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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. január 14-ei, rendkívüli
nyílt üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem

Jelen voltak:

Dr. Mátics István elnök, Hermann Istvánné, Süli Ildikó, Torma Lajos,
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tagok
Somoskői Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Távol voltak:

Hezler Gabriella, Módi Miklós bizottsági tagok

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Mátics István elnök köszöntötte a jelenlévőket és a bizottság ülését 17 órakor megnyitotta.
Köszöntötte az új bizottsági tagot, Süli Ildikót.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen volt. Ismertette
a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.
Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a
napirendről javaslata alapján.
A bizottság nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal elfogadta a
napirendet és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
1/2016. (I.14.) ESZB határozata
a napirendről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2016.
január 14-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. A 2016. évi költségvetés ESZB-t érintő tételeinek egyeztetése/vitája
(Ennek a napirendi pontnak a vitaanyaga a 2015.12.15-ei képviselő-testületi ülés 4. napirendi
pontjához mellékelt előterjesztés írásos anyaga)
2. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A 2016. évi költségvetés ESZB-t érintő tételeinek egyeztetése/vitája

Dr. Mátics István elnök elmondta, a 2016. évi költségvetés két szakterületet érint, a szociális és
egészségügyi területet.
Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy a VFKB múlt héten tárgyalta az anyagot és Gyuga Mihály
képviselőtársa kérte, hogy a CSÁO eszközbeszerzéséről ejtsenek szót. Ez kb. 2-3 M Ft-ot jelent, de úgy
gondolta, hogy intézményvezető úr is fog jelzést tenni a bizottságnak e téren. Az egészségügyi
prevenciós programra tervezett összeg szerepel a költségvetésben, az stabilnak mondható, a többi
költséget pedig majd a költségvetés év közbeni módosításával biztosíthatják az egészségügy számára.
Dr. Mátics István elnök javasolta, hogy először a Szociális Szolgálattal foglalkozzanak, majd azt
követően térjenek át az egészségügy dolgaira. Baráth Domonkos intézményvezetőtől érkezett jelzés a
CSÁO konyhaberendezésének felújításával kapcsolatban, valamint az ágazatnak nyújtott 5 %-os bér
kiegészítési támogatást kérte a 2016-os évre is. Az igény ebben a két témakörben merült ki. A konyhai
berendezés becsült költsége kb. 2,4 M Ft, az 5 %-os bértámogatás pedig a korábbi évről ismert. A
szociális ágazatnak ezen kívül vannak más gondjai is, ezeket említette:
Régóta probléma az IÁO felújítása és bővítése. A beruházásnak 2011-2012–es tervei vannak, azokról
nem kellene elfeledkezni, ha van rá lehetőség, a megvalósításról kell gondoskodni. A bútorzat és a
felszerelések cseréjére lenne szükség. A mai követelményeknek a mostani felszerelés nem felel meg. A
Fürst Sándor utcai ingatlan felújítására szintén készültek tervek, ha pályázati lehetőségek lesznek, akkor
a tervek álljanak készenlétben.
A Vöröskereszt áthelyezése korábbról visszaköszönő feladat, a szolgálat feladatbővülése ezt indokolja
is, vannak költségvetési konzekvenciái.
A CSÁO bútorzatának felújítása és cseréje is indokolt a konyhai berendezésen túl. A családi és
gyerekjóléti központ és a szolgálat munkatársainak a számítógép parkját kellene bővíteni, jelenleg 2-3
fő dolgozik egy gépen. A mosoda gépparkja szintén elavult, ipari mosógép és szárítógép beszerzése
indokolt, a bölcsődei játékpark bővítése, pótlása évente visszatérő probléma.
A bölcsődei étkezéshez, tároláshoz szükséges edények, műanyag tányérok, poharak beszerzése indokolt
a korábbi felmérések alapján.
Felhívta a figyelmet hogy a Komplex Telepprogram folytatásához pályázat jelent meg a mai napon, ahol
Oroszlány eddig is sikeresen pályázott, a pályázat beadási határideje március 31. Ez önerő nélküli
pályázat.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy egyeztetés volt már a Komplex Telepprogram
folytatásával kapcsolatban, erre a pályázatra van egy ráépülő pályázat, melynek határideje július 31. és
ezzel kapcsolatban január 20-án újabb egyeztetés lesz. A CSÁO konyhájának felújításához kellene
