JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. március 29-én, DMJV Polgármesteri
Hivatal Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) 103. sz. termében, 14.00 órai kezdettel
összehívott és megkezdett rendes, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező jelenléti ív szerint.
DMJV Önkormányzatának képviselői, mint a bizottság tagjai:
Dr. Kiss Sándor, a bizottság elnöke,
Szilágyi László,
Dr. Szegedi István,
Jámbor Ferenc,
Herpergel Róbert.
Nem képviselő tagok:
Kulcsár Gábor,
Becsky Tibor,
Varga Mihályné,
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna,
Borbély Ágnes,
Illyés János.
További jelenlévő meghívottak:
Dr. Bene Edit, főosztályvezető, Humán Főosztály,
Dr. Marosi-Rácz Julianna, osztályvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Haázerné Borók Mónika, osztályvezető, Szociális Osztály,
Tripsánszki Bernadett, ingatlangazdálkodási csoportvezető, Vagyonkezelési Osztály,
Dr. Cserepesi Helga, házi gyermekorvos,
Győri Zsófia intézményvezető, Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel
Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája,
Szemerédy Zsolt ügyvezető, ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft,
Berényi András elnök, Forrás Lelki Segítők Egyesülete,
Juhász Béla Szilárd, elnök Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület,
Nemesné Bacsadi Katalin, szakmai vezető, Forrás Mentálhigiénés Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat,
Dr. Horváth Judit, intézményi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Madarász Attiláné, intézményi referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Vargáné Dusza Krsiztina, intézményi referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Malinkó Ágnes, népjóléti csoportvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Mustosné Matula Györgyi, bizottsági referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Prekopcsák Judit, népjóléti referens, jegyzőkönyvvezető, Intézményfelügyeleti Osztály.
A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 13 tagú bizottságból 11
bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes.
Szilágyi Lászlót, a bizottság alelnökét jelöli ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Ezt követően az elnök kéri, hogy szavazzanak a bizottság tagjai a napirendi pontok tárgyalásáról:
Nyilvános ülés:
1.) „Az orvosi rendelőkként funkcionáló és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító önkormányzati
ingatlanok ingyenes hasznosításba adásáról a területi ellátási kötelezettséggel működő
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egészségügyi szolgáltatók, valamint az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft.
részére” tárgyú 277/2012. (XII.13.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Racsmány Gyula, a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Ügyintéző: Tripsánszki Bernadett
2.) „Az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók
elfogadása és az ellátási szerződések módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
3.) „A 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására vonatkozó
előszerződés megkötése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Malinkó Ágnes
4.) „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László, polgármester
Ügyintéző: Madarász Attiláné
5.) „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László, polgármester
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
Zárt ülés:
6.) „Szociális lakbértámogatásra irányuló kérelmekben döntés (Támogatási Csoport II.)”
tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Haázerné Borók Mónika, a Szociális Osztály vezetője
Ügyintéző: Nagy Ferencné - Tasnádi Orsolya
7.) „Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László, polgármester
Ügyintéző: Dr. Bodnár Anna
A bizottság 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az elnök napirendre tett javaslatát.
Az elnök tárgyalás alá veszi az 1. napirendi pontot:
„Az orvosi rendelőkként funkcionáló és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító
önkormányzati ingatlanok ingyenes hasznosításba adásáról a területi ellátási kötelezettséggel
működő egészségügyi szolgáltatók, valamint az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit
Kft. részére” tárgyú 277/2012. (XII.13.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 277/2012. (XII. 13.) határozatával az Önkormányzat tulajdonát
képező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelőkként funkcionáló ingatlanokat és
ingatlanrészeket 2013. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre az azokban területi ellátási
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kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók ingyenes
hasznosításába adta közfeladat ellátása céljára. A Közgyűlés 2017 januárjában a korábbi
határozatát módosítva aktualizálta az 1. sz. mellékletet, azonban a Debrecen, Angyalföld tér 1. sz.
