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Vadas Sándor köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Kiegészítésképpen elmondja, hogy az
egyes lakásotthonok
feladatellátásának megszüntetéséről szóló előterjesztés
tárgyalását 8. napirendként, a cigány származású fiatal tanulmányi támogatásáról
szóló kiosztott előterjesztést 9. napirendként javasolja tárgyalni. Ezek alapján
javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontokat fogadja el:
1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetési koncepciójára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú
gyermek és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) elfogadására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
3. Előterjesztés a jászapáti „Fehér Akác” Otthonban működő érdekképviseleti
fórumba tag kijelölésére
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
4. Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatára
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
5. Az Észak-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium bemutatása és
tervei
Előadó: Cserbán Józsefné, a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
„Viktória” Ápoló-gondozó Otthona igazgatója
Nagyné Varga Ilona, Esély Szociális Közalapítvány és Szellemi
Forrásközpont vezetője
6. Előterjesztés a szociális intézmények működését segítő, illetve felújítási célú
pályázatok benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke
7. Beszámoló a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet helyzetéről
Előadó: Dr. Sélleiné Márki Mária, főigazgató
8. Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek egyes lakásotthonok feladatellátásának
megszüntetésére és álláshelyek szociális otthonba történő átcsoportosítására
Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés alelnöke

9. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak cigány
származású fiatal tanulmányi támogatására
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Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
1./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetési koncepciójára
Hajdúné Gácsi Mária a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője elmondja, hogy a
költségvetési koncepció a 2008. év háromnegyedét áttekintő pénzügyi adatok és a
jövő évi módosított normatívák összegéből indul ki. Sok bíztatót ezzel kapcsolatban
nem tud mondani, szűkösnek ígérkezik a 2009. esztendő is. 2008. októberében és
novemberében is illeték-bevételi többlet volt, így várhatóan a 700 milliós hiány idén
kevesebb lesz. Benyújtottunk két működési célú pályázatot. Ezek a Kincstárnál
befogadásra kerültek, várjuk a szakmai minisztériumi döntéseket. Tehát ez is lehet
pozitív irányú a hiány csökkentésében.
Kovács Sándor elöljáróban elmondja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet a
bizonytalanság jellemzi leginkább.
Erre alapozva prognózist nagyon nehéz
mondani. A költségvetési koncepció az adott helyzet és időpont alapján készült, az
előre látható feladatokkal és az országos költségvetési irányszámokkal számolt.
Várható, hogy a bevételek csökkennek, a kiadások nőnek, fontos a takarékoskodás
önkormányzati és intézményi szinten is.
Zachar Ferenc kérdezi, hogy miért szerepel a koncepció 13. oldalán 834.018.000,-Ft
hiány, hiszen a 3. negyedévet lezáró előterjesztésben 134 millió Ft-tal kevesebbről
írtak.
Hajdúné Gácsi Mária válaszában elmondja, hogy a tárgyévi hiány mértékét
csökkentené, ha visszafizetnénk a hitelt, de ezt csak akkor lehetne megtenni, ha
drasztikus módon elvennénk az intézményektől. Sajnos a hiányok egymásra
termelődnek és valóban 834.018.000,-Ft a jelenlegi hiány.
Dr. Magyar Levente megnyugtató választ szeretne arra vonatkozóan, hogy a
kötvénykibocsátás terhére történt–e működési kiadás finanszírozása.
Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatásul közli, hogy a kötvénnyel kapcsolatos tőke és a
kamatai elkülönített bankszámlán vannak, nem használják működési kiadások
fedezetére.
A bizottság 9 igen szavazat, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot fogadja el:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
50/2008. (XI.25.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
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2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú
gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) elfogadására
Fazekas János elmondja, hogy a gyermekvédelmi szakellátási terv egy szakszerű,
pontos fogalmakat használó, a gyermekvédelmet érintő lényeges kérdésre kiterjedő
tanulmány. A hátrányos helyzetű gyermek definíciója és a jelenlegi válság helyzet
kapcsán előrevetíti egyre nagyobb társadalmi rétegek leszakadását. Mivel egyre
kevesebb pénz kerül a gyermekvédelembe és a szociális ágazatba -mert mindig is
maradék-elven finanszírozták ezeket-, vélhetően még hatványozottabban jelennek
majd meg a társadalmi és szociális problémák.
Kovács Sándor kapcsolódva az előtte szólóhoz elmondja, hogy sajnálatosan ez az elv
érvényesül az ágazgat finanszírozási mechanizmusában. Véleménye szerint is egyre
többen kerülnek majd a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszerbe, az
intézményekben több lesz a munka, a pénz pedig kevesebb, hiszen jövőre nem
számíthatnak 13. havi fizetésre a közalkalmazottak. Ő is a szakma figyelmébe ajánlja
a középtávú gyermekvédelmi szakellátási tervet.
Tuzáné Farkas Katalin elmondja, hogy a szakellátási tervben is szerepel, és a valós
élet is alátámasztja, hogy szükség van bölcsődei férőhelyekre. Tapasztalja, hogy
Jásztelken a 3 csoport ellátására képes óvoda csak 2 csoportot működtet, mert kevés a
településen az óvodába beíratott gyerek. Bölcsődés korúakat is felvennének, de nem
kapnak rá normatívát.
Hajdúné Gácsi Mária a normatíva-rendszer változásáról tájékoztatja a
megjelenteket, aminek eredményeképpen a 2 éves gyermek után is lehet normatívát
igényelni, csak ez az intézmény alapvető dokumentumainak átalakításával jár.
Kovács Sándor elmondja, hogy az Észak-alföldi Regionális Tanács a jövő évben nem
új bölcsőde/óvoda építésére ír ki pályázatot, hanem kifejezetten óvodához
kapcsolódó bölcsődei ellátás megszervezésére, infrastruktúrájának kialakítására.
Bóta Mizsei Ilona szerint is érdemes lenne az óvodáknak nyitni ezen alternatív
megoldás felé, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hamarabb
kerülhetnének az óvodapedagógusok, és általuk a gyermekjóléti szakemberek
látókörébe. Véleménye szerint a Biztos Kezdet program nagyon jó kezdeményezés,
több település élhetne a megszervezés lehetőségével.
Dr. Magyar Levente aggályosnak tartja az óvoda épületben történő bölcsődei ellátás
megszervezését, mert a két évesek igényének nem megfelelő a jelenlegi óvodai
infrastruktúra. Ezen túlmenően a szakdolgozókat tekintve is más a két intézmény
követelményrendszere. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009-2011
közötti fejlesztési tervek között nem szerepelt a Kovács Sándor által említett
pályázati lehetőség.
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Kovács Sándor tájékoztatja, hogy ezt a fejlesztési törekvést a legutóbbi ülésen
fogadták el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
51/2008. (XI.25.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) elfogadásáról
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
3./ Előterjesztés a jászapáti Fehér Akác Otthonban működő érdekképviseleti
fórumba tag kijelölésére
A napirendi ponthoz kiegészítés, vélemény, javaslat nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
52/2008. (XI.25.) számú határozata a jászapáti Fehér Akác Otthonban működő
érdekképviseleti fórumba tag kijelöléséről
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
4./ Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatára
Zachar Ferenc arról érdeklődik, hogy a bánhalmai „Fenyves Otthon” Fogyatékosok
Otthonában terveznek-e fejlesztést.
Dr. Györgyi Lajos tájékoztatja, hogy a koncepció 3. számú melléklete foglalkozik a
megyei önkormányzat szociális intézményei fejlesztési terveivel és ezek között
valóban nem szerepel az intézmény, mert 2008-2012 között nem terveznek ott
beruházást.
Fazekas János örül, hogy komoly beruházások történtek a szociális intézményekben,
de nem érti, hogy miért kapnak az intézmények ideiglenes működési engedélyeket,
amikor a tárgyi feltételekben is történt előrelépés és a szociális képzés is ontja a
képzett szakembereket.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy nem az a probléma, hogy az intézmények nem
megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottat vesznek fel, hanem az, hogy 27
álláshely hiányzik a megyei önkormányzat szociális intézményeiből. A megfelelő
létszám biztosítására 2012-i szóló ütemtervet kell kidolgozni.
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Kovács Sándor kiegészíti azzal, hogy a törvényalkotó előírja a minimumfeltételeket,
de sajnos nem finanszírozza azokat. Ezen a területen dolgozók nincsenek megfizetve,
ezért álláskeresés szempontjából nem vonzó a szociális szféra.
Dr. Magyar Levente hiányolja, hogy a kötvénykibocsátás, mint fejlesztési forrás nem
jelenik meg a koncepcióban.
Dr. Györgyi Lajos utal a 3. számú mellékletre, amiben szerepel kötvénykibocsátásból
finanszírozandó beruházás.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
53/2008. (XI.25.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
5./ Az Észak-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium bemutatása és
tervei
Cserbán Józsefné a „Viktória” Ápoló-gondozó Otthon igazgatója köszönti a
jelenlévőket és megköszöni a konzorcium bemutatására kapott lehetőséget. A
konzorcium fél éves működése alatt számba vették az ellátandó feladataikat, partneri
együttműködését köszöni Dr. Juhász Enikő polgármester asszonynak, és Nagyné
Varga Ilonának. A konzorcium a megjelenő igényekre szeretne adekvát módszertani
segítséget nyújtani. A „Viktória Otthonban” 178 férőhelyen látnak el pszichiátriai
betegeket, 12 fős a rehabilitációs részlegük, és 30 férőhelyen súlyos demens idősek
ellátása történik. Tervezik még speciális ellátási szükségletű gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló átmeneti és tartós neveltek ellátásának kialakítását is. A
bizottság valamennyi tagját meghívja egy kihelyezett ülésre és intézménylátogatásra.
Vadas Sándor a bizottság nevében megköszöni a felajánlást.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
54/2008. (XI.25.) számú határozata az Észak-alföldi Regionális Szociális
Módszertani Konzorcium bemutatásáról és terveiről
A bizottság elfogadja a tájékoztatást.
6./ Előterjesztés a szociális intézmények működését segítő, illetve felújítási célú
pályázatok benyújtására
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Dr. Magyar Levente a testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszköz közötti
különbségről érdeklődik.
Bencsikné Bérczi Ildikó elmondja, hogy a testtel közvetlenül és állandó jelleggel
érintkező gyógyászati segédeszköz többek között a pelenka, testtávoli a járókeret.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadta el:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
55/2008. (XI.25.) számú határozata a szociális intézmények működését segítő,
illetve felújítási célú pályázatok benyújtásáról
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
7. Beszámoló a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet helyzetéről
Elek Sándor a kórház likviditási helyzetéről, a romlás veszélyességi fokáról
érdeklődik.
Dr. Sélleiné Márki Mária elmondja, hogy 2008-ban immár harmadik alkalommal
számol be a bizottságnak a kórház helyzetről és változatlanul fő céljuk, hogy
igazodjanak a változó külső feltételekhez. A jövő évi teljesítmény volumen korlát
változtatásáról nincs információja, de az algoritmus változik majd. Adódnak
konfliktusok abból, hogy szigorúan tervezni kell az osztályok betegforgalmát, de
igyekeznek mindezt megoldani. 30 napon túli lejárt tartozásuk nincsen, erre továbbra
is törekszenek.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
56/2008. (XI.25.) számú határozata a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet
helyzetéről szóló beszámolóról
A bizottság elfogadja a beszámolót.

