294-5/2010.
Jegyzıkönyv
Mely készült 2010. március 22.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Egészségügyi és
Szociális Bizottságának nyílt ülésén
Jelen van:

Dr. Bertalan Zoltán – bizottság elnöke
Molnár Józsefné – bizottság alelnöke
Dr. Nagymihály Sándor- külsı tag
Vári Istvánné- külsı tag
Gonda László- bizottsági tag
Kakas Béla- polgármester
Móczár Gabriella- titkár

Dr. Bertalan Zoltán, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat. Megállapította, hogy
a bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.

Ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következıek:

Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
3. napirendi pont: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
4. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008.
(III. 27.) Ör. rendelet módosítására
5. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
6. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása
7. napirendi pont: Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény keretében mőködı
bölcsıdei férıhely számának meghatározása és az Intézmény
Alapító Okiratának módosítása
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1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
72/2010. (III.22.) ESZB szám

Tárgy: Rendelet-tervezet a település
tisztaságáról és rendjérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelettervezetet a település tisztaságáról és rendjérıl elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

2. napirendi pont: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

73/2010. (III.22.) ESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony
hulladékszállítás rendjérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelet
tervezetet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl elfogadja, és a Képviselı-testület
által elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester
Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke
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3. napirendi pont: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

74/2010. (III.22.) ESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelettervezetet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl elfogadja, és a Képviselıtestület által elfogadásra javasolja.

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

4. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008.
(III. 27.) Ör. rendelet módosítására
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

75/2010. (III.22.) ESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelet
tervezetet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet módosítására
elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

3

5. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása

A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:
76/2010. (III.22.) ESZB szám
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelettervezetet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítását elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra
javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

6. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása
Dr. Nagymihály Sándor: A várótermi résznél külön kellene választani a felnıtt és a gyermek
betegeket.
Kakas Béla: Az ÁNTSZ fıorvosa jóváhagyta ebben a formában a váróterem kialakítását,
mivel más településeken is együtt van a felnıtteknek és a gyermekeknek a váróterem.
Viszont idırendi beosztással megoldható lenne úgy a rendelés, hogy a felnıtt és a gyermek
betegek ne várakozzanak együtt, illetve a rendelés befejezése után fertıtleníteni lehetne a
várótermet.
Dr. Nagymihály Sándor: A levegıt nem lehet olyan gyorsan fertıtleníteni a két rendelési idı
között.
Kakas Béla: Lakossági bejelentés alapján igény lenne hétköznap délután 16:00-18:00-ig is
rendelésre, mivel sokan munka után tudnának csak eljutni.
Dr. Bertalan Zoltán: Délután 16:00 óra után azért nem tudunk rendelést biztosítani, mert
ekkor kezdıdik az ügyelet. Mi lesz a jelenlegi iskola épületével ha felszabadul?
Kakas Béla: Várjuk rá az ötleteket, hogy mire hasznosítsuk.
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Gonda László: Valamilyen egészségügyi intézményt lehetne kialakítani ebben az épületben,
csak meg kellene oldani az akadálymentesítését.
Dr. Nagymihály Sándor: Egy fizikoterápiás intézményt is lehetne létrehozni az épületben.
Dr. Bertalan Zoltán: Átjárhatóság és a mentıknek megközelítés szempontjából is jól
kialakítható lenne a jelenlegi iskola épülete.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a jelenleg iskolaként mőködı épület
egészségügyi célra történı felhasználását. A tervezési lehetıségek megvizsgálására és a
szakmával való egyeztetésre lenne szükség. Az önkormányzat és az egészségügyi dolgozók
közötti egyeztetés után koncepció létrehozását javasolja.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

77/2010. (III.22.) ESZB szám

Tárgy: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak
racionalizálása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága az
egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálását elfogadja, és a Képviselı-testület
által elfogadásra javasolja.

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

7. napirendi pont: Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény keretében mőködı
bölcsıdei férıhely számának meghatározása és az Intézmény
Alapító Okiratának módosítása

Gonda László: A testületi anyagban olvastam, hogy a bölcsödei férıhely 20 fırıl 24 fıre
emelhetı. Akkor ez két csoport esetében a bıvítés után megduplázódik, tehát 48 fı lesz?
Vári Istvánné: Nem, ebben az esetben az új épületszárny építéséig 24 fıvel mőködik a
bölcsöde, utána 40 fıre fog emelkedni a bölcsödei létszám. A 4 fıvel történı
létszámemelkedésnek nincs dolgozói létszámemelkedés vonzata.
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A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

78/2010. (III.22.) ESZB szám
Tárgy: Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény
keretében mőködı bölcsıdei férıhely számának
meghatározása és az Intézmény
Alapító Okiratának módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a rendelettervezetet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítását elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra
javasolja.

Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Jegyzı
3. Polgármester

Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést lezárta.

k.m.f.
Dr. Bertalan Zoltán
bizottság elnöke

Móczár Gabriella
jegyzıkönyvvezetı
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