alatt található önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatos változás miatt ismét
szükségessé vált a táblázat tartalmának módosítása.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „Az
orvosi rendelőkként funkcionáló és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító önkormányzati
ingatlanok ingyenes hasznosításba adásáról a területi ellátási kötelezettséggel működő
egészségügyi szolgáltatók, valamint az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. részére”
tárgyú 277/2012. (XII.13.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat,
melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
25/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére, az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Az orvosi rendelőkként
funkcionáló és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító önkormányzati ingatlanok ingyenes
hasznosításba adásáról a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi
szolgáltatók, valamint az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. részére” tárgyú
277/2012. (XII. 13.) határozat módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi a 2. napirendi pontot:
„Az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók
elfogadása és az ellátási szerződések módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés
véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés öt szervezet beszámolóját,
valamint négy ellátási szerződés módosítását tartalmazza. Véleménye szerint minden egyes
beszámoló kifogástalan, az olvasó képet kaphat az intézményekben folyó színvonalas szakmai
munkáról. Köszönti a szervezetek képviseletében jelen lévő meghívottakat a bizottság ülésén.
Miután az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2016. évi szakmai tevékenységüket, kéri, hogy
csak pár gondolat erejéig adjanak rövid áttekintést az elmúlt év számukra legjelentősebb
történéseiről, eseményeiről.
Az elnök elsőként a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, Szemerédy Zsoltot kérdezi
a beszámoló hatodik oldalán, a fejlesztési tervek között szereplő rendhagyó osztályfőnöki óráról.
Szemerédy Zsolt: Ismerteti, hogy a város több középiskolájában, pl. a Tóth Árpád Gimnáziumban,
a Fazekas Mihály Gimnáziumban, vagy a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban is részt vehettek
már a diákok az említett rendhagyó osztályfőnöki órán. A programhoz civil szervezeti aktivistaként
csatlakozott egy korábbi hajléktalan személy is, aki a diákoknak arról beszél, hogyan sikerült
túljutnia a mélyponton és saját lábra állnia. Ezen kívül az intézményeikről is biztosítanak
információt az óra keretében. Úgy gondolja, nagyon fontos a fiatalokban tudatosítani, hogy van
kiút a reménytelennek látszó helyzetekből is, és a városban számos szakember nyújt segítséget a
hajléktalanná vált személyeknek. Célul tűzték ki, hogy minél több középiskolás a szervezetük
keretei között teljesítse az érettségi vizsgáig teljesítendő 50 órás kötelező közösségi szolgálatot.
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Véleménye szerint az empátia kialakulásához már gyermekkortól szükséges szolidaritást tanulni.
Elmondja, hogy a rendhagyó osztályfőnöki órákon tapasztalható, mennyire tájékozottak a mai
fiatalok a hajléktalanság kérdését illetően.
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, hogy történt-e előrelépés a hajléktalanok részére tartós elhelyezést
nyújtó intézmény létesítése ügyében.
Szemerédy Zsolt: Elmondja, hogy a közeljövőben sajnos nincs lehetőség ilyen intézmény
kialakítására. Nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is nagy megterhelést jelent munkatársai számára
a súlyos, nem ritkán gyógyíthatatlan betegségben szenvedők ellátása, ezért nagy segítség lenne
számukra, ha hospice-ellátásban részesülhetnének a rászoruló hajléktalanok.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
beszámolóval, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban.
Miután kérdés, vagy hozzászólás nem volt, megkérdezi a Héra Egyesület képviseletében jelen lévő
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsannát, hogy kívánja-e kiegészíteni a szervezet beszámolójában
foglaltakat.
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna: Elmondja, hogy az ellátási területükön nagy a fluktuáció,
azonban igyekeznek munkatársaival együtt a változásokat követni és minden igényt kielégítő
ellátást biztosítani.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Miután kérdés, vagy hozzászólás nem volt, a Forrás
Lelki Segítők Egyesületének elnökét, Berényi Andrást köszönti, és gratulál az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által 2016 nyarán az Egyesület részére adományozott elismerő oklevélhez.
