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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság
Jegyzőkönyv
a bizottság 2007. január 30.-i üléséről
A bizottság taglétszáma: 13 fő
Jelen vannak: Vadas Sándor, Elek Sándor, Farkas András Andor, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Juhász
Enikő, Zachar Ferenc, Dr. Bérczes Anna, Dr. Bódog József, Fazekas János, Dr. Kocsis
András, Szabó András, Tuzáné Farkas Katalin, Dr. Magyar Levente
Meghívottak:
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
Kiss János, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Baranyi Imre aljegyző
Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Toldi Attila, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezető-helyettese
Hajdúné Gácsi Mária, a MÖH Pénzügyi Iroda vezetője
Dr. Baksai István, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa
Dr. Nemes András, Szolnok Megyei Jogú Város képviselője
Sinkáné Bártfai Katalin, a Szolnoki Addiktológiai Központ vetzetője
Dr. Rédl Jenő, az Orvosi Kamara képviselője
Munkácsi Éva, az "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona, Fegyvernek, mb.igazgatója
Juhászné Zsigri Dóra, az "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona, Fegyvernek,
igazgatója
Balogh Irma, a Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye,
Törökszentmiklós, igazgatója
Gazdagné Bozsó Ilona, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igazgatója
Szalayné Farkas Julianna, a Szolnoki Gyermekotthon igazgatója
Fekete Istvánné, a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon, Kisújszállás, igazgatója
Hajnal Ferenc, az Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyermekotthon, Homok igazgatója
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./ A bizottság 2007. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
2./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
3./ Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok
tekintetében a megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatai
Előadó:Sinkáné Bártfai Katalin intézményvezető
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4./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási
egységek feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
5./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat által fenntartott
gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumaiba tagok megbízására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
6./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek betegszállítási feladat megszervezése céljából
pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
7./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a régió egészségügyi szakellátási kapacitása
felosztási javaslatáról
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
8./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatainak ellátásáról szóló 10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosítására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
9./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban
a megyei önkormányzat képviseletéről
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
10./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a fegyverneki Angolkert Otthon összevonására
Előadó: Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
11./ Előterjesztés az Egészségügyi és Sport Bizottságnak a 2005. évi „Jász-Nagykun-Szolnok
Megye legjobb sportolója” cím adományozására
Előadó: Vadas Sándor, a bizottság elnöke
1./ napirendi pont:
A bizottság 2007. I. félévi munkatervének elfogadása
Vadas Sándor szóbeli kiegészítésében felveti, hogy a közgyűlést követően soron kívüli ülést
kellene tartani a sportalap felosztásáról, ugyanis a szövetségek nehéz anyagi helyzetben
vannak, mivel a 2006. évi állami támogatásnak még csak a felét utalták át.
Dr. Magyar Levente felveti, hogy az egészségügy átalakítása miatt ki kellene dolgozni egy
megyei stratégiát. Ezzel foglalkozni kellene a bizottságnak egy külön napirendben, hogy a
kistérségi egészségügyi központok hol, milyen feladattal és miből fognak működni.
Vadas Sándor a felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben kiírják a pályázatot, a
bizottság tárgyalni fogja.
A bizottság 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 1/2007.(I. 30.) számú határozata a
2007. I. félévi munkatervének elfogadásról
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A bizottság a 2007. I. félévi munkatervét elfogadja.
2./ napirendi pont:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására.
Hajdúné Gácsi Mária szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 12. oldalon a kórház létszám
előirányzat a 2006-os intézkedésekhez kapcsolódik, annak az áthúzódó hatása.
Az ülés elején kiosztásra került egy határozati javaslat, ugyanis a hitelváltozást határozattal
kell kérni. A hitelt maximum 350 millió Ft erejéig kell felvenni. Hitel nélkül az önkormányzat
nem tudná az első 20 napban az intézményeket finanszírozni.
Kovács Sándor elmondja, hogy a 2007. évi költségvetés szűkebb lesz, mint a 2006. évi. A
megyei önkormányzat megpróbálja a hiányt áthidalni hitelfelvétellel, intézményi
megszorításokkal, és elbocsátások is lesznek, ez főként a nyugdíj mellett dolgozókat érinti.
Zachar Ferenc szóvá teszi, hogy a költségvetés tervezet nem tartalmaz forrást életkezdési
támogatásra, a Romaügyi Tanács működésére és az idősalapra sem, kérdezi, hogy ennek mi az
oka?
Elek Sándor kérdezi, hogy az illetékbevételből miért csak 1,6 milliárd Ft van tervezve,
véleménye szerint ez alul van tervezve. Kérdezi továbbá, hogy a bevételeknél a 30. sorban a
165.476 ezer Ft miből tevődik össze? Az ellátó szervezet megszűnésével kapcsolatban
kérdezi, hogy a maradék létszám az önkormányzati hivatalba tagozódik be, ez nem látszik
számára a 60 főben.
Dr. Magyar Levente az egészségügyben lévő új helyzet miatt felveti egy céltartalék képzését
az új és a régi finanszírozás közötti különbségből adódó kórházi finanszírozási hiány
csökkentésére, mivel véleménye szerint a kórház ezt biztosan nem tudja saját erőből
kigazdálkodni.
Dr. Jernei Zoltán sajnálatosnak tartja, hogy megszűnik a települési önkormányzatok,
intézmények nemzetközi kapcsolatainak pályázat alapján történő támogatása. Ezt az előző
ciklusban hozták létre konszenzus alapján. Azért is furcsállja, hiszen Elnök úr szerint is a
megye nemzetközi kapcsolatai kiemelt cél.
Dr. Györgyi Lajos válaszában ismerteti az életkezdési támogatással kapcsolatos jogszabály
ide vonatkozó részét, mely szerint a jogosultak közül a legfiatalabb is már 28 éves. Már 2006ban is a bizottság nem új lakás szerzést támogatott, hanem felújításokat, mert nem volt új
lakás vásárlásra igény. Ha lesz állami pályázat, akkor a volt állami gondozottak saját erejével
lehet pályázni állami pénzeszközre és lehet igényelni otthonteremtési támogatást is. A
Romaügyi Tanáccsal kapcsolatban elmondja, hogy 2007. tavaszától változás következik be,
területi cigány kisebbségi Önkormányzat kezdi meg tevékenységét, amely kap állami
támogatást. A kisebbségi feladok ellátása a tervezet szerint 500 ezer forinttal emelkedik.
Hajdúné Gácsi Mária az illetékbevétellel kapcsolatban elmondja, hogy az illetékhivatal
kiadása levonásra került mind a két oldalon. Az új szabályozás szerint az összes illetékbevétel
8,5 %-át lehet visszatartani a működési kiadásokra. Ha kevesebbe kerül a működés, növekszik
a bevétel. Ha az illetékbeszedés üteme nem változik, akkor legalább szinten kell maradni.
Információi szerint azonban még a kivetéseket sem tudták megkezdeni, mert átállnak az
APEH rendszerére. Az illetékbevétel az óvatosság elve alapján van tervezve, tavaly is

4
mérsékelt volt a terv. Elmondja továbbá, hogy jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak, de
pénze sincs.
A bevétel 30. soránál a szállodák és az illetékhivatal bérbeadása van tervezve. Az
illetékhivatal bérbeadása 50 millió forintot jelent egy évben. Mivel korábban kapott a megyei
önkormányzat ingyenesen egy illetékhivatalt, így részben ingyenesen, részben pedig bérleti
díjért sikerült átadni. Kb-70-80 millió forint pedig az az összeg, amelyet a székházban
működő szervezetek térítenek. Az ellátó szervezet részjogkörű szervként üzemel, teljesen
elkülönített költségként kell kezelni. Az épületüzemeltetés a 2/a, 2/b –ben, a létszámok a 2/fben külön soron szerepelnek. Ez a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázathoz is lényeges.
A hivatal létszáma 72 főről 60 főre csökken. A csökkentés elsősorban a nyugdíj mellett
dolgozókat érinti, 1 fő aktív dolgozótól kell megválni. A települési önkormányzatok
támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy önként vállalt feladat és elsősorban a saját
intézményeink működőképességét kell megtartani.
Dr. Baksai István ismerteti, hogy országosan a megyei kórházaknak 2006. december 31-én
mennyi volt a hiánya és elmondja, hogy a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél a hiány a
nulla magasságában volt. Az elkövetkező idő azonban jóval sötétebb. 2006. évben a TVK
fölötti részt csökkentett finanszírozással kifizették, azonban 2007-től már nem fizetik ki.
2006. I.-III. hónap és 2007. I:-III. hónap között mínusz 17% teljesítmény finanszírozás van. A
2007. januári fekvőbeteg ellátás finanszírozása 24 %-kal, februári 14 %-kal és a márciusi 17
%-kal kevesebb, mint a 2006-os. Február 16-tól kerül bevezetésre a vizitdíj, így most
„nagyüzem” van. Sajnálja, hogy a médiában rossz megfogalmazásban jelent meg, hogy 76 fő
létszámcsökkentés lesz a kórházban. Az elmúlt egy évben alakult úgy a helyzet, hogy ezek
már megszüntetett álláshelyek és a rendelőintézetben az óraszám csökkenésből adódó. Ezt
követően ismerteti a vizitdíj bevezetésével kapcsolatos intézkedéseket.
Zachar Ferenc rákérdez az idősügyi alapra.
Hajdúné Gácsi Mária elmondja, hogy a pénzmaradványban lesz 500 ezer forint az idősügyi
alapra.
Fazekas János örömét fejezte ki Elek Sándor szociális érzékenységével kapcsolatban,
azonban a szociális intézményeknél is leépítések lesznek, erre is figyelemmel kell lenni. A
romaügyi tanáccsal kapcsolatban elmondja, hogy eddig is formálisan működött, alig lehetett
az ülést összehozni. Az életkezdési támogatással kapcsolatban elmondja, hogy korábban ő is
felvetette, hogy a biztosított összeg kevés.
Dr. Magyar Levente nem ért egyet azzal, hogy csak az intézmények fontosak. A megyei
önkormányzatot csak úgy lehet megtartani, ha területi feladatot is ellát, segítséget nyújt a
településeknek, ha fontosnak tartja. Szerinte erre is figyelni kell.
Továbbra is javasolja a céltartalék képzését a kórház részére.
Elek Sándor a létszámmal kapcsolatban az összes létszámra kérdezett, amit Fazekas János
mond, az szerinte politikai csőlátás. Nincs baja a létszám racionalizálással, ezzel korábban is
egyetértett. Továbbra is az a véleménye, hogy az illetékbevétel alultervezett, ezért az apró
tételeket, mint az idősügyi alap, a Romaügyi Tanács működése, stb. tervezzék be, ennek a
terhére. Ez kb. 3-4 millió plusz kiadás, amivel nyugodtan meg lehet az illetékbevételt emelni.
Az épületüzemeltetéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy az ellátó szervezet
megszüntetésében politikai szándék van, hogy vezetőjét el kell küldeni. Ezt támasztja alá,
hogy teljesen külön van kezelve a költségvetésben, csak kevesebb létszámmal.
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Zachar Ferenc támogatja az etnikai alap növekedését. Elmondja továbbá, hogy a korábbi
bizottság tipikusan szociális és etnikai bizottság volt. Akkor még nem volt területi cigány
kisebbségi önkormányzat. Ha ez kiváltja a Romaügyi Tanács működését, akkor rendben van,
de lehetne találni a Tanácsnak is értelmes feladatokat. Az életkezdési támogatást is
megtartotta volna a továbbiakban is. Egyéb iránt támogatja Elek Sándor javaslatát.
Farkas Andrásnak korábban sem tetszett a Romaügyi Tanács, szerinte semmi értelme nincs.
Korábban volt egy együttműködési megállapodás, amely szerinte még ma is érvényes.
Dr. Bérczes Anna felveti, hogy a bizottsági tagok előre megkapják az anyagot, ezért ha
valakinek a képviselőtársával valamilyen problémája van, jöjjön be előbb az ülésre és
beszéljék meg.
Kovács Sándor Dr. Magyar Levente felvetésére elmondja,örül, hogy védi a megyét, meg
kell maradjon a megye, de a jelenlegi szűkítések miatt kezd kiüresedni. Kéri, hogy együtt
képviseljék Dr. Magyar Leventével, hogy maradjanak az erős megyék és legyenek a
feladatok megfelelő szinten támogatva. Elek Sándorral egyetért. Jó, ha tudják növelni a
támogatásokat, de tudják azt is, hogy 648 millió forint a hiány. Kéri, hogy későbbi időpontban
térjenek vissza ezekre a támogatásokra. Ha emelkedik a bevétel, akkor támogatja a kérést. Az
ellátó szervezet vezetőjével kapcsolatos dolgokat nem ismeri.
Elek Sándor és Zachar Ferenc nem kér szavazást a támogatásokról, tudomásul veszik, ha
lesz lehetőség, visszatérnek rá.
Dr. Magyar Levente kéri, hogy a bizottság szavazzon a céltartalékról. Ez 300 millió forint,
azonban, ha a kórház ezt kigazdálkodja, részéről rendben van.
Kovács Sándor nem ért egyet a hiány növelésével. Nem vállalhatja fel az állam helyett és
nem javasolja, hogy építsék be a költségvetésbe.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy 1997-ben az országgyűlés a költségvetési törvényben
úgy döntött, hogy a tulajdonos önkormányzatnak működtetési kötelezettsége van. A
kormányzatok ezt nem vonták vissza, és ezt az Alkotmánybíróság is jóváhagyta. Fenn áll a
tulajdonosi felelősség, ez alól nem bújhat ki a megyei önkormányzat sem. Emlékeztet arra,
hogy a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet már kétszer volt csőd-közelben.
Vadas Sándor kéri, hogy nem menjenek bele politikai vitába és lezárja a hozzászólásokat.
Szavazásra bocsátja a céltartalék képzésével kapcsolatos indítványt, melyet a bizottság 4 igen,
9 nem szavazattal elvet.
A bizottság 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 2/2007.(I.30.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A napirendi pont tárgyalását követően Farkas András távozott az ülésről.
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3./ napirendi pont:
Tájékoztató a Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok
tekintetében a megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatai
Sinkáné Bártfai Katalin a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nevében megköszöni a
szakmai és anyagi segítséget a bizottságnak valamint a Művelődési és Népjóléti Iroda
vezetőjének és munkatársainak. Kéri a bizottságot, támogassák a szervezet számára a 30
óraszám átcsoportosítását, mert különben nem tudják a munkájukat ellátni.
Elek Sándor megköszöni a partnerek segítségét az Addiktológiai Központ létrehozásában és
működtetésében. Nagy hiányt pótol és lényegesnek tartja, hogy meg tudták valósítani. A
központban dolgozók szakszerűen, kulturáltan és diszkréten bánnak a paciensekkel.
Megköszöni az intézmény működését és támogatja az előterjesztést.
Vadas Sándor is megköszöni az intézmény munkáját.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 3/2007.(I.30.) számú határozata a
Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok tekintetében a
megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatairól szóló tájékoztatóról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a tájékoztató és a határozati javaslat elfogadását.
4./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási
egységek feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés 2. oldalán a
Pénzügyi Iroda jelzése alapján a speciális gyermekotthon berendezésére biztosítható összeg
3,5 millió forintra változik.
A napirendi ponthoz kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 4/2007.(I.30.) számú határozata az
egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási egységek feladatmódosítása érdekében
szükséges intézkedésekről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
5./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat által fenntartott
gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumaiba tagok megbízására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, javaslat, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 5/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok megbízásáról

7

A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
6./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek betegszállítási feladat megszervezése céljából
pályázat benyújtására
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a mentőszolgálati ellátás elég rossz
és lassú a megyében. Ezt a mentőszolgálati ellátást egészítené ki, a Hetényi Géza KórházRendelőintézet betegszállító tevékenysége, hogy segítsen a betegszállításban.
Dr. Magyar Levente kérdezi, hogy amennyiben átveszi a kórház ezt a feladatot, akkor
minden kórháznak teljesíti a betegszállítást?
Dr. Baksai István válaszában elmondja, hogy előbb meg kell kapni a kapacitást. Amennyiben
megkapják a kapacitást, szerződést kötnek a többi kórházzal és szolgáltatnak nekik is.
Betegszállító Bt is van, akik a művese kezelésekre vállalták a szállítást. A jelen
előterjesztésben az eseti szállításokról van szó, és lényeges, hogy legalább nullszaldós legyen.
Dr. Magyar Levente ismét kérdezi, hogy átveszi a betegszállítást az egész megyében a
megyei kórház, vagy csak a megyei kórházból szállít? A mentő szét akarja választani a
betegszállítást és az akut szállítást. Véleménye szerint ebben nem lehet „mazsolázni”, mert a
mentő azt fogja mondani, hogy akkor átadja a feladatot a megyének.
Dr. Rédl Jenő szerint ez a rendszer nagyban segítene a betegek el- és visszaszállításban.
Elmondja, hogy a művese kezelésre 20 éve szállít egy szállító és nem tudják elérni, hogy
növelje a kapacitást.
Dr. Baksai István a felvetésre válaszolva elmondja, hogy egyrészt az a kérdés, hogy mire
lesz lehetőségük az OEP befogadás alapján, másrészt pedig mire lesz lehetőségük a gépjármű
beszerzés terén? Egyenlőre egy korlátozott gépjárműparkkal tudnak elindulni. Az első körben
nem valószínű, hogy a megye összes kórházának a szállítási feladatait el tudják látni.
A bizottság 11 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 6/2007.(I.30.) számú határozata
betegszállítási feladat megszervezése céljából pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
7./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a régió egészségügyi szakellátási kapacitása
felosztási javaslatáról
Kovács Sándor szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az írásos anyag pontosan leírja, hogy
milyen helyzetbe van a megye, a szándékot, hogy mit szeretnének képviselni. Ebben a
megyében csak két súlyponti kórház marad, az aktív ellátás megszűnik Mezőtúron. Ez egy
teljesen lefedetlen terület marad a megyében. Gyenge a mentőellátás. A javaslatok között az
intézmények által javasolt és szakmailag indokolt felosztás maradjon. A mezőtúri és a MÁV
Kórháznak is aktív ágyakhoz kell jutnia. Visszaküldésre került a miniszter úr javaslata, mert
nem találta méltányosnak az É-RET, hogy ezen a 41 aktív ágyon vitatkozzon.
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Elek Sándor kérdezi, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye részéről az É-RET-ben milyen
konkrét javaslatok hangzottak el a megoldásra?
Zachar Ferenc kérdezi: kik voltak az előkészítő bizottság tagjai?
Baksa Miklósné, Zachar Ferenc kérdésére ismerteti, az előkészítő bizottság összetételét.
Dr. Györgyi Lajos kérdésre válaszolva elmondja, hogy a miniszternek írt levél az előkészítő
bizottság javaslatát tükrözi, valamint a kórházak igényeit. Tételesen felsorolja kórházanként a
kért ágyszámokat, mely szerint a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nem kért plusz aktív
ágyat, a jászberényi kórház 3-al kevesebbet kért, a karcagi 31-gyel kért többet, a MÁV
Kórház 130 aktív ágyat és a mezőtúri pedig 101 aktív ágyat kért. Ez összesen 259 aktív ágy,
amely véleménye szerint mértéktartó és szerény a megyei igény.
Baksa Miklósné elmondja, hogy 2007. január 9.-én ülésezett az É-RET. Ekkor kapta meg a
miniszteri javaslatot. Az intézményi javaslatokat a regionális tisztifőorvos nem vitte a testület
elé, mert állítólag 3 intézmény nem küldte meg. Az intézményi javaslatokat küldték tovább a
miniszternek később.
Dr. Magyar Levente taktikailag elhibázottnak tartja a miniszternek küldött levelet. Nincs
benne kompromisszum. Véleménye szerint a mezőtúri kórház alkalmatlan az aktív ellátásra a
humán infrastruktúráját tekintve. A minisztérium birtokában megcáfolhatatlan adatok vannak.
A kórház szakmailag működésképtelen. Kérdezi, hogy amennyiben az OEP nem
finanszírozza, az önkormányzat kifizeti a működést? A MÁV Kórházzal kapcsolatban
elmondja, hogy az állam összevontan kívánja működtetni az állami kórházakat. Véleménye
szerint a MÁV Kórháztól a reumatológiai aktív ágy azért került el, mert ez az ellátás a megyei
kórház dolga.
Dr. Jernei Zoltán kérdezi, miért nem terjesztette elő a javaslatokat a regionális tisztifőorvos?
Erre a kérdésre a jelenlévők nem tudnak válaszolni.
Dr. Baksai István elmondja, hogy mind a három megyében készült összesítés. Jász-NagykunSzolnok megye kórházai nagyon visszafogottak voltak az igénylést illetően. A regionális aktív
ágyakat nem a miniszter, hanem az Országgyűlés alkotta törvény határozza meg, ezért a
miniszternek ezt nincs joga megváltoztatni. Ha az É-RET 43 tagjából 42 nem fogadja el a
javaslatot, akkor nem születik döntés. A mezőtúri kórházhoz elmondja, hogy minden
kórháznak ki kellett tölteni azt a listát, hogy rendelkezik-e a kórház megfelelő kubatúrával,
felszereléssel és személyzettel. A MÁV Kórházzal kapcsolatban elmondja, hogy 300 ágy
befogadására épült, jelenleg 170 krónikus ágyra van lehetőség, véleménye szerint ebből a
vízdíjat sem lehet kifizetni és ezen 20-30 aktív ágy sem változtat. Hivatkozik egy 2006. évi
ágazati rendeletre, mely szerint komplett feladat nem adható át más szolgáltatónak.
A kórházak javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy minden kórház időben megküldte a
javaslatát a Regionális ÁNTSZ-nek.
Kovács Sándor Személyesen jelen volt az ülésen. Elhangzott a regionális tisztifőorvos
válasza, nem volt senki aki nem küldte el a javaslatát. Az intézményvezetők szakmailag
indokoltan leírták, hogyan tudnák működtetni az intézményt. A mezőtúri kórházban a humán
infrastruktúra rossz, de nekik az az érdekük, hogy azt javítsák. A megyei önkormányzatnak az
az érdeke, hogy az egész megyében az ellátás biztosítva legyen. Ha az állam nem tartja fenn a
kórházakat, egyetlen önkormányzat sem tudja finanszírozni.
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Dr. Magyar Levente szerint a megye feladata az, hogy egy jól működő egészségügyi
rendszert működtessen. Két kórház: a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és Kátai G.
Kórház Karcagon kiemelt kórház. A jászberényi a helyén van, a mezőtúri nem működtethető,
az OEP nem fogja finanszírozni. Ez szakmailag és finanszírozásilag is látszik.
Elek Sándor egyetért azzal, ha nincs álláspont, akkor nem tudnak alku pozícióba kerülni.
Nem vitatja a levél igazságtartalmát. Nem volt és nincs olyan konkrét álláspont, amellyel a
miniszteri javaslattal szembe tudnak menni. Ha nincs számszerű javaslatuk, akkor a miniszter
mondja majd meg.
Kovács Sándor elmondja, hogy az első É-RET ülésen megjelent a miniszter anyaga. A
következő ülésre a regionális tisztifőorvos az intézmények anyagát megkérte és ezeket a
miniszter részére elküldte. A javaslat megvan és ez legyen az előterjesztés melléklete. Kéri,
hogy a bizottság tagjai kapják meg az intézményi anyagokat. A 2. pont legyen kiegészítve a
250 aktív ággyal és ez legyen felsorolva kórházanként is. A hivatalban legyen betekinthető a
javaslat szakmai bontásban.
Elek Sándor: legyen az előterjesztés mellé téve, mert abból kiderül, hogy van a megyének
javaslata. Kéri, hogy a szocialista képviselők kapják meg ezt az anyagot, hogy tudják az
érdekét képviselni.
Dr. Györgyi Lajos szerint az a kérdés, hogy az Országgyűlés tud-e több aktív ágyat adni a
megyének.
Dr. Magyar Levente szerint nem működik úgy, ahogy Dr. Györgyi Lajos mondta. Csak úgy
működik, ha megmondják azt is, honnan vegyék el, mert a régiónak megvan az ágyszáma.
Véleménye szerint a megye a mezőtúri kórház kivételével jól járt. Szerinte a felvetés is
komolytalan a MÁV Kórház esetében, mert, ha a tulajdonos nem kér aktív ágyat a MÁV
Kórháznak, akkor a megye nem kérheti. Megyei koncepciónak kellene megjelenni, nem
intézményinek. Szerinte nincs koncepciója a megyének, Ő ezért rimánkodott már évek óta.
A bizottság határozati javaslatonként külön szavazva 8 igen szavazattal és 4 tartózkodás
mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7/2007.(I.30.) számú határozata a
régió egészségügyi szakellátási kapacitása felosztási javaslatáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A napirendi pont tárgyalását követően Dr. Magyar Levente távozott az ülésről.
8./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatainak ellátásáról szóló 10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosítására
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
9./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi
Tanácsban a megyei önkormányzat képviseletéről
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, kérdés, javaslat nem hangzik el.
A bizottság 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 9/2007.(I.30.) számú határozata az
Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a megyei önkormányzat
képviseletéről
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
10./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, valamint a fegyverneki Angolkert Otthon összevonására
Dr. Györgyi Lajos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetési megszorítások
miatt indokolt megoldást találni az olcsóbb üzemeltetésre. Az összevonást erősíti az is, hogy
az intézmények közel vannak egymáshoz. Az előterjesztés második oldalán a létszámoknál
változás van. A jelenlegi 4 fő helyett 6 fő a műszaki és egyéb technikai alkalmazott, amely 3
fő helyett 5 főre változik. A fegyverneki "Angolkert" Idősek Otthona beolvad a
törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményébe. A
fegyverneki igazgatónak megszűnik a magasabb vezetői megbízatása, általános helyettes lesz,
ha a GYED-ről visszajön dolgozni. Az igazgatói állásra a pályázatot kötelező meghirdetni, de
ha az első körben nem lesz eredményes a pályázat, akkor Balogh Irma vezetné tovább az
intézményt. Az előterjesztést megküldte a megyei önkormányzat az érintett településeknek is
és amennyiben a bizottság elfogadja az előterjesztést, az intézményi kollektíva tájékoztatása is
megtörténik.
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság 8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadja el:
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 10/2007.(I.30.) számú határozata a
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, valamint a fegyverneki
Angolkert Otthon összevonásáról
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
11./ napirendi pont:
Előterjesztés az Egészségügyi és Sport Bizottságnak a 2005. évi „Jász-Nagykun-Szolnok
Megye legjobb sportolója” cím adományozására
Vadas Sándor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a bizottság az előző ülésén írta ki a
pályázatot a 2006. évi megye legjobb sportolója címre. A beérkezett pályázatok alapján
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készült javaslathoz kikérték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége és
Megyei Diáksport Tanács véleményét is.
A napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem hangzik el.
A bizottság egyhangúlag a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottsága
11/2007.(I.30.) számú határozata a 2006 évi „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb
sportolója” cím adományozásáról
A bizottság 2006. évben elért sportteljesítménye alapján a sportszakmai véleményeket is
figyelembe véve „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb sportolója” címet adományozza:
Serdülő leány kategóriában: Joó Anettnek, az Újszász Városi VSE lábtoll-labda
sportolójának,
Serdülő fiú kategóriában: Gál Bencének, a Szolnok Városi Sportiskola atlétájának
Ifjúsági leány kategóriában: Hegedűs Dórának, a Wadokai Judo Klub sportolójának
Ifjúsági fiú kategóriában: Ecseki Dánielnek, a Szolnoki MÁV SE atlétájának
Felnőtt női kategóriában: Folláth Viviennek, a szolnoki Mezőgép KGF Kajak-kenu Klub
kajakozójának
Felnőtt férfi kategóriában: Darázs Péternek, a Jászberényi SE rövidpályás
gyorskorcsolyázójának
Csapat kategóriában: Szolnoki Cannibals Floorball Klub női csapatának
Különdíjat adományoz: Szabó Rékának, a Mezőtúri Városi Sportiskola paraúszójának
A díjak átadására 2007. februárjában kerül sor. A díjátadási ünnepség megszervezésével
kapcsolatos operatív feladatokkal a bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetségét kéri fel.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Erről:
1./ a megyei közgyűlés tisztségviselői
2./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
3./ Vadas Sándor, a bizottság elnöke
4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
A napirendi pont tárgyalását követően a bizottság elnöke megköszöni az aktív részvételt és az
ülést bezárja.
Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

a bizottság 2007. január 30.-i ülésének határozatai
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 1/2007.(I. 30.) számú határozata a
2007. I. félévi munkatervének elfogadásról
A bizottság a 2007. I. félévi munkatervét elfogadja.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 2/2007.(I.30.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 3/2007.(I.30.) számú határozata a
Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok tekintetében a
megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatairól szóló tájékoztatóról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek a tájékoztató és a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 4/2007.(I.30.) számú határozata az
egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási egységek feladatmódosítása érdekében
szükséges intézkedésekről
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 5/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok megbízásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 6/2007.(I.30.) számú határozata
betegszállítási feladat megszervezése céljából pályázat benyújtásáról
A bizottság javasolja a megyei közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7/2007.(I.30.) számú határozata a
régió egészségügyi szakellátási kapacitása felosztási javaslatáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosításáról
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
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A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 9/2007.(I.30.) számú határozata az
Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a megyei önkormányzat
képviseletéről
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a megyei közgyűlésnek.
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 10/2007.(I.30.) számú határozata a
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, valamint a fegyverneki
Angolkert Otthon összevonásáról
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a megyei közgyűlésnek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottsága
11/2007.(I.30.) számú határozata a 2006 évi „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb
sportolója” cím adományozásáról
A bizottság 2006. évben elért sportteljesítménye alapján a sportszakmai véleményeket is
figyelembe véve „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb sportolója” címet adományozza:
Serdülő leány kategóriában: Joó Anettnek, az Újszász Városi VSE lábtoll-labda
sportolójának,
Serdülő fiú kategóriában: Gál Bencének, a Szolnok Városi Sportiskola atlétájának
Ifjúsági leány kategóriában: Hegedűs Dórának, a Wadokai Judo Klub sportolójának
Ifjúsági fiú kategóriában: Ecseki Dánielnek, a Szolnoki MÁV SE atlétájának
Felnőtt női kategóriában: Folláth Viviennek, a szolnoki Mezőgép KGF Kajak-kenu Klub
kajakozójának
Felnőtt férfi kategóriában: Darázs Péternek, a Jászberényi SE rövidpályás
gyorskorcsolyázójának
Csapat kategóriában: Szolnoki Cannibals Floorball Klub női csapatának
Különdíjat adományoz: Szabó Rékának, a Mezőtúri Városi Sportiskola paraúszójának
A díjak átadására 2007. februárjában kerül sor. A díjátadási ünnepség megszervezésével
kapcsolatos operatív feladatokkal a bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sportszövetségek Szövetségét kéri fel.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
Erről:
1./ a megyei közgyűlés tisztségviselői
2./ Ács Bálint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnöke
3./ Vadas Sándor, a bizottság elnöke
4./ Dr. Györgyi Lajos, a MÖH Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője
értesül.
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a bizottság 2007. január 30.-i ülésének határozatai
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 1/2007.(I. 30.) számú határozata a
2007. I. félévi munkatervének elfogadásról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 2/2007.(I.30.) számú határozata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 3/2007.(I.30.) számú határozata a
Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok tekintetében a
megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatairól szóló tájékoztatóról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 4/2007.(I.30.) számú határozata az
egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási egységek feladatmódosítása érdekében
szükséges intézkedésekről
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 5/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti
fórumaiba tagok megbízásáról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 6/2007.(I.30.) számú határozata
betegszállítási feladat megszervezése céljából pályázat benyújtásáról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 7/2007.(I.30.) számú határozata a
régió egészségügyi szakellátási kapacitása felosztási javaslatáról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 8/2007.(I.30.) számú határozata a
megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
10/2005.(VI.30.) számú rendelet módosításáról
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 9/2007.(I.30.) számú határozata az
Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a megyei önkormányzat
képviseletéről
A Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 10/2007.(I.30.) számú határozata a
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, valamint a fegyverneki
Angolkert Otthon összevonásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Sport Bizottsága
11/2007.(I.30.) számú határozata a 2006 évi „Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb
sportolója” cím adományozásáról

