JEGYZŐKÖNYV
Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. április 26-án, DMJV Polgármesteri Hivatal
Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) 103. sz. termében, 15.00 órai kezdettel összehívott és
megkezdett rendes, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező jelenléti ív szerint.
DMJV Önkormányzatának képviselői, mint a bizottság tagjai:
Dr. Kiss Sándor, a bizottság elnöke,
Dr. Papp Csaba Sándor,
Szilágyi László,
Dr. Szegedi István,
Jámbor Ferenc,
Herpergel Róbert.
Nem képviselő tagok:
Kulcsár Gábor,
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,
Dr. Bede Katalin, jogi ügyintéző, Humán Főosztály,
Harangi Melinda, szervezési ügyintéző, Humán Főosztály,
Dr. Horváth Judit, intézményi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Osztály,
Madarász Attiláné, intézményi referens, Intézményfelügyeleti Osztály,
Vargáné Dusza Krisztina, 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.
Az elnök az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének kérésére indítványozza, hogy a bizottság a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül vegye fel napirendjére a „DMJV Gyermekvédelmi
Intézménye ellátottjai által fizetendő személyi térítési díj összegének csökkentése” tárgyú bizottsági
előterjesztést is, melyet a bizottság tagjai az ülés megkezdése előtt kézhez kaptak. A napirendre
történő felvételt a kérelmező nehéz élethelyzete indokolja. Ismerteti, hogy az előterjesztés
napirendre vételéről szóló döntés meghozatala minősített többséget igényel. Kéri a bizottság tagjait,
hogy ez elhangzottak alapján szavazzanak az előterjesztésnek a zárt ülés napirendjére történő
felvételéről.
Az elnök indítványára a „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye ellátottjai által fizetendő személyi
térítési díj összegének csökkentése” tárgyú bizottsági előterjesztés napirendre vételét a bizottság 11
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
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33/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
indítványára az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 67. § (2) bekezdése alapján a bizottság zárt
ülésén tárgyalandó napirendi pontok közé felveszi a „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
ellátottjai által fizetendő személyi térítési díj összegének csökkentése” napirendi pontot.
Ezt követően az elnök kéri, hogy az előző döntés figyelembe vételével szavazzanak a bizottság
tagjai a napirendi pontok tárgyalásáról:
Nyilvános ülés:
1.) „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (20132018) 2017. évi felülvizsgálata” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Ügyintéző: Dr. Bede Katalin - Harangi Melinda
2.) „Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által
alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú
rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Dr. Papp László polgármester
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
3.) „Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat foglalkoztatási szakmai programjának
jóváhagyása” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
4.) „Tájékoztatás a bentlakásos intézményi férőhelyek 2017. I. negyedéves kihasználtságáról”
tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
5.) „A 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Malinkó Ágnes
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.) „DMJV Idősek Háza ellátottja ingyenes ellátásban részesítése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Vargáné Dusza Krisztina
8.) „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye ellátottjai által fizetendő személyi térítési díj összegének
csökkentése” tárgyú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Marosi-Rácz Julianna, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Ügyintéző: Madarász Attiláné
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A bizottság 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az elnök napirendre tett javaslatát.
Az elnök tárgyalás alá veszi az 1. napirendi pontot:
A „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
(2013-2018) 2017. évi felülvizsgálata” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2013 nyarán fogadta el DMJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Jogszabályi
előírás alapján a dokumentumot kétévente szükséges felülvizsgálni, a jelenlegi felülvizsgálat már a
második lesz a Program elfogadása óta.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez.
Dr. Bene Edit: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy valamennyi nemzetiségi önkormányzat részéről
kedvező vélemény érkezett, s mindannyian a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását
javasolják a Közgyűlés részére.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy a 2013. évben elfogadott HEP 52 db
beazonosított problémát tartalmazott, melyek közül 25 problémára már akkor született konkrét
intézkedési javaslat is. A 2015. évi felülvizsgálat során újabb intézkedési tervek is beépültek a
dokumentumba, a jelenlegi felülvizsgálat ezekre is kiterjed. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás.
Illyés János: Azon véleményének kíván hangot adni, hogy a HEP-ben meghatározott célcsoportok
jogainak érvényesítése érdekében intézkedési terveket tartalmaz, azonban a kötelezettségeikre
vonatkozó előírásokat nem.
Dr. Kiss Sándor: Elmondja, hogy a HEP az esélyek megteremtéséről, kiegyenlítéséről, a
lehetőségekről szól. Azoknak lehetséges a segítségnyújtás, akik élnek a felkínált lehetőségekkel.
Szilágyi László: Emlékeztet, hogy egyes pályázatok esetén a benyújtás feltétele a jóváhagyott HEP.
A dokumentum a jogok biztosításáról szól, nem kötelezettségek előírásáról.
Dr. Papp Csaba: Megerősíti, hogy a HEP-ben az egyenjogúsággal, felzárkóztatással kapcsolatban
megfogalmazottak harmonizálnak az Európai Unió szabályzataival.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a HEP felülvizsgálatában résztvevők munkáját, mely széles szakmai
együttműködésen alapszik.
Mivel további kérdés vagy hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a „Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) 2017. évi
felülvizsgálata” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogad.
34/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) 2017. évi
felülvizsgálata” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.
2.) Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a határozatról a Közgyűlést
tájékoztassa.
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Határidő: azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Az elnök tárgyalás alá veszi a 2. napirendi pontot:
A „Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése
által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú
rendelet módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése.
Dr. Kiss Sándor: Ismerteti, hogy a Közgyűlés 1997. évben alkotta meg az előterjesztésben szereplő
rendeletet, amely az elmúlt évben kiegészült a „Debrecen Város Boncz László díja” kitüntető díjjal
kapcsolatos rendelkezésekkel. A kitüntető díj átadása első alkalommal a Közgyűlés 2016. október
23-i ünnepi ülésén történt. A jelenlegi módosítás a díj átadásának időpontjára, és az ahhoz
kapcsolódó határidőkre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
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
„Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által
alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet
módosítása” tárgyú közgyűlési előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogad.
35/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármester előterjesztésére, az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontja alapján
1.) megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Debrecen Város Napjának
megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak,
kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú 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
Az elnök tárgyalás alá veszi a 3. napirendi pontot:
„Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat foglalkoztatási szakmai
programjának jóváhagyása” tárgyú bizottsági előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vagy hozzászólás az előterjesztésben
foglaltakkal kapcsolatban.
Dr. Marosi-Rácz Julianna: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a fejlesztő foglalkoztatást végző
szolgáltató befogadására és állami támogatására benyújtott pályázathoz szükséges az intézmény
módosított szakmai programja is. A foglalkoztatási szakmai programot szakértőként a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság vizsgálta. A módszertani szakvélemény szerint a dokumentum a
jogszabályi követelményeknek megfelel, azonban a teljesség érdekében kiegészítéseket,
javaslatokat fogalmazott meg, amelyek átvezetése megtörtént. A szolgáltatás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést.
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Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a „Debrecen Megyei
Jogú Város Városi Szociális Szolgálat foglalkoztatási szakmai programjának jóváhagyása” tárgyú
bizottsági előterjesztést, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
36/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. Határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja és a 15/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
1.)