8./Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek egyes lakásotthonok feladatellátásának
megszüntetésére és álláshelyek szociális otthonba történő átcsoportosítására
Zachar Ferenc kérdezi, hogy ha az adott lakásotthonok megvásárlása állami
támogatásból valósult meg, lejárt-e a működtetési kötelezettség, továbbá az
átcsoportosítás a dolgozókat, vagy csak az álláshelyeket érinti.
Dr. Györgyi Lajos elmondja, hogy a lakásotthonok megvásárlása a szakminisztérium
által biztosított pályázati támogatásból valósult meg, de az 5 éves működtetési
kötelezettség mindkét lakásotthon tekintetében lejárt. Korábban már utalt a szociális
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otthonok szakdolgozói álláshelyeinek hiányára. Az átcsoportosítás az álláshelyeket
érinti, a dolgozók a földrajzi elhelyezkedés és a képzettség tekintetében sem
csoportosíthatók át automatikusan. A gyermekvédelmi intézmények igazgatói
igyekeznek a természetes fluktuáció segítségével, például nyugdíjazással, határozott
idejű szerződéssel alkalmazott dolgozóik elbocsátásával csökkenteni álláshelyeiken,
de nem kizárt, hogy végkielégítéssel is el kell majd bocsátani közalkalmazottakat.
Ennek lebonyolítását indokolt 2009. június 30-ra kitolni.
Fazekas János szerint szerencsés, hogy a szakellátásban élő gyermekek létszáma
csökken, de a gazdasági változások ezt felül is írhatják a közel jövőben. Tisztában
van azzal, hogy a szétaprózott lakásotthonos rendszer ingatlan-fenntartási költségei
jelentős terhet rónak a fenntartóra.
A bizottság 11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja
el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
57/2008. (XI.25.) számú határozata a Szolnok, Attila u. 37. szám alatti lakásotthon
feladatellátásának megszüntetéséről
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
A bizottság 11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja
el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
58/2008. (XI.25.) számú határozata a Tiszaföldvár-Homok, Óvirághegy I. u. 241.
szám alatti lakásotthon feladatellátásának megszüntetéséről
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
A bizottság 11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja
el.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
59/2008. (XI.25.) számú határozata szakdolgozói álláshelyek szociális otthonba
történő átcsoportosításáról
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Megyei Közgyűlésnek.
9./ Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottságnak cigány
származású fiatal tanulmányi támogatására
A napirendi ponthoz kiegészítés, vélemény, kérdés nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
60/2008. (XI.25.) számú határozata cigány származású fiatal tanulmányi
támogatására
1./
A Bizottság kéri a megyei közgyűlést, hogy az Etnikai Alap 2008. évi
előirányzatát az általános tartalék terhére emelje meg 30.000.- Forinttal.
2./
Amennyiben az 1./ pontban foglaltak teljesülnek a Bizottság 30.000.- Forint
egyszeri tanulmányi támogatást nyújt Burai Vanda (Kunmadaras, Bihari u. 23.)
tanulónak.
3./
A Bizottság felkéri a Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti
Irodáját, hogy a tanulmányi támogatás megítéléséről értesítse Burai Vanda tanulót és
a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
Határidő:
Felelős:

2008. december 15.
Dr. Györgyi Lajos, irodavezető

Erről:
1./
2./
3./

a megyei közgyűlés
Hajdúné Gácsi Mária, a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Beruházási Iroda vezetője
Dr. Györgyi Lajos, a Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti
Iroda vezetője

értesül.
Vadas Sándor végezetül megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Szolnok, 2008. november 27.
Vadas Sándor

