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JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2017. április 25. napján (kedden) a Fischlházban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Regős Péter elnök
Kalász Zoltán tag
Mayer Zoltán tag
Dr. Németh Roland tag
Mészáros Miklós Polgármester, Dr. Markó Péter jegyző, Csere
Viktória pénzügyi osztályvezető, Dóráné Czár Ildikó
szociálisügyintéző,
Ágoston
Éva,
Puskás
Mercédesz
jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről.
Koós Marianna intézményvezető, Dr. Balázs Lajos a Dr. Török
Sándor Egészségügyi Központ részéről

Távol maradt:Türjei Attila tag(igazoltan)

Dr. Regős Péter elnök
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 5 tagú Egészségügyi és Szociális
Bizottságból 4 fő megjelent, 1 fő igazoltan távol maradt, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitja.
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Javasolja a napirendet 6. Egyebekkel kiegészíteni. Javaslatot tesz a módosított
napirendi pontok elfogadására. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
Megállapítja, hogy a szavazásban 4 fő vesz részt.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő)– az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 41/2017.(IV.25.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiakban fogadja el a napirendet:
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2016. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2016. évi ellátásáról (EÜSZOCB)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
3. Beszámoló a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ járóbetegszakellátásáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
4. Beszámoló a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás
munkájáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
5. Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
6. Egyebek
Zárt ülés:
Z/1. Önkormányzati bérlakás ügyek(PVÜB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. A Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért kuratórium
tagjainak megválasztása (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/3. Települési támogatás ügyek
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
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Dr. Regős Péter elnök
Felkéri Kalász Zoltán, illetve Mayer Zoltán bizottsági tagokat a nyíltés zárt ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megállapítja, hogy a szavazásban 4 fő vesz részt.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága — egyhangúlag (4 fő) — az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 42/2017.(IV.25.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Kalász Zoltánbizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága — egyhangúlag (4 fő) — az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 43/2017.(IV.25.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Mayer Zoltánbizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.

1.Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2016. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi
költségvetési rendeletét, melyet a tárgyév során -az első negyedév kivételévelnegyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal
módosított.
A költségvetés 1 333 670 e Ft összegben került elfogadásra, a képviselő- testület
által meghozott döntések,központi költségvetési források rendeletben történő
átvezetése révén a 2016. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és
kiadási előirányzata 1 602 174 e Ft-ban került jóváhagyásra.
A beszámoló az egységes rovatrend alapján tartalmazza a költségvetési
bevételeket, kiadásokat, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jogcímek
szerint eredeti, módosított előirányzatokat, teljesítési adatokat.
A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv eredeti kiadási
előirányzata 47 998 e Ft volt, melyet az évközi módosítások 9 564 e Ft-tal
emeltek. A módosítást alapvetően 2 tétel okozta. A bérkompenzáció: 3 052 e Ft
összegben valamint a jelentősen megnőtt ellátotti létszámból eredő
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többletvásárolt élelmezési feladatok. A kiadások bevételére előirányzati fedezetet
az Ordacsehi Önkormányzattal történő feladatellátás bevétele 2 407 e Ft
összegben, a KSZR bérleti díjak bevétele 361 e Ft összegben, valamint a többlet
térítési díjak bevétele nyújtott.
Az intézmény a kiadási, bevételi előirányzatai szem előtt tartásával gazdálkodott,
egy tételnél tapasztalható jelentősebb növekedés, az említett vásárolt élelmezés
soron. A többlet kiadást a térítési díjakból befolyó bevételek fedezték. A tervezett
15 225 e Ft bevétellel szemben 22 022 e Ft bevételt teljesített az intézmény. Az
ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások 2016. évi összege 17 741 e Ft volt.
A teljesítések összhangban vannak az előirányzat által biztosítottakkal.
2016. évi nyitó vagyon összege 6 690 e Ft, záró mérleg-főösszeg: 8 273 e Ft. Az
intézménynél 2016. évben beruházás nem történt, a növekedést alapvetően a
pénzeszközök állományának növekedése okozta. Az alaptevékenység szabad
maradványa 2 151 e Ft, záró pénzkészlete: 2 767 e Ft. Térítési díj követeléssel,
hátralékkal nem rendelkezik az intézmény. A kötelezettségek között 2 179 e Ft
szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de következő évben fizetendő számlák
összege szerepel, melyek kiegyenlítése 2017. január hónapban megtörténtek.
Térítési díj fizetési kötelezettség, túlfizetés nincs.
A Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ esetében, a
költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 204 974 e Ft volt, melyet az
évközi 47 765 e Ft összegű módosítások 252 739 e Ft- ra emeltek. Az
előirányzatok módosítását a lekötött betét elhelyezésének előirányzata 40 000 e
Ft összegben, másrészt a többlet TB finanszírozás eredményezte.
A módosított
teljesítésekre.

