JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. június 7-i ülésén a
házasságkötő teremben.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Takács Pál
Kelemen Gyuláné
Balassa Zoltánné
Szirbek Rita
Venczel Csaba
Pingiczer Sándor
Benecz Rita

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait. Megállapította, hogy a
Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból 7 fő megjelent. Javaslatot tett a
napirend sorrendjére és annak elfogadására.
JAVASOLT NAPIREND:
1.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő struktúrájának és alapító
okiratának módosítása
2.) Egyes önkormányzati intézmények működési engedélyeinek módosítása
54/2010. (VI.07.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt
napirendet elfogadta.
1.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő struktúrájának és alapító
okiratának módosítása
Dr. Vörös Ibolya elmondta, hogy a sürgősségi ellátásban szorosan összefügg a Sürgősségi
Betegellátó Osztály, az Intenzív Betegellátó Osztály, valamint a központi műtő és
aneszteziológiai szolgálat működése. A három terület integrálásával hatékonyabbá válna a
sürgősségi betegellátás biztosítása. A struktúramódosítással kapcsolatos pályázat beadásánál
meg kell felelni az un. személyi minimumfeltételeknek, ami azt jelenti, hogy az osztályvezető,
vagy megbízott osztályvezető főorvosnak rendelkeznie kell intenzívterápiás, illetve
aneszteziológiai szakvizsgával, vagy sürgősségi mentéssel, toxiológiával. Ahhoz, hogy a
pályázat benyújtható legyen, meg kell felelni ezeknek az előírásoknak.
Elmondta még, hogy a struktúramódosítással kapcsolatos változások miatt szükséges az
intézmény alapító okiratának módosítása is.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
55/2010. (VI.07.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését és
elfogadását.

2
1.) Egyes önkormányzati intézmények működési engedélyeinek módosítása
Dr. Vörös Ibolya felkérte Benecz Rita osztályvezetőt az előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli
kiegészítésére.
Benecz Rita elmondta, hogy a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet 6. §-a alapján 2010. január
1-jétől
- egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek,
- kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek,
- fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10 gyermek,
- amennyiben a csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, úgy legfeljebb