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JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2018. április 24. napján (kedden) a Fischlházban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Regős Péter elnök
Türjei Attila tag
Mayer Zoltán tag
Dr. Németh Roland tag
Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető, Dóráné Czár Ildikó
szociális ügyintéző,
Koós Marianna intézményvezető,
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető,
Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi
Központ részéről,
Puskás Mercédesz jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről

Igazoltan távol: Kalász Zoltán tag (később érkezik)
Dr. Regős Péter elnök
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság 5 tagjából 4 fő megjelent, a bizottság határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Szavazásra
napirendet. Megállapítja, hogy a szavazásban 4 fő vesz részt.

bocsátja

a

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő)– az alábbi
határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 48/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiakban fogadja el a napirendet:
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2017. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2017. 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. IV. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi praxisának betöltésére
pályázat elbírálása (EÜSZOCB, PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Regős Péter elnök
Felkéri Türjei Attila, illetve Mayer Zoltán bizottsági tagokat a nyílt ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére. 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 49/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Türjei Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság — egyhangúlag (4 fő) — az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 50/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Mayer Zoltán bizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
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1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2017. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Regős Péter elnök
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017. (II.12.) KT
számú rendeletével fogadta el a 2017. évi költségvetési rendeletét, melyet a
tárgyév során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ának
megfelelően negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i
hatállyal módosított. Az Áht. 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az
éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható
módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnem
megfelelően záró számadást, zárszámadást kell készíteni. Az Áht. 91. § (1)
pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti
a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba lépjen. A beszámoló az egységes rovatrend alapján
tartalmazza a költségvetési bevételeket, kiadásokat, a finanszírozási bevételeket
és kiadásokat jogcímek szerint eredeti, módosított előirányzatokat, teljesítési
adatokat.
Balatonboglár Város Önkormányzatnak nincs kifizetetlen számlája, nincs
hitelállománya. Balatonboglár Város Önkormányzat 2017. évben 2 129 446 000
Ft bevétellel és 1 329 000 408 Ft kiadással, valamint 500 millió Ft maradvánnyal
számol.
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 169 767 e Ft volt, melyet az
évközi 4 802 e Ft összegű módosítások 174 569 e Ft-ra emeltek.
A módosítás az alábbi tételeket tartalmazza: bérkompenzáció 1 510 e Ft
összegben, Fischl ház homlokzat felújítás a 232/2017. (IX.27.) KT számú
határozat alapján 3 302 e Ft összegben.
A hivatal kiadása 156 689 e Ft, az önkormányzati kiadás 11,8 %-a. Saját
bevételként 8 283 e Ft mutatható ki, a működéshez 148 400 e Ft összegű
finanszírozás lett biztosítva, melyet a hivatal működésének támogatására
folyósított 98 836 e Ft összegű normatív támogatás részben fedezett. A
felhalmozási kiadások 18 565 e Ft összegben teljesültek, a rendelkezésre álló
előirányzat 20 447 e Ft volt. A hivatal fűtéskorszerűsítése tételnél jelentkező
megtakarítás lehetővé tette az épület klímatizálását. A kapcsolódó
teljesítménybővítés, szerver gép, informatikai eszközbeszerzések mellett a Fischl
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házban felszerelt multifunkciós vevők, hangosító eszközök beszerzése is
megvalósult. A bevételek között a falugazdász iroda, okmányiroda valamint a
hegyközség által fizetett bérleti díjak, valamint Ordacsehi Község közös hivatali
feladatellátásra fizetett tételei szerepelnek.
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 57 479 e Ft volt, melyet az
évközi módosítások 8 657 e Ft-val emeltek. A módosítást alapvetően az alábbi
tételek okozták: szociális ágazati pótlék: 5 841 e Ft összegben, céljuttatás
biztosítása 1 044 e Ft értékben. A tervezett 19 990 e Ft bevétellel szemben
22 918 e Ft bevételt teljesített az intézmény. Az ágazati feladatokhoz kapcsolódó
támogatások 2017. évi összege 18 590 e Ft volt.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A bevételeknél tapasztalható jelentős növekedés az ellátotti létszám
növekedéséből adódott. Minimális karbantartás is megvalósult. Az intézményben
az előirányzaton belül történt a gazdálkodás.
Dr. Regős Péter elnök
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 30 807 e Ft volt, mely
főösszeget az évközi 2 820 e Ft összegű módosítások 33 627 e Ft-ra emeltek. A
módosítások a következő tételekből adódtak: 25 év alatti dolgozó bértámogatása
461 e Ft összegű, NKA pályázat 400 e Ft összegű, kulturális pótlék, céljuttatás
biztosítása a személyi juttatások előirányzati között.
Az intézmény hang- és vizuáltechnikai berendezéseket, bojlert, porszívót szerzett
be 869 e Ft értékben. Az intézmény 40 e Ft értékű követelést tart nyilván.
Közterület-fenntartó Szervezet
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 126 517 e Ft volt, melyet az
évközi 4 075 e Ft összegű módosítások 130 592 e Ft-ra emeltek. Az intézmény
5 251 e F értékben tárgyi eszköz beszerzést valósított meg, fűnyírótraktor,
lombszívó, Viking gépek mellett egy számítógép is beszerzésre került.
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 233 257 e Ft volt, melyet az
évközi 2 391 e Ft összegű módosítások 235 648 e Ft-ra emeltek. Az évközben
biztosított ágazati pótlékok fedezetet tudtak biztosítani a céljuttatás egy részére,
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így módosításra 2 391 e Ft összeg került. Az intézmény 2017. évtől ellátja a
Városi konyha üzemeltetési feladatait, az előző évhez képest közel 100 m Ft a
jelentkező előirányzat növekedése. Az intézménynél a konyha villámvédelme
került kiépítésre 950 e Ft értékben.
Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 199 540 e Ft volt, melyet az
évközi 53 319 e Ft összegű módosítások 252 859 e Ft-ra emeltek. Az intézmény
2 907 e Ft értékben tárgyi eszköz beszerzéseket valósított meg, holter recorder,
ultrahangterápiás készülék, sebészeti készülékek mellett 7 db számítógép is
beszerzésre került.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az előirányzatok módosítását a többlet TB finanszírozás, illetve az előző évi
maradvány
igénybevétele
eredményezte.
Az
alaptevékenység
szabad
maradványa 64 517 e Ft volt, záró pénzkészlete: 55 244 e Ft.
Dr. Regős Péter elnök
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 21 064 e Ft volt, melyet az
évközi 3 078 e Ft összegű módosítások 24 142 e Ft-ra emeltek. A módosítást a
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázati forrása, valamint kulturális pótlék
felhasználása, illetve a fenntartó által biztosított céljuttatás tétele okozott.