előirányzatok

minden

tételnél

kellő

fedezetet

nyújtanak

a

2016. évi nyitó vagyon összege 543 875 e Ft, záró mérleg-főösszeg 517 195 e Ft.
Az alaptevékenység szabad maradványa 66 285 e Ft, záró pénzkészlete 57 499 e
Ft. A követelések között 464 e Ft értékben vevői számlák hátraléka szerepel. A
kötelezettségek között 5 813 e Ft szerepel, itt a decemberi teljesítési idejű, de
következő évben fizetendő számlák összege szerepelnek.
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Dr. Regős Péter elnök
Szavazásra bocsátja a zárszámadási rendeletet a költségvetés 2016. évi
végrehajtásáról. Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 44/2017.(IV.25.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat
2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet.
2.Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak 2016. évi ellátásáról (EÜSZOCB)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
Dr. Regős Péter elnök
A helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie. Ismerteti a
beszámoló a település demográfiai főbb mutatóit.Balatonboglár város állandó
lakosainak száma a népesség nyilvántartó iroda adatai alapján 5 729 fő, a 18 év
alattiak száma 806 fő. A gyermeklétszám a városban működő, az önkormányzat
által fenntartott intézményben, a Hétszínvirág Óvodában 116 fő, Bölcsödében 12
fő.A pénzbeli és természetbeni ellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálását Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője, valamint
átruházott hatáskörben, Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármestere
végzi. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2016. december 31-én 51
gyermeknek volt jogosultsága. Kiemelném, hogy2016. január elsejétől a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben,
integráltan, egyrészt települési szinten, mint család- és gyermekjóléti
szolgáltatás, másrészt járási szinten, mint család- és gyermekjóléti központ
került kialakításra.A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszáma 2
fő, mindkét családsegítő felsőfokú szociális végzettséggel rendelkezik. Fő
feladata, hogy elősegítse a gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, a
családban történő nevelkedését. A beszámoló tartalmazza a gyermekjóléti
szolgálat szakmai tevékenységének adatait a 2016. évben. Főbb mutatói a
következők, tanácsadás 606 alkalommal, közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez (pénzbeli, természetbeni) 294 esetben volt, szociális segítő
tevékenységre 897 esetben került sor.A Platán Alapszolgáltatási Központ 2016.
évben feladatul kapta a nyári gyermekfelügyelet megszervezését, lebonyolítását.
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A nyári napközit 34 gyermek vette igénybe a nyár folyamán. A dolgozói létszám
nem elégséges ennyi gyermek felügyeletére, így segítségül egy
közfoglalkoztatott 8 órában, és egy diákmunkás 8 órában, valamint négy órában
diákok segítették a munkát. A szolgáltatás veszélyeztetettséget észlelő és
jelzőrendszert működtet. Fogadja a beérkezett jelzéseket és megfelelő
intézkedéseket tesz indokolt esetben. Munkája során együttműködik és
folyamatosan kapcsolatot tart az illetékességi területén az ellátást végző
intézménnyel, állami, egyházi, civil és gazdálkodó szervezetekkel.6 alkalommal
tartott jelzőrendszeri ülést, februári hónapban települési tanácskozást. A
bűnmegelőzési program keretében osztályfőnöki óra alkalmával felsős
évfolyamok előadásokon vettek részt. Javaslatként szerepel, hogy a fonyódi
központ pszichológus szakembert biztosítson, hasznára válna ennek a
szolgáltatásnak.
Szavazásra bocsátja az átfogó értékelést az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2016. évi ellátásáról. Megállapítja, hogy az
Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 45/2017.(IV.25.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az átfogó értékelést
az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2016. évi
ellátásáról
3.Beszámoló a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ járóbetegszakellátásáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Dr. Regős Péter elnök
A korábbi járóbeteg forgalom a duplájára nőtt. Mind a területi ellátási
kötelezettség az ÁNTSZ-től, mind a finanszírozás az Egészségbiztosítási Pénztár
tekintetében biztosított. 2016-ban lakossági igény alapján az audiológiai
szakorvosi óraszámra a fül-orr-gégészeti óraszámból heti 2 óra, illetve a
gyermek tüdőgyógyászati szakellátásra a tüdőgyógyászati óraszámokból heti 2
óra lett átcsoportosítva. A laboratóriumi vizsgálati rendszer átszervezésre került,
az analitikai vizsgálatokat napi 25 személyben maximalizálta a Siófoki Kórház
vezetése.
Szavazásra bocsátja a beszámolót a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
járóbeteg-szakellátásáról.Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 46/2017.(IV.25.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Dr.
Török Sándor Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásáról.
4. Beszámoló a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás
munkájáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Dr. Regős Péter elnök
Lényeges változás az elmúlt egy évben nem történt. A Balatonboglár és környéke
háziorvosi ügyeleti szolgálat tevékenysége Balatonboglár, Balatonlelle Látrány,
Visz, Somogytúr, Gamás, Somogybabod, Karád, Ordacsehi és Szőlősgyörök
települések lakosságára terjed ki. Az ellátott lakosok száma 2016. évben 17360
fő volt. Az ügyeleti szolgáltatás hétköznap 16.00- 08.00-ig, hétvégén és
ünnepnapokon 8.00-8.00 óráig biztosított. A gyermekmentő szolgálat várhatóan
továbbra is működik. Az ügyelet fenntartásához az Egészségbiztosítási Pénztár
által biztosított összeg változatlanul nem elég, az utóbbi két évben az
önkormányzatok által lakosságarányosan befizetett további támogatás ellenére is
több mint 3 millió forinttal meghaladja az ügyeleti szolgáltatás kiadása az
ügyeleti szolgáltatás bevételét. A pénzügyi probléma megoldása lehet az ellátási
terület további bővítése vagy az eddigi 101 Ft/fő/hónap hozzájárulás
megemelése, illetve ha az államközpontilag megemeli az ügyeleti szolgáltatások
finanszírozását.
A nyári beteg ellátást és az ügyelet munkáját is elősegítené a már korábban
hosszú éveken keresztül sikeresen működő Üdülő orvosi ellátás. Amiről szó volt
néhány hónappal ezelőtt és a testület hozzáállása kedvező volt, legalábbis a
legzsúfoltabb időszakokban – július közepétől augusztus 20-ig – mindenképpen
célszerű déltől 16.00 óráig megszervezni.
Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Sajnos az ügyeleti ellátás megszervezése is nehézkes, utal Dr. Kálmán Sándor
háziorvos halálára. Nem lát reális esélyt az üdülő orvosi ellátás megszervezésére,
a lehetőségek korlátozottak.
Dr. Regős Péter elnök
Azért meg lehet próbálni, mert jót tenne az ellátásnak. Be lehetne vonni
Balatonlellét is, az üdülőorvos lakhatásának megoldása érdekében.
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Szavazásra bocsátja a beszámolót a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás
munkájáról.Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 4
fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 47/2017.(IV.25.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a
Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás munkájáról.
5.Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Dr. Regős Péter elnök
A beszámoló részletesen tartalmazza a két védőnői körzet területét. Antalné
Szakál Edit védőnő 2017. január 31. napjával távozott az intézménytől.
Álláshelyére 2017. május 1-jétől pályázat útján egy új védőnő kerül. A szolgálat
biztosítja a családok számára hozzáférhető különböző szintű preventív
gondozást. Tevékenysége a nővédelem, várandós-, csecsemő-, és
gyermekgondozás, valamint az ifjúságvédelem területére terjed ki.
Szavazásra bocsátja a beszámolótaVédőnői Szolgálat munkájáról. Megállapítja,
hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 4 fő vesz részt a
szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 48/2017.(IV.25.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a
Védőnői Szolgálat munkájáról.
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6.Egyebek
Dr.Balázs Lajos Intézményvezető
Az intézmény melletti Fitotéka üzlet, ami jelenleg büféként üzemel. Tájékoztatja
a bizottság tagjait, hogy a bérlő az üzlet bővítését kéri. Az építmény a város
tulajdona. Akadálya nincs az intézmény részéről.
Mészáros Miklós Polgármester
Javasolja, hogy a főépítész véleményezze a kérelmet. Azt követően kerüljön a
képviselő- testület,illetve a bizottság elé.
Dr. Regős Péter elnök
Felmerült kérdés Dr. Kálmán Sándor háziorvos halálát követően a praxisa jövőjét
illetően. Egy évig a család működtetheti a rendelőt, valaki megbízásával, aki
helyettesítőként működik.
Mészáros Miklós polgármester
A praxis tulajdonjoga az özvegyé, aki megbízhat egy háziorvost a feladat
ellátásával. Bejelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé, amit meg is tett.
Dr. Regős Péter elnök
Egy év után a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra és akkor az önkormányzat
jelöli ki azt az orvost, aki a feladatot ellátja, amennyiben addig nem kerül
betöltésre az álláshely.
Dr. Markó Péter jegyző
A Marcali ÁNTSZ-tő azt az információt kapták, hogy jelenleg megoldott a
helyettesítés.
Mészáros Miklós polgármester
A következőkben megjelenő helyi újságban közzé kell tenni egy tájékoztatást a
praxist illetően.
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Az elnök a nyílt ülést bezárja, ezután zárt ülésen folytatja munkájáta
bizottság.

k.m.f.

Dr. Regős Péter
bizottsági elnök
Hitelesítők:

Kalász Zoltán
bizottságitag

Mayer Zoltán
bizottságitag

