terv (2009-2013) célkitűzéseinek elérésére.
4. A bizottság indokoltnak tartja a gyermekvédelem fejlesztését szolgáló pályázati pénzeszközök
igénybevételéhez a kiírásoknak megfelelően önerő biztosítását a költségvetési lehetőségek
függvényében.
Határidő: folyamatos
Felelős:Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
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5. A bizottság köszönetét fejezi ki a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók lelkiismeretes
munkájáért.
Erről:
1.)
2.)
3.)
4.)

a megyei közgyűlés tisztségviselői,
Rentzné Dr. Bezdán Edit főjegyző,
a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői,
Borbás István osztályvezető, az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatalának Szolnoki Osztálya,
5.) a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői
értesülnek.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés a bizottságnak a 2010. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
Kiss János elmondja, hogy a pályázati kiírást az Idősügyi Tanács megtárgyalta és javasolja a
bizottságnak pályázat kiírását az előterjesztés melléklete szerint.
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 16/2010. (III. 30.) számú határozata a
2010. évi Idősügyi Alap pályázati kiírására
1. A bizottság a 2010. évi Idősügyi Alap pályázati kiírás tartalmát és a pályázati adatlapot a
melléklet alapján elfogadja.
2. Megbízza a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a Szociális,
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság által elfogadott pályázati kiírás közzétételéről, a
beérkező pályázatok feldolgozásáról.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Határidő: 2010. június 1.
Erről:
1) A megyei közgyűlés tisztségviselői
2) Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző
3) Vadas Sándor, a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság elnöke
4) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető
5) Dr. Györgyi Lajos irodavezető
értesülnek.

7./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-alföldi Regionális Operatív Program
keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázat
benyújtására
Dr. Sélleiné Márki Mária tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázat egy újabb EU-s pályázati
lehetőség, amely gyakorlatilag a rehabilitációnak a fejlesztését és a rehabilitációs továbbfejlesztés
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lehetőségét tűzi ki célul. Az intézet már pályázott a struktúra átalakító infrastruktúrafejlesztő
pályázatra. Ebben több területre is sikerült pályázatot benyújtani. A jelenlegi pályázat segítségével
a 7 emeletes épülettömb felújítása kezdődhetne meg. Ide kerülne a teljes krónikus ellátás és
megkezdődhetne a rehabilitáció. Orvos szakmai szempontból a pszichiátriai rehabilitáció
megkezdése fontos, hiszen a megyében megoldatlan az addiktológiai fekvőbeteg ellátás.
Javasolja, hogy a határozat 1-es pontjába kerüljön be az, hogy a pályázathoz tartozó szakmai
programot támogatja a bizottság és a közgyűlés. Ez kötelező elem a pályázat során.
Kovács Sándor elfogadja a javaslatot és kéri, hogy kerüljön be a határozatba az, hogy a közgyűlés
a pályázathoz tartozó szakmai programot támogatja.
Elek Sándor egyetért azzal, hogy a 7 emeletes épülettömb felújítása, rekonstrukciója
megkezdődjön. A pályázat egy jó lehetőséget kínál erre, ezért támogatja a pályázat benyújtását.
Dr. Magyar Levente tájékoztatja a bizottságot, hogy az EU kritériumként fogalmazta meg a
pályázatokkal szemben, hogy azokban jelenjen meg a későbbiekben a megtérülés lehetősége.
Dr. Juhász Enikő üdvözlendőnek tartja az addiktológiai ellátás fejlesztésre irányuló pályázat
benyújtását. Példaként és mintaként ajánlja a győri kórház III. pszichiátriai osztályának munkáját,
ahol a szubakut, akut ellátást és a rehabilitációt is magas színvonalon végzik.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 17/2010. (III. 30.) számú határozata
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Vadas Sándor megkérdezi, hogy kíván-e még valaki szólni.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Vadas Sándor
a bizottság elnök