forrást biztosítani. Az étkeztetést biztosító konyha felújításáról eddig azért nem beszélt, mivel a
képviselő-testületi döntés értelmében közbeszerzést írnak ki a konyha további működtetésére.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag kérdése az volt, hogy a most felsorolt pontokon belül van-e
fontossági sorrend, vagy ez most csak egy probléma feltárás, hiszen ezek olyan igények, amit nem
tartalmaz a költségvetés-tervezet.
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy fontossági sorrendet nem tud felállítani, az ágazatnak kell
eldönteni, hogy mi a legfontosabb. Úgy gondolta, hogy a Vöröskereszt helyiségének megoldása sürgető
megoldást igényel, a többi pedig pénz kérdése, a Komplex Telepprogramban való részvétel azonban
szándék kérdése, az IÁO felújítása pályázati lehetőség és szándék kérdése. A felsorolt igények
folyamatos felújítást jelentenek. A kisbuszról már régen esett szó, döntés is született, azonban
meghiúsult, az igény erre azonban változatlanul megvan, ha lehetőség adódik, akkor ez megvalósítható.
Összességében felállítható egy sorrend, de részben az amortizáció pótlásáról van szó.
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Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy a költségek meghatározásánál a többlet feladatok pénzügyi
vonzatáról nem esett szó (létszámigény, eszközigény). Az első kalkulációk alapján ez 10 M Ft-ot tesz
ki.
Baráth Domonkos intézményvezető elmondta, hogy a családi és gyermekjóléti központ kialakításához
létszámigényük plusz 4 fő, valamint eszközök, gépek, berendezések.
Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy már a koncepció is úgy készült, hogy az értékcsökkenést
visszapótolják, az egyéb dologi kiadások úgy kerültek megtervezésre, hogy az ÉCS visszapótlásra
kerüljön, valamint a 9. mellékletben kisértékű tárgyi eszköz és szakmai kisértékű tárgyi eszköz is került
betervezésre. Tehát nem nulláról indul az intézmény.
Papp Péter PB elnök elmondta, hogy már a tavalyi évben is volt kisértékű eszközbeszerzés, ez fedezné
például a sütő és a mikrohullámút sütő pótlását.
Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy javasolják a sor megemelését a képviselő-testületnek, a
többi pedig az üzemeltető által később kerüljön figyelembevételre, év közben, amikor plusz forrás
adódik. Jelen pillanatban nem látja a felsorolt igények megoldására a forrást.
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy a bizottság dolga nem az, hogy meghatározzák a mikrohullámú
sütő árát és a beruházási összegeket. A létszámbővítéssel kapcsolatos növekedés indokolt és a
javaslatokban is benne kellett volna lennie. Kérdése az volt, hogy ajánlásként javasolják a képviselőtestületnek a felsorolt igényeket, vagy kérjék az intézménytől, a hivatal dolgozóitól, hogy a jövő heti
testületi ülésig lássák el a bizottságot azokkal az információkkal, amiket most hiányol.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag véleménye szerint ezeket a dolgokat a Szociális Szolgálat
vezetése régóta tudja, kérdése az volt, hogy miért nem került ez előbb a bizottsághoz.
Papp Péter PB elnök javasolta, hogy ma addig jusson el a bizottság, hogy elviekben támogatja a
koncepciót, lesz még ülés ahol csak a költségvetéssel foglalkoznak, addig nézze meg a szakbizottság,
hogy beteszi-e a javaslatai közé ezeket az igényeket. Ezután, február 8-án végleges döntésre kerülhet a
Pénzügyi Bizottság elé. Elkésve nincsenek.
Dr. Mátics István elnök javasolta, hogy a bizottság ajánlásként fogadja el a következő fejlesztési és
beruházási elképzeléseket: CSÁO konyhaberendezésének felújítása, 5 %-os bérkiegészítés, IÁO
fejlesztése, Vöröskereszt áthelyezése, CSÁO bútorzatának felújítás és cseréje, mosoda gépparkjának
cseréje, bölcsődei játékpark bővítése, bölcsődei étkezéshez szükséges edények beszerzése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a tagokat szavazzanak javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
2/2016. (I.14.) ESZB határozata
a 2016. évi szociális területet érintő kiadási előirányzatok támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja Oroszlány Város Önkormányzata szociális területet érintő 2016. évi költségvetési
kiadási előirányzatait.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

