JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi,
Szociális Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár,
Erzsébet u. 12-14.) megtartott 14.30 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Dr. Regős Péter a bizottság elnöke
Kalász Zoltán bizottsági tag
Türjei Attila bizottsági tag
Mayer Zoltán bizottsági tag
Dr. Németh Roland bizottsági tag
Dr. Markó Péter jegyző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal
részéről
Dr. Balázs Lajos intézményvezető

Dr. Regős Péter a bizottság elnöke köszönti az Egészségügyi, Szociális Bizottság
ülésén megjelenteket. Az 5 tagú bizottság teljes létszámban megjelent, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitja. Az írásban kiküldött napirendet elfogadásra
javasolja. Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy 5 fő vesz részt a
szavazásban.
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot
hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális Bizottságának
9/2014.(XII.22.) határozata
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a napirendet:
Nyílt ülés:
A Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Dr. Regős Péter a bizottság elnöke a nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére
felkéri Türjei Attila és Kalász Zoltán bizottsági tagokat. Szavazásra bocsátja a
javaslatot. Megállapítja, hogy 5 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot
hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális Bizottságának
10/2014.(XII.22.) határozata
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság Türjei Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot
hozza:
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Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális Bizottságának
11/2014.(XII.22.) határozata
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság Kalász Zoltán bizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.

A Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 1-12/2014.

Dr. Regős Péter a bizottság elnöke
Az anyag egy jól megírt szabályzat, amennyiben a benne foglaltak megvalósulnak.
Ugyanakkor van néhány észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Balázs Lajos intézményvezető
Egy belső ellenőri vizsgálat során kiderült, hogy az intézmény alapító okiratával nincs
összhangban a szabályzat, illetve bizonyos jogszabályi hivatkozások hiányoztak az
anyagból.
Dr. Regős Péter a bizottság elnöke
Az intézményvezető feladatait, jogállását, jogkörét és felelősségét a munkaköri leírás
tartalmazza, melyet a fenntartó városi önkormányzat polgármestere határoz meg.
Van-e rendszeres kapcsolat a polgármesterrel, tud-e a továbbképzésekről, etikai
ügyekről, távollétekről?
A szabályzat szerint a vezető asszisztens az intézményvezetőt távollétében szakmai
feladatok irányításában helyettesíti. A vezető tartós távolléte idején teljes jogkörrel
helyettesíti. Véleménye szerint a vezető asszisztens végzettsége ehhez nem
megfelelő.
Tartalmazza az anyag, hogy az intézmény vezetése havi rendszerességgel hivatalos
keretek között találkozik és megbeszélik az elmúlt időszak történéseit. Kik tartoznak
az intézmény vezetéséhez?
A szabályzat szerint a fenntartóval való kapcsolat úgy működik, hogy közvetlen,
rendszeres kapcsolat van a polgármester és az intézményvezető között. Szerinte ezen
a gyakorlatban lehetne még javítani, nincs elég információ nyújtva a polgármester
felé.
Szintén szerepel az anyagban, hogy az intézményvezető biztosítja, hogy az intézmény
dolgozói az etikai, és munkafegyelmi helyzetről folyamatosan tájékoztatást kapjanak.
Véleménye szerint az elmúlt egy évben – ha voltak ilyen ügyek – arról nem tudtak a
dolgozók, nem történt tájékoztatás.
Véleménye szerint szintén hiányosságok vannak a családorvosok tájékoztatásával
kapcsolatban.
A laborban az egészségügyi dokumentálás nem megoldott. Ezen feltétlenül javítani
kell.
Az intézményvezető maga ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdálkodási munkáját,
a belső ellenőr csak azt ellenőrzi, amire a vezetés felkéri. Véleménye szerint ez nem
elegendő.
Összefoglalva, javítani kell az intézmény (vezető) és a fenntartó (polgármester), a
családorvosok, dolgozók közti kapcsolattartást, az információáramlást. Meg kell oldani
a laborral kapcsolatos problémát.
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Türjei Attila bizottsági tag
Egyetért a belső ellenőrzéssel kapcsolatos észrevétellel.
Továbbá a rendelési idő kiírás szerinti betartását kéri.
Kalász Zoltán bizottsági tag
A szabályzat tartalmazza, hogy az intézmény fenntartási felügyeletét az önkormányzat
képviseletében a polgármester látja el. Véleménye szerint ezt a jogkört nem ruházta
át a képviselő-testület. Ezt a részt törölni javasolja.
Megjegyzi, korábban ígéretként hangzott el az intézményvezető részéről, hogy 2015.
január 1-jétől megoldódik a laborral kapcsolatos probléma.
Az intézmény vezetését egy személyben látja el a főállású sebész főorvos,
egyértelmű, hogy az intézményvezetői feladatait csak munkaidő után tudja ellátni.
Meggondolandó, és ez képviselő-testületi kompetencia, az intézményvezetői beosztás
megerősítése.
Dr. Balázs Lajos intézményvezető
A polgármester úrral megegyeztek, amennyiben bármi felmerül az intézménnyel
kapcsolatban, azt jelzi részére azonnal, tehát a kapcsolattartás ilyen formában
működik.
Minden hónapban az ügyeleti beosztást követően tájékoztatja az önkormányzatot, az
ügyeletben résztvevő településeket, illetve a családorvosokat a rendelésekről, az
esetleges zárva tartásról. Ez megtörtént a decemberi ünnepeket érintő bezárás
esetében is.
A rendelési idő betartásával kapcsolatban már korábban is elmondta, sajnos orvos
hiány van, általában előjegyzésre érkeznek a betegek, azt követően, ha nem érkezik
beteg akkor fordulhat elő, hogy a szakorvos előbb eltávozik, de nincs lehetősége
szankcionálni.
A laboratóriummal kapcsolatban elhangzott problémára megoldás született.
Véleménye szerint a belső ellenőrzéssel kapcsolatban félreértés van, hisz a
gazdálkodás kontrollja az önkormányzat kezében van.
Dr. Németh Roland bizottsági tag
Ki a vezetői testület, javasolja, hogy legyen nevesítve.
Dr. Regős Péter a bizottság elnöke
Az elhangzottakkal kiegészítve elfogadásra javasolja az előterjesztést. Megállapítja,
hogy 5 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot
hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális Bizottságának
12/2014.(XII.22.) határozata
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

A bizottság elnöke bezárja az ülést.
K.m.f.

Dr. Regős Péter
a bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítői:
Türjei Attila
bizottsági tag

Kalász Zoltán
bizottsági tag