Balatonboglár Városi Önkormányzat
A költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzata 581 687 e Ft volt, melyet az
évközi 271 229 e Ft összegű módosítások 852 916 e Ft-ra emeltek.
A legjelentősebb módosító tételek az év során:
 Közfoglalkoztatottak bértámogatása, bérkompenzáció, a fenntartó
által biztosított jutalom 22 860 e Ft
 közvilágítási lámpatestek bérleti díja, temetőüzemeltetés 2016.
évről áthúzó költsége, Borudvar per kártalanítási összege
11 673 e Ft
 gyermekvédelmi
támogatás
folyósítása
Erzsébet
utalvány
formájában 475 e Ft
 Lakossági ivóvíz pályázati rész bevételének DRV részére történő
átadása 48 765 e Ft értékben, fel nem használt bevételek tartalékba
helyezése 100 222 e Ft összegben
150 248 e Ft
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felhalmozási kiadások a projektek időarányos felhasználása, illetve
KT határozatok alapján többlet előirányzat biztosítása
85 973
e
Ft
Előző évi maradvány teljes összegének igénybevétele, majd
tartalékba helyezése, évközben KT döntéseknek megfelelően
beruházások megvalósítása a tartalékból

Szavazásra bocsátja a Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2017. évi
végrehajtásáról szóló előterjesztést. 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 Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 51/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja Zárszámadási
rendelet alkotása a költségvetés 2017. évi végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Kalász Zoltán bizottsági tag megérkezik az ülésre. A bizottság létszáma
továbbiakban 5 fő.
2. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról (EÜSZOCB)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
Dr. Regős Péter elnök
A beszámoló ismerteti az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak 2017. évi ellátását. A szolgáltatás a családsegítéssel egy szervezeti
formában, integráltan valósul meg. Fő feladata a gyermek testi, lelki
egészségének az elősegítése. Sokirányú tevékenységet végez: Tanácsadás,
kríziskezelés, szociális segítő tevékenységek, konfliktuskezelés, támogatáshoz
való hozzájutást segítése, nyári napközi megszervezése, veszélyeztetettséget
észlelő és jelző rendszer működtetése, kapcsolattartás az állami, egyházi, civil
szervezetekkel, bűnmegelőzési programban való részvétel.
Balatonboglár város állandó lakosainak száma a népességnyilvántartó iroda
adatai alapján 5 685 fő, a 18 év alattiak száma 806 fő. 2017. december 31-én
41 gyermeknek volt jogosultsága RGYK-re. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódóan pénzbeli, állam által finanszírozott támogatás
címén augusztus (39 fő részére) és november (36 fő részére) hónapokban
475.500.-Ft került kiutalásra.