Dr. Mátics István elnök 17 óra 32 perckor szünetet rendelt el, mely 17 óra 40 percig tartott
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Dr. Mátics István elnök javasolta, hogy a napirend második részében az egészségügyi feladatokat
beszéljék át.
Dr. Nagy Jenő, a háziorvosok képviselője tolmácsolta saját és kollégái véleményét. Pozitív
visszhangra talált az iparűzési adó alóli mentesség biztosítása. Kérésük az volt, - ami a költségvetést
érinti - hogy azt a fajta támogatást, amit eddig az elmúlt években kaptak, továbbra is szeretnék megkapni,
ha lehetőség van rá. Tudomásuk van arról, hogy az ügyeleti szolgálat ellátása terén a város olyan
megoldásban gondolkodik, ami az ügyeleti díj korrekciót tartalmazná. Az önkormányzati programban,
ami a rendelők felújítását célozta meg, előrelépések történtek, de még nem teljes, részben a tulajdoni
viszonyok, részben a pályázati lehetőségek hiánya miatt.
Elmondta még, hogy az idei évben a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatokon
jelentős összegekre lehet pályázni pl. eszközbeszerzésre, rendelő felújításra, ügyeleti helyiség
kialakításra stb. Kérése az volt, hogy a rendelő felújítási programot vigye tovább az önkormányzat.
Dr Gieszer Zsuzsanna orvos-igazgató véleménye az volt, hogy Dr. Scheirich Tamás felújított
rendelője üresen áll, azt hasznosítani kéne.
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy javasolni fogja, hogy az egészségügyben dolgozó
közalkalmazottak a város közalkalmazottaihoz hasonlóan azonos cafetéria juttatást kapjanak. Az
önkormányzat már elfogadta a rákprevenciós programot, ennek a költségvetését biztosítani kell és el
kellene kezdeni a tárgyalásokat, hogy a program elindulhasson.
A háziorvosi rendszer támogatásához javaslatként megfogalmazta, hogy az iparűzési adó kiváltása
mellett a tavalyi évnek megfelelő juttatást is kapjanak a háziorvosok, azt a támogatást az idei évben is
biztosítsa az önkormányzat. Kérése az volt, hogy a háziorvosok aktívan vegyenek részt a prevenciós
programban.
Az ügyeleti rendszer támogatása az önkormányzat feladatai közé tartozik, azt Tb finanszírozásból nem
lehet fenntartani. Hasonló arányban javasolja megtartani a támogatást azzal együtt is, hogy a
közbeszerzési eljárás végét nem ismerik.
Amennyiben egy alapellátási intézet megalakul Oroszlányban, annak anyagi vonzatának
finanszírozásáról az önkormányzat év közben is dönthet.
Elmondta még, hogy a Szakorvosi és Ápolási Intézettől két megkeresés érkezett, az egyik a sportorvosi
ellátás bérfedezetének az emeléséről szól havi 250 ezer forint összegben, a másik igény pedig egy 20 M
Ft-os műszerigényt takar, konkrét berendezések megnevezése nélkül.
Torma Lajos bizottsági tag kérdése az volt, hogy a sportorvosi többletköltség havi 250 ezer Ft többletet
jelent vagy összességében kérik az emelést.
Dr. Mátics István elnök beszámolt a korábbi sportorvosi finanszírozásról.
Elmondta, hogy jelenleg OEP finanszírozás nincs, ezt magán sportorvosok látják el vagy külön
szerződve megfizetik.
Papp Péter PB elnök 17 óra 58 perckor elhagyta a bizottság ülését.
Dr. Gieszer Zsuzsanna orvos-igazgató elmondta, hogy a megyében dr. Aschenbrenner Lászlón kívül
nincs más sportorvos, csak magán úton lehet orvoshoz fordulni. Ez is hiányszakma.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag javasolta, kérjenek bővebb költségkimutatást és térjenek vissza
a kérdésre. Konkretizálni kellene a rendelési óraszámot és a költségeket is. E nélkül nehéz dönteni. Ezzel
együtt a másik kérelem is bővebb kifejtésre kerülhet. Véleménye szerint akkor járnak el korrekten, ha
mind a két kérést befogadják, hisz az előzőekben is befogadták az összes kérelmet.
Papp Péter PB elnök 18 órakor visszatért a bizottság ülésére.
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Papp Péter PB elnök elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt a képviselő-testületet több sportegyesületi vezető
kereste meg. Az ellátás ezres nagyságrendet tesz ki. (kosárlabda kb. 300 fő, labdarúgás kb. 400 fő, ezen
kívül a többi, kisebb egyesület tagjainak létszáma is jelentős) A sportorvosi ellátás megállapodás alapján
heti 6 órában pénteken délelőtt 8-14 óráig tartott.
Ha ennek a rezsi költségét, az orvos és asszisztens fizetési költségét és annak járulékait veszi, eltúlzott
a 60 ezer Ft-os költség. Így 8 ezer forintos órabérbe jönne ki maga a rendelő, az orvos, az asszisztencia
és ezek járulékai. 250 E Ft havi bruttó emelést kér a szakrendelő és ezért biztosítja a 60 órányi
szakrendelést. Felhívta a figyelmet, hogy 3 évvel ezelőtt egyhangúlag támogatta a képviselő-testület a
sportorvoslás városi finanszírozását, ami kb. 1000 – 1200 főt foglal magába.
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy a sebészeti tevékenység és a sportorvosi tevékenység egy
időben egy helyiségben történő ellátása nem lehetséges.
Hermann Istvánné bizottsági tag kérdésére válaszolva - A felnőtt kosárlabda mérkőzéseken, amikor
Aschenbrenner doktor jelen van, azt az egyesület fizeti? - Papp Péter PB elnök elmondta, hogy igen,
az az összeg az egyesületet terheli.
Torma Lajos bizottsági tag úgy gondolta, hogy mindenki szeretné beépíteni ezt az összeget a
költségvetésbe, de konkrét megnevezéseket szeretnének látni.
Dr. Gieszer Zsuzsanna orvos-igazgató kérdése az volt, ha nem a szakrendelő fizeti az ellátást, akkor
ki fizetné meg?
Dr. Mátics István elnök elmondta, hogy a sportorvosi vizsgálatnak egy sportorvosi rendelőben illene
zajlania, ez az, ami nem történik meg, a sportorvosi tevékenység keveredik a sebészettel, nem az
összeget sokallja, hanem hogy nincs mögötte elszámolás, hogy ez az összeg mire vonatkozik. Ne a
sebészeti ellátással együtt, hanem egy külön helyiségben és külön időpontban történjen az ellátás, ha
már az önkormányzat fizet érte.
Papp Péter PB elnök elmondta, hogy az egyesületi vezetők visszajelzései alapján a kb. 1200 gyerek 3
éve el van látva, és ha csapatostól mennének vizsgálatra, időpont egyeztetésre is van lehetőség, úgy
hogy más rendelés nincs közben.
Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, hogy a vizsgálat általában pénteki napon van 13-14 óra
között.
Dr. Mátics István elnök javasolta, hogy szavazzanak a sportorvosi bértámogatásnak, a szakorvosi
rendelőintézet eszköztámogatásának - ha a megfelelő indoklás van mögötte -, az egészségügyi
közalkalmazottak cafetéria támogatásának, az egészségügyi program fedezetének biztosításának, az
háziorvosok tavalyihoz hasonló mértékű támogatásának és az ügyeleti rendszer támogatásának a
képviselő-testület felé történő ajánlásáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
3/2016. (I.14.) ESZB határozata
a 2016. évi költségvetés egészségügyet érintő kiadási előirányzatainak támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadásra javasolja Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének egészségügyet érintő
kiadási előirányzatait.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök
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2. NAPIRENDI PONT:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének
elfogadása

Dr. Mátics István elnök ismertette a munkatervet.
Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte szavazzanak a munkaterv elfogadásáról.
A bizottság a munkatervet nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
4/2016. (I.14.) ESZB határozata
a bizottság 2016. évi munkatervének elfogadásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
elfogadja 2016. évi munkatervét.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök

Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, hogy jelzést kapott arról, hogy több olyan munkavállaló
helyezi el bölcsődébe a gyermekét, akik pár hét munka után leszámolnak. Kérdése az volt, hogy van-e
arra mód és lehetőség, hogy ne csak a beiratkozáskor kérjék a munkáltatói igazolást, hanem a
későbbiekben is. Erre van-e jogszabályi lehetőség, ugyanis ha a munkavállaló leszámol, nem veszi ki a
gyermekét a bölcsődéből.
Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, hogy van olyan jogszabály, ami előírja, hogy ha a szülőnek
nincs munkaviszonya, akkor is fel kell venni a bölcsődébe a gyermeket, pl. családgondozó javaslatára,
vagy ha hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek. Elképzelhető, hogy ezekről a szülőkről
van szó, ez nem lehet tudni.
Vargáné Vojnár Katalin bizottsági tag javasolta, hogy a szülő gyakoribb időközönként hozzon
igazolást.
Szemző Ildikó osztályvezető elmondta, hogy a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény alapján, a
bekövetkezett változásokat 15 napon belül kötelesek bejelenteni a szülők.
Dr. Mátics István elnök javasolta, hogy a februári bizottsági ülésre tűzzék napirendre a bölcsődei
férőhelyek vizsgálatát, kérjenek tájékoztatást arról, hogy megfelelően indokolt-e a bölcsődei férőhelyek
igénybevétele. Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak javaslatáról.
A bizottság a javaslatot nyílt szavazással, 5 fő bizottsági tag részvételével, 5 igen szavazattal
elfogadta és meghozta a következő határozatot:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
5/2016. (I.14.) ESZB határozata
bölcsődei férőhelyek megvizsgálásáról
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
tájékoztatást kér arról, hogy megfelelően indokolt-e a bölcsődei férőhelyek igénybevétele.
Felelős:

Dr. Mátics István elnök
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Miután több kérdés, hozzászólás nem volt 18 óra 29 perckor a bizottság nyílt ülését bezárta.
K.m.f.

Dr. Mátics István
elnök

bizottsági tag

Somoskői Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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