Ismerteti, hogy az Egyesület új feladatként biztosítja az elmúlt évtől a pszichiátriai betegek nappali
ellátását. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a szervezet beszámolójával kapcsolatban.
Berényi András: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátása
lényegében egy hiánypótló szolgáltatás. Munkatársaival együtt hosszabb ideje készülnek már a
biztosítására, ezért a feladat nem új számukra, rendelkeznek tapasztalatokkal ezen a téren.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Ezt követően Győri Zsófiához, a Debrecen
Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző
Iskolájának igazgatójához fordul. Ismerteti, hogy 2016. különleges év volt az intézmény életében.
25 éves töretlen fejlődést ünnepelhettek egy szép jubileumi rendezvény keretében, amelyen
lehetősége volt személyesen részt venni. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a beszámolóban
foglaltakhoz.
Győri Zsófia: Elmondja, hogy a kapacitásbővítésen kívül minden egyéb nehézséget sikeresen
leküzdöttek. A helyhiány sajnos folyamatosan problémát jelent, ennek megoldása még várat
magára.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Miután kérdés, vagy hozzászólás nem volt, köszönti
Juhász Béla Szilárdot, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnökét. Megállapítja, hogy az
Egyesület helyzete stabil, számos szervezettel működik együtt. Megkérdezi az elnököt, hogy
kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz.
Miután sem kiegészítés, sem kérdés nem volt, tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a korábbi
években 36 millió forintot biztosított az Önkormányzat az ellátási szerződéssel rendelkező
szervezetek feladatellátásának biztosítására. Idén ez az összeg 41 millió forintra emelkedett.
Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, vagy hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna: Jelzi, hogy nem csak bizottsági tagként, hanem a Héra
Családsegítő Szolgálat vezetőjeként is van jelen a bizottság ülésén, ezért bejelenti a napirendi
ponttal kapcsolatos érintettségét és kéri a szavazásból való kizárását.
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Dr. Kiss Sándor: Szavazásra bocsátja érintettség miatt Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna szavazásból
való kizárását, melyet a bizottság 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás – 1 fő (Kaszásné Dr. Enyedi
Zsuzsanna) nem vett részt a szavazáson – mellett elfogad.
Ezt követően az elnök szavazásra bocsátja „Az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása és az ellátási szerződések módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás – 1
fő (Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna) nem vett részt a szavazáson – mellett elfogad.
26/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca)
alpontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „Az ellátási szerződéssel rendelkező
szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása és az ellátási
szerződések módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi a 3. napirendi pontot:
„A 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására
vonatkozó előszerződés megkötése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy a 10. számú területi ellátási kötelezettséggel működő házi
gyermekorvosi körzetet működtető Dr. Varga Emil László házi gyermekorvos 2016. november 5.
napján elhunyt. Praxisjogát Dr. Cserepesi Helga gyermekorvos kívánja megszerezni és 2017.
június 1. napjától önálló házi gyermekorvosi tevékenységet tervez végezni. Diplomáját a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1997. szeptember 20-án szerezte. Tájékoztatja a bizottság
tagjait, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó gyermekorvos a csecsemő és gyermekgyógyászat
szakorvosa. Megkéri Dr. Cserepesi Helgát, hogy röviden mutatkozzon be a bizottság tagjainak.
Dr. Cserepesi Helga: Elmondja, hogy 10 évig a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Csecsemő- és Gyermekosztályán dolgozott. Ezt követően iskolaorvosként kezdett tevékenykedni,
jelenleg is ezt a munkát végzi. Két gyermeke van, akik már elég idősek ahhoz, hogy házi
gyermekorvosként folytathassa tevékenységét.