7

Szavazásra bocsátja az Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló előterjesztést. Megállapítja,
hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 5 fő vesz részt a
szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 52/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az Átfogó értékelés
az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2017. évi
ellátásáról szóló előterjesztést.
3. Beszámoló a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ járóbetegszakellátásáról (EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Dr. Regős Péter elnök
A 2012. év szeptemberében a DDOP-s pályázat keretében befejeződött
intézményi felújítás, bővítés következtében az intézményben a korábbi járóbeteg
forgalom a duplájára nőtt, mely stabilan tartósnak bizonyult. A szakrendelések
lényegében nem változtak a korábbi évhez képest. Mindegyik szakorvosi
szolgáltatás megfelel a törvényi előírás személyi és tárgyi minimum feltételeinek.
2017-ben a megnövekedett bevételből több eszközbeszerzésre is sor került. A
teljes számítógépes parkban csere történt, indokolttá tette az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térhez való csatlakozás. Az intézmény a 2016. évet
járóbeteg szakellátás tekintetében 50 millió Ft plusszal zárta, és kb. ennek
megfelelő nagyságrendű a 2017. évi pénzmaradványa is.
Türjei Attila tag
Tapasztalata szerint az orvosok a rendelési időt nem tartják be.
Dr. Györe Zsuzsanna intézményvezető-helyettes
A rendelési idő az ÁNTSZ alapján van meghatározva, az engedélyezett
óraszámokhoz kapcsolódóan. Ugyan van orvos, de lehet, hogy egy időben akár 3
helyen is rendelne, és esetleg el kell mennie. Azonban, ha nem tud megjelenni a
rendelési időben, akkor ki van függesztve az ajtókra, meg van jelentetve a városi
honlapon. Szakrendelés szünetelés esetén polgármester úr írja alá a
szakrendelés szünetelés engedélyezését. Tudomásul vettem, fogom jelezni az
orvosaink felé.
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Dr. Regős Péter elnök
Szavazásra bocsátja a beszámolót a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
járóbeteg-szakellátásáról. Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 53/2018.(IV.24.) számú 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
A központi háziorvosi ügyelet által ellátott állandó lakosok száma 2017. évben
17 360 fő volt. A Balatonboglár és környéke háziorvosi ügyeleti szolgálat az
alábbi települések lakosságára terjed ki: Balatonboglár, Balatonlelle, Látrány,
Visz, Somogytúr, Gamás, Somogybabod, Karád, Ordacsehi és Szőlősgyörök.
2017. október 1- től a feladatellátási szerződésben foglalt ügyeleti hozzájárulási
díj megemelésre került, valamint az ügyeleti ellátást végző orvosok megbízási
díja szintén megemelésre került. 2017. novembertől az addig betöltetlen látrányi
és karádi háziorvosi praxis betöltésre került. Az ügyeleten felmerült esetleges
orvoshiány pótlására szerződéskötés történt egy orvosokat közvetítő céggel. Az
ügyeleti szolgáltatás hétköznap 16.00-8.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon 8.008.00-ig van biztosítva. Az ügyelethez tartozva főállásban 3 fő általános
asszisztensnő, 3 fő gépkocsivezető és 1 fő takarítónő van foglalkoztatva. Az
ügyeleten az adott időszakban összesen 4913 fő lett ellátva.
Szavazásra bocsátja a beszámolót a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás
munkájáról. Megállapítja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 5
fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 54/2018.(IV.24.) számú 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
Balatonbogláron két védőnői körzet látja el a szolgálat munkáját. 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 beszámolót a Védőnői Szolgálat munkájáról. Megállapítja,
hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 5 fő vesz részt a
szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 55/2018.(IV.24.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a
Védőnői Szolgálat munkájáról.
6. IV. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi praxisának betöltésére
pályázat elbírálása (EÜSZOCB, PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Mészáros Miklós polgármester
A pályázat beadási határideje május 2-a, elbírálása pedig május 3-án történik.
A háziorvosi rendelő biztosítása esetén a bérleti szerződés meghosszabbításra
kerül a jelenlegi helyen. Azonban a 300 000 Ft bérleti díj magas, így további
tárgyalásokat igényel. Az önkormányzatnak kötelessége helységet biztosítani a
háziorvos számára. Érdemes átgondolni, hogy hosszabb távon hol is legyen a
háziorvosi rendelő.
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Az elnök a nyílt ülést bezárja, ezután zárt ülésen folytatja munkáját a
bizottság.

k.m.f.

Dr. Regős Péter
bizottság elnöke

Hitelesítők:

Türjei Attila
bizottsági tag

Mayer Zoltán
bizottsági tag

