Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2010. szeptember 7-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 12 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Bóta Mizsei Ilona, Elek Sándor, Dr. Bódog József, Fazekas
János, Szabó András, Dr. Bérczes Anna, Dr. Magyar Levente
Bejelentéssel távol:
Dr. Juhász Enikő, Zachar Ferenc, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Kocsis András
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre, a MÖH aljegyzője
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Pereszlényiné Dr. Kocsis Éva, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese
Szabó István, a Megyei Diáksport Tanács elnöke
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
Páldi Tamás, a MÖH Térségfejlesztési és Külügyi Iroda munkatársa
Dr Tölgyes Anna, a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet fejlesztési igazgatója
Baksa Miklósné, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda egészségügyi referense
Lázár Edit, az Esélyek Háza munkatársa
Veres Pál, a Megyei Diáksport Tanács titkára
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:
1./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság II. félévi munkatervére
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diáksport helyzetéről, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
Előadó: Szabó István, a Megyei Diáksport Tanács elnöke
3./ Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának
végrehajtásáról
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4./ Előterjesztés a megyei önkormányzat által
érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

fenntartott

szociális

intézmények

5./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet
területi ellátási kötelezettségének módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
6./ Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett, „A
perinatális intenzív centrumok és az intenzív neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése”
című pályázaton való részvétel támogatására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
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7./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2010. évi
sportalap felosztásának módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
8./Egyéb kérdések
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 31/2010. (IX. 7.) számú határozata
a bizottság 2010. II. félévi munkatervének elfogadásáról
A bizottság elfogadja 2010. II. félévi munkatervét.
2./ napirendi pont:
Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diáksport helyzetéről, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
Szabó István elmondja, hogy minden évben tárgyalja a bizottság a tevékenységéről szóló
beszámolót, ezért sok új információ nincs a jelenlegi beszámolóban. Tájékoztatja a
bizottságot, hogy aktivisták, szülők és testnevelő tanárok bevonásával tudják megfelelő
szinten működtetni a szervezetet. Az állami források jelentősen leszűkültek és ez
nagymértékben megnehezíti a diáksport működését. A nehézségek ellenére több megyei és
országos verseny került megrendezésre Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Büszkék a megye
fiatal sportolóira, de sajnos az elmúlt években nem volt anyagi forrás a sportolók munkájának
elismerésére úgy, mint korábban. Reméli, hogy a jövőben lesz pénz a sportolók jutalmazására.
Vadas Sándor megköszöni a Diáksport Tanács munkáját és a beszámolót.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 32/2010. (IX. 7.) számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diáksport helyzetéről, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Diáksport Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatóról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
diáksport helyzetéről, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Diáksport Tanácsnak a megye diáksportjáért végzett színvonalas és eredményes
munkáját.
Erről:
1./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
2./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
3./ Szabó István, a Megyei Diáksport Tanács elnöke
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4./ Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke
5./ Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
6./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
3./ napirendi pont:
Tájékoztató a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági programjának
végrehajtásáról
Kovács Sándor megköszöni a bizottság négy éves felelősségteljes szakmai munkáját. Számít
a jövőben is mindenki szakmai hozzáértésére, segítségére.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 33/2010. (IX. 7.) számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi szakmai, gazdasági
programjának végrehajtásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
4./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei önkormányzat által
érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelölésére

fenntartott

szociális

intézmények

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 34/2010. (IX. 7.) számú határozata a megyei önkormányzat által fenntartott
szociális intézmények érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelöléséről
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
5./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet
területi ellátási kötelezettségének módosítására
Dr. Tölgyes Anna elmondja, hogy a területi átadás 2007-ben kezdődött azzal, hogy a
Tiszazugi települések kérték a fekvőbeteg ellátás átrendezését és most ennek a harmonizációja
folyik tovább. Jelenleg a járóbeteg ellátás átrendezése is folyamatban van.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja a bizottságot, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés elfogadta a
megállapodás tervezeteket és Kunszentmárton is egyetért az abban foglaltakkal. A többi
település tud az előterjesztésről és van aki visszajelzett egyetértéséről, van aki még
hivatalosan nem jelzett vissza.
Elek Sándor megkérdezi, hogy azokról a településekről, akik még nem jeleztek vissza van-e
valamilyen információja a hivatalnak.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy ők azok a települések, akik kezdeményezték az ellátás
átrendezését.
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Dr. Magyar Levente elmondja, hogy a területi ellátás átrendezése nem 2007-ben induló
folyamat, hanem lényegesen előbbi. Már akkor megegyezés született ebben a kérdésben, hogy
ez a terület tulajdonképpen Szentes ellátási területéhez tartozzon, most annyiban egészül ki,
hogy a szakrendelés is bekapcsolódik ebbe a folyamatba.
Fazekas János elmondja, hogy azért kezdeményezték Kunszentmártonban a területi ellátás
átszervezését, mert sokkal közelebb van Szentes. Sajnos sok a baleset azon az útvonalon és
sokszor az életben maradás függ azon, hogy hova szállítják a sérülteket. A települések
nyilatkozataival kapcsolatban elmondja, hogy sajnos az anyagi hozzájárulás miatt volt
vonakodás a települések részéről, amely elsősorban az orvosi ügyeletet érintette, de most már
ez is megoldódik, mert pályázaton nyert forrást az önkormányzat erre a célra.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 35/2010. (IX. 7.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház- Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségének módosításáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett,
„A perinatális intenzív centrumok és az intenzív neonatológiai osztályok műszaki
fejlesztése” című pályázaton való részvétel támogatására
Dr. Tölgyes Anna kéri a bizottságtól az előterjesztés támogatását, mert nagyon szegényes a
kórház eszközparkja és nagy lemaradások vannak az uniós előírásokhoz képest. Elmondja,
hogy a meglévő eszközpark hiányos és elöregedett, nagyon szükségessé vált a fejlesztése és a
pótlása. A lélegeztető gép és egyéb műszerek hiányában jelenleg ideiglenes működési
engedélye van a kórháznak. A szakemberek pedig rendelkezésre állnak ahhoz, hogy ezt a
magas szintű műszerparkot alkalmazzák.
Dr. Magyar Levente megkérdezi alelnök urat, hogy mi a tendencia, ha ezek a fejlesztések
végbemennek, milyen irányba indul el a holdingosodás, mivel a megyében több kórház is van.
Vadas Sándor kéri, hogy majd az egyéb kérdésekben térnek vissza erre a kérdésre.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 36/2010. (IX. 7.) számú határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
program keretében meghirdetett, „A perinatális intenzív centrumok és az intenzív
neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése” című pályázaton való részvétel
támogatásáról
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak a 2010. évi
sportalap felosztásának módosítására
Vadas Sándor elmondja, hogy a pénzügyi elszámolások pontosítása miatt vált szükségessé a
sportalap felosztásának módosítása.
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A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 37/2010. (IX. 7.) számú határozata
a 2010. évi sportalap felosztásáról
1./ A bizottság a 2010. évre biztosított sportalap felosztásáról szóló 9/2010. (II. 5.) számú
határozat 2. pontját a következők szerint módosítja és hagyja jóvá:
2./ A JNSzM. Diáksport Tanács részére
Ebből:
Diáksport szakmai programokra,
a diákolimpiai versenyrendszer megyei
döntőire versenynaptár szerint
A Megyei Diáksport Tanács működésére
Az országos diákolimpiai bajnokok és
felkészítőik, a diáksport társadalmi
aktíváinak jutalmazására

Összesen:

3.550.000 Ft

2.900.000 Ft
500.000 Ft

150.000 Ft

3.550.000 Ft

3./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanáccsal kötött támogatási szerződést a
határozatban foglaltaknak megfelelően módosítani kell.
Határidő: 2010. szeptember 20.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Erről:
1./ Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
3./ Szabó István, a Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport Tanács elnöke
értesül.
8. napirendi pont
Egyéb kérdések
Kovács Sándor válaszol Dr. Magyar Levente kérdésére és elmondja, hogy véleménye szerint
megtörténhet a kórház holding felé történő elmozdulása. Azt látja, hogy az egészségügy
finanszírozásában, az egészségügy helyzetében ez lesz az elképzelhető irány. A megyék
kisebb kórházai a területi felosztás és munkamegosztás nélkül nem tudnak fenn maradni,
igazodniuk kell a megyei kórházakhoz. Azonban erre a kérdésre konkrétabb választ jelenleg
nem tud adni.
Vadas Sándor kéri a bizottság tagjait, hogy a szeptember 24-i ülésen jelenjenek meg, majd
megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnöke

