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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15.
napján 16:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
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Tanácskozási joggal jelen van:
Farkas János
Nyergesné Kovács Erzsébet
Sepsik Andrásné

polgármester
jegyző
családgondozó

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom,
hogy az ülésen az öt bizottsági tag közül három fő jelen van, a bizottság határozatképes, az
ülést megnyitom. Igazoltan hiányzik Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök úr, ezért a mai ülést én
vezetem. Igazolatlanul hiányzik Sztáncs Erika bizottsági tag. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Kővári Róbert bizottsági tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Kővári Róbert bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
366/2016. (IX. 15.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a
2016. szeptember 15. napján tartandó soros, nyílt ülése
jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kővári Róbert bizottsági tagot
megválasztotta.

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Nincs. Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért,
szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
367/2016. (XI. 15.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016.
szeptember 15. napján megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
1.)
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes
2.)
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes
3.)
A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes
4.)
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes
5.)
Egyebek
1. Napirendi pont
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Első napirendi pontunk az egészségügyi ellátás helyzetéről
szóló tájékoztató. Doktor úr éves szokásos beszámolóját megkaptuk, köszönjük szépen a
munkáját. Kiegészíteni valóm ezzel kapcsolatban nincs. Valakinek kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

368/2016. (XI. 15.) SZB határozat
Tárgy: Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az
egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
2. Napirendi pont
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Farkas Krisztián elnökhelyettes: A második napirendi pontunk a védőnői szolgáltatás
helyzetéről szóló tájékoztató. A védőnő tájékoztatóját szintén megkaptuk. Megkérdezem
Németh Éva védőnőt van-e ezzel kapcsolatban kiegészítenivalója?
Németh Éva bizottsági tag: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tavaly a királyhegyesi
kolleganő több alkalommal helyettesített, ezt köszönöm szépen neki. Ez természetesen
visszafelé is működik. Változatlanul igen magas az abortuszok száma, évi 24, szemben az
élve születések számával, ami pedig évi 12-13. Ez sajnálatos arány.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Úgy látom, hogy nem kell kötelezően bölcsődét
működtetnünk. Amennyiben kérik a szülők ezt, akkor kötelező lesz?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, a január 1-től lesz változás ebben a tekintetben,
mert a gyermek létszám (0-3 év közötti 40 fő), úgy tudom meg van hozzá a településen,
illetve, ha öt gyermek tekintetében kérik, akkor kell biztosítani. A feltételeket azonban még
nem a jövő évben kell teljesíteni.
Németh Éva bizottsági tag: Az óvodában tavaly végigsöpört a tetűjárvány, amit az iskolában
szerencsére sikerült elkerülni. Szeretném kiemelni, hogy nagyon sokat jelent a gyermekjóléti
szolgáltatóval végzett munka, mert nagyon gyors, pontos és precíz. Aminek külön örülök,
hogy kaptam egy szolgálati biciklit és egy digitális mérleget, az új rendelőbe pedig meg lett
ígérve, hogy újabb különböző újszerű eszközöket fogok kapni.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük szépen a munkádat, illetve a kiegészítést. Vane valakinek egyéb kiegészítése? Nincs, kérem, szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
369/2016. (IX. 15.) SZB határozat
Tárgy: A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a védőnői
szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont
A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk a 2017. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában készült. Minden évben csatlakozunk hozzá,
több felsőoktatásban tanuló diák eredményesebb munkáját tudjuk ezáltal támogatni. Az idén
ismét meghirdetésre került. Javaslom, hogy a képviselő-testületismételten csatlakozzon a
Bursa Hungaricához Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
370/2016. (IX. 15.) SZB határozat
Tárgy: A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2017. évi
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. Napirendi pont
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Kormányhivataltól érkezett egy levél, amiben arra
kértek minden önkormányzatot, hogy az egészségügyi tárgykörben alkotott rendeletét
vizsgálja felül, akinek pedig nincs, az haladéktalanul pótolja. Nekünk ilyen helyi rendeletünk
nem volt. Azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen kistelepülésen nincs is relevanciája,
ugyanis egy orvosi, egy védőnői, egy fogorvosi ellátó van, de a jogszabály nem tesz kivételt,
hogy csak azoknak az önkormányzatoknak kell alkotni ilyen rendeletet, ahol az utcákat be
kell sorolni valamelyik körzetbe. Abban a tekintetben lehet érdekes a dolog, hogy milyen
módon látja el ezt a feladatot az önkormányzat. Lehet például társulás útján, közalkalmazott
foglalkoztatásával, vagy vállalkozó háziorvos, védőnő által stb. Ezt a hiányosságot tehát
pótolnunk kellett. Annyit kell még róla tudni, hogy a tavaly elfogadott új jogszabály az
egészségügyi alapellátásról úgy rendelkezik, hogy mielőtt a képviselő-testület ezt megalkotja,
az országos intézetnek ezt véleményeznie kell. Ez a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,
akinek a tegnapi nap folyamán elküldtük a rendeletünket. Bízunk abban, hogy a testületi
ülésig a válaszukat meg fogjuk kapni, más különben a rendeletet nem tudja megalkotni a
testület. Problémát jelentett, hogy a fogorvosi ellátást kinek kellene biztosítania. Megkötöttük
a szerződést Apátfalvával január 1-jei nappal, de az csak az ellátásról szól, az ügyeleti
ellátásról nem. Sehol nincs leírva az, hogy ezt kinek kellene biztosítani. Hosszú nyomozás
után odáig sikerült jutni, hogy Makó saját lakossága részére biztosítja, de neki nincs ellátási
kötelezettsége a településünk felé. Ha fogadják a kistérség lakosait, akkor jó, ha nem, akkor
nem tudni. Jelenleg a rendelet azt tartalmazza erre vonatkozóan, hogy mivel a szegedi
szájsebészeti klinikának 0-24 óráig van ügyeleti ellátása, így azt jelöltem meg benne. Nem
tudom, hogy a véleményezés során erről fognak-e nyilatkozni, és ha igen, akkor hogyan. A