hatályon kívül helyezi Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat jelenleg
hatályos 10/2017. (I. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozattal jóváhagyott foglalkoztatási szakmai
programját, egyidejűleg jóváhagyja az intézmény új foglalkoztatási szakmai programját a
melléklet szerint.

2.)

Felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy a foglalkoztatási szakmai
programot záradékkal lássa el.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

3.)

Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy
a) a jóváhagyott foglalkoztatási szakmai programnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya számára történő megküldéséről gondoskodjon, valamint
b) az 1.) pont szerinti döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.
Határidő: a döntést követően azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

Az elnök tárgyalás alá veszi a 4. napirendi pontot:
„Tájékoztatás a bentlakásos intézményi férőhelyek 2017. I. negyedéves kihasználtságáról”
tárgyú bizottsági előterjesztés.
Dr. Kiss Sándor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2017. év első negyedévének végére az
intézmény Debrecen, Szávay Gyula u. 55. sz. alatti telephelyén kívül a Debrecen, Pallagi u. 9. sz.
alatti székhelyén sem maradt üres férőhely.
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vagy hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Marosi-Rácz Julianna: Ismerteti, hogy DMJV Idősek Háza nemcsak a debreceni lakosok részére
nyújt ellátást, hanem vidéki lakóhellyel rendelkezők is kérhetik elhelyezésüket az intézményben. A
férőhelykihasználtság alapján indokolt, hogy elsősorban a debreceni lakóhellyel rendelkezők
nyerjenek elhelyezést, azonban ha egy vidéki kérelmező tartózkodási helyet létesít Debrecenben,
nem utasítható el a kérelme.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztatás a
bentlakásos intézményi férőhelyek 2017. I. negyedéves kihasználtságáról” tárgyú bizottsági
előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
37/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdésének d) pontja,
valamint a 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján
1.) Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza férőhely kihasználtságáról szóló 2017. I.
negyedéves tájékoztatást elfogadja.
2.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az érintett intézményt az 1.)
pontban foglaltakról értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Az elnök tárgyalás alá veszi az 5. napirendi pontot:
„A 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződése” tárgyú bizottsági előterjesztés.
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 10.
számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződése” tárgyú bizottsági előterjesztésben foglaltakat, melyet a bizottság 11 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
38/2017. (IV. 26.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 62/2013. (III. 28.) határozat 3. pontjára és a 27/2017. (III. 29.) Eü. és Szoc. Biz.
határozatban foglaltakra
1.) közös megegyezéssel 2017. május 31. napjával megszünteti Dr. Asztalosné Dr. Gál Gyöngyi
házi gyermekorvossal (székhelye: 4031 Debrecen, Diófa u. 21.) a 2016. november 24. napján
megkötött, a 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak
helyettesítésére vonatkozó Feladat-ellátási szerződést.
2.) Feladat-ellátási szerződést köt a 10. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi
feladatainak ellátására 2017. június 1. napjától Dr. Cserepesi Helga, a praxisjoggal rendelkező
házi gyermekorvos személyes közreműködésével, egyéni vállalkozóval (székhelye: 4030
Debrecen, Szávay Gy. u. 55./E.) a melléklet szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
Dr. Kiss Sándor: Megkérdezi, hogy van-e az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, kérdés,
észrevétel.
Dr. Papp Csaba: Ismerteti, hogy a Debreceni Egyetem megkereste az Önkormányzatot, hogy a
Debreceni Egyetemen tanuló nem debreceni lakóhellyel rendelkező egyetemi hallgatók háziorvosi
ellátása nem biztosított, ezért kezdeményezte a probléma megoldását. Az Önkormányzat válaszában
ismertette a jogszabályi lehetőségeket, a megoldási javaslatokat, valamint az egyetemmel
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rendelkező nagyvárosok gyakorlatát is. Az alapos szakmai összefoglaló megismerése után az
Egyetem, az Önkormányzat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi hivatalának
képviselői egyeztetést folytattak a nevezett probléma megoldásáról. Területi ellátási kötelezettség
nélküli háziorvosi körzet létrehozásának nincs akadálya, amennyiben a jogszabályi
kötelezettségeknek eleget tud tenni az egészségügyi szolgáltató. Jelenleg a Debreceni Egyetemen
tanuló nem debreceni lakóhellyel rendelkező hallgatók háziorvosi ellátása a területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosok feladata; a tartózkodási hely szerinti háziorvosi rendelőben
vehető igénybe a háziorvosi ellátás.
Dr. Kiss Sándor: Megköszöni a tájékoztatást.
Mivel egyéb hozzászólás vagy kérdés nem volt, az elnök megköszöni a részvételt és a bizottság
nyilvános ülését 15.40 órakor bezárja.
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 a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (20132018) 2017. évi felülvizsgálata”, valamint a „Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei
Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról szóló 53/1997. (XII. 20.) Kr.
számú rendelet módosítása” napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2017. április 27. 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. május 4.

K.m.f.

Szilágyi László
alelnök

Dr. Kiss Sándor
elnök

7

