
Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület 
Oktatási és Szociális Bizottsága 

55-8/2012 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. augusztus 27-i nyílt ülésén. 

Az ülés helye: Városháza ülésterme. 

Jelen vannak: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 

• Halászné Kovács Éva képviselő 

• Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja 

• Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató, a bizottság tagja 

 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Vörös Sándor polgármester, Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Banyári 
István képviselő,  
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva  

 

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 

Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítom a határozatképességet, mivel 4 
fő bizottsági tag jelen van, egy fő Kerekné Markovits Julianna intézményvezető, a bizottság 
tagja igazoltan van távol. A meghívó szerint két napirendi pontot tárgyalunk az ülésen. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy még egy témát meg kell tárgyalni, a Dunaújvárosi 
Kórházhoz való csatlakozás ügyét. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

 

Az Oktatási és szociális bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az 
alábbiak szerint: 
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NAPIREND: 

I/2. Beszámoló az EPK OCM munkájáról 
 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
 
II/3. Beszámoló az otthoni szakápolásról 

Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 

III./ Egyéb ügyek  
  -Javaslat a Dunaújvárosi Kórház ellátási területéhez történő csatlakozásához 

 Előadó: Vörös Sándor polgármester  
 

 
Napirend: 
 
 
I/2 Beszámoló az EPK OCM munkájáról 
 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem az aljegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Nem kívánok kiegészítést tenni az anyaghoz. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Ebben az évben, már a testületi ülésünkön részt vett az EPK OCM vezetője Vörös István úr és 
tájékoztatott bennünket a tevékenységükről. Azóta érdemi változás nem történt. A 
beszámolóban arról ad számot, hogy 73 ellátott személy van Dunavecsén és 7 fő gondoskodik 
ezekről az idős, beteg emberekről. Problémaként egyedül a gyógyszer beszerzést említi, mely 
nehézséget jelent. Személy szerint nem tudom, hogy a gyógyszertár milyen ellátási gondokkal 
küzd, de javaslom, hogy segítsünk megoldást találni. Tájékoztatást kaptunk, még arról, hogy 
600 főről gondoskodnak, valamint 200 fő étkeztetését intézik. Úgy gondolom, hogy meg kell 
köszönni ezt a tevékenységet, mert az 55 főállású dolgozó mellett 50 fő társadalmi munkában 
végzik a feladatot. Örülünk, hogy ilyen szolgálat működik a településünkön. 
 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Javaslatom, hogy a gyógyszertárral kapcsolatos problémát, tűzzük napirendre a közeljövőben 
testületi ülésünkön és hívjuk meg a vezetőt. Egy 4. 200 lakosú városban, új Egészségügyi 
Centrummal beteg emberek ne utazzanak a szomszéd településekre gyógyszert kiváltani. Van, 
akinek kétszer is el kell menni a gyógyszertárban, egy hónapban a havi adagjáért. Ezt nem 
lehet megoldás nélkül hagyni.  
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Aranyi János Gábor képviselő úr, a bizottság tagja 
Az én javaslatom az, hogy bízzuk meg a polgármester urat és beszéljen Ő a Gyógyszertár 
vezetőjével és kérdezze meg, hogy milyen változás várható a közeljövőben.  
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban van -e még kérdés. 
Vörös István telephelyvezető ígéretet tett arra, hogy a szerdai testületi ülésen részt vesz. Ott 
még lehet kérdéseket intézni hozzá. 
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 

 
27/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Beszámoló az EPK OCM munkájáról 

Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 
 
  H a t á r o z a t  

 

1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság az EPK OCM munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

2/ Az Oktatási és Szociális Bizottság megbízza Vörös Sándor polgármester urat, hogy 
tárgyaljon a gyógyszertár vezetőjével és a szerdai testületi ülésen számoljon be a 
fejleményekről. 

3./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
• Vörös Sándor polgármester  
• Nagy Erzsébet aljegyző 
• EPK OCM képviselője Vörös István 

 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Napirend: 
 
 
II/3. Beszámoló az otthoni szakápolásról 
 Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
A beszámolóból kiderült, hogy 2009. február1-jétől jogutódlással Kalobiotika Kft-ként 
működnek, a Nova Bt. helyett. Ez a Kft. szakellátással foglalkozik  10 településen, melynek 
mi Dunavecseiek is részesei vagyunk. Az otthoni szakápolást személy szerint nagyon nagyra 
tartom. A betegek ezt az ellátási formát szeretik, jók a visszajelzések. A településen dolgozó 
háziorvosokkal jó a kapcsolatuk, egymás munkáját segítve tevékenykednek. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Köszönöm szépen. Kérem a hozzászólásokat. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nagyon jó dolognak tarom, mert pl. műtét után a betegeknek, nem kell a kórházba 
visszamenni sebkötözésre. Nem beszélve az utaztatásról. Kecskemétre menni az kb. egy 8-10 
órás tortúra. 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Van-e még véleménye a tisztelt jelenlévőknek? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Javaslom, hogy ezt a napirendet a jövőben a Családsegítő Szolgálat tárgyalja. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint az egészségügyi beszámolóhoz tartozik.  
 
 
Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke 
Amennyiben több kérdés hozzászólás nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet. 
 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
28/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
Beszámoló az otthoni szakápolásról 

Előadó: Nagy Erzsébet aljegyző 

 
 

 H a t á r o z a t  
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1./ Az oktatási és Szociális Bizottság az otthoni szakápolásról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben az 
egészségügyi beszámolókkal együtt tárgyalja a napirendet. 

2./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 
• Nagy Erzsébet aljegyző 
• Kalobiotika Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Napirend: 
 
 
III/. Egyéb ügyek 

  -Javaslat a Dunaújvárosi Kórház ellátási területéhez történő csatlakozásához 
 Előadó: Vörös Sándor polgármester  
 
  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Korábbi testületi döntésnek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház kérte, hogy a testület erősítse 
meg szándékát a kórház ellátási területéhez történő csatlakozás ügyében.  
 
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke 
Javaslom a csatlakozási szándék megerősítését. Ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
 
 
Az Oktatási és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 
29/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat. 
 Egyéb ügyek 
-Javaslat a Dunaújvárosi Kórház ellátási területéhez történő csatlakozásához 
 Előadó: Vörös Sándor polgármester  
 
 

 H a t á r o z a t  
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1./ Az oktatási és Szociális Bizottság javasolja a képviselő testület felé, hogy a korábban 
meghozott döntés megerősítésre kerüljön a Dunaújvárosi kórház ellátási terület 
csatlakozása tárgyában.  

2./ A határozatról értesül: 

• Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
• Képviselő-testület 

 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a munkát, a részvételt és az 
ülést bezárja. 
 
  
  
  
 
 
 
 Kmft. 

 
 
 
Matula Jánosné 

képviselő, a bizottság elnöke 
 

 
 
 