jogszabály kifejezetten felsorolja, hogy mi az, ami az alapellátási kötelezettség körében, az
önkormányzatnak biztosítani kell. Ez a háziorvosi ellátás, a házi-gyermekorvosi ellátás, a
védőnői ellátás, a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi ügyeletet, az iskolai ellátást.
Németh Éva bizottsági tag: Nem kell a rendeletbe belefoglalni, hogy a védőnőnek ki a
helyettese?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem, a helyettesítést nem, csak az ügyeleti ellátást kell
szabályozni.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
371/2016. (IX. 15.) SZB határozat
Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

5. Napirendi pont
Egyebek
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Egyebek napirendi pont következik. Van-e valakinek
mondanivalója?
Kővári Róbert bizottsági tag: Azt gondolom, jó lett volna, ha a zárt ülésen mind az öt
bizottsági tag jelen van, és együttesen alakítjuk ki az adott ügyben a véleményünket.
Különösen alá tudta volna támasztani a doktor úr, illetve a volt családgondozó az
álláspontunkat.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Sztáncs Erika bizottsági tag nagyon ritkán vesz részt a
bizottság munkájában. Nincs lehetőség arra, hogy valaki más legyen helyette?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A jogszabály részletesen tartalmazza, hogy milyen
esetekben szűnik meg a bizottsági tag megbízatása, pl. lemondással. Egyeztetünk ez ügyben
vele és tájékoztatjuk a bizottságot.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük. Megállapítom, hogy a Szociális Bizottság a
mai nyílt ülés napirendjét megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek
között. Mivel nincs több hozzászólás a bizottság nyílt ülését 16:20 órakor bezárom.
k.m.f.t
Farkas Krisztián
elnökhelyettes

Kővári Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