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal, vagy az
előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A 10. számú házi
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására vonatkozó előszerződés
megkötése” tárgyú bizottsági előterjesztést, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogad.

27/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz. Határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
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előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 58. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 1.17. pontja értelmében
1.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 10. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi
feladatainak ellátását Dr. Cserepesi Helga, mint a praxisjogot megszerezni kívánó gyermekorvos
személyes közreműködésével biztosítja 2017. június 1. napjától.
2.) Az 1.) pontban foglalt szándék teljesülése érdekében Dr. Cserepesi Helgával előszerződést köt
a mellékletben foglaltak szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4.) Felkéri a Jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy Dr. Cserepesi Helga
praxisjogát engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően a 10. számú házi
gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést terjessze az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elé.
Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök tárgyalás alá veszi a 4. napirendi pontot:
„A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítását magasabb szintű jogszabály módosítása, valamint fenntartói döntés teszi
indokolttá.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vagy hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogad.
28/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármester előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben
foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
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Az elnök tárgyalás alá veszi a 4. napirendi pontot:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
közgyűlési előterjesztés véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vagy hozzászólás az előterjesztésben
foglaltakkal kapcsolatban.
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja „A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési
előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
29/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármester előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés g) pontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben
foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében a HU11-0002-A1-2013
azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című pályázat megvalósítása során szervezett
norvégiai tanulmányút tapasztalatairól készült beszámolót vehették kézhez a bizottság tagjai.
Véleménye szerint szakmai szempontból sok előnnyel járnak a külföldi tanulmányutak,
lehetőséget biztosítanak a szakemberek részére új ismeretek szerzésére, innovatív megoldások
megismerésére, valamint inspirálnak azok itthoni megvalósítási lehetőségeinek felkutatására.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a beszámolóban foglaltakhoz.
Dr. Bene Edit: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a norvégiai Øvre Eiker Önkormányzatának –
mint az önkéntesség terén nagy hagyományokkal rendelkező partnernek – a feladata a norvégiai jó
gyakorlatok megosztása a magyarországi projektpartnerekkel. Az ismeretek és a tapasztalatok
átadása a 2017. március 7. – 10. között megrendezett norvégiai tanulmányút keretében történt,
amely felejthetetlen szakmai élményt jelentett a résztvevő munkatársak számára. Elmondja, hogy a
norvég önkéntességnek mélyebb és sokrétűbb a tartalma, ahogyan a hagyománya is. Norvégiában
meghatározó az egyén szabadságának, és a közösségért vállalt felelősségének az összhangja. Az
önkéntes tevékenység végzése nem kérdés, még csak nem is lehetőség, hanem a mindennapok
természetes velejárója. Ezt követően röviden összefoglalja a beszámolóban ismertetett, az
idősellátásban alkalmazott innovatív megoldásokat, valamint a projekt megvalósítása során
hasznosítható tapasztalatokat.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést és a beszámolóban megosztott hasznos információkat.
Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás, vagy észrevétel.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás, vagy észrevétel nem volt, az elnök megköszöni a
részvételt és a bizottság ülését 14.50 órakor bezárja.
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Jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét a meghívó, 2. sz. mellékletét a jelenléti ív, 3. sz.
mellékletét a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések képezik.
A bizottság ülésén „Az orvosi rendelőkként funkcionáló és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító
önkormányzati ingatlanok ingyenes hasznosításba adásáról a területi ellátási kötelezettséggel működő
egészségügyi szolgáltatók, valamint az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. részére” tárgyú
277/2012. (XII.13.) határozat módosítása”, „Az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása és az ellátási szerződések módosítása”, „A személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása”, valamint „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása” napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 2017. március 30. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre,
továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek
internetes elérhetőségen keresztül.”
A jegyzőkönyv rögzítve: 2017. április 4.

K.m.f.

Szilágyi László
alelnök

Dr. Kiss Sándor
elnök

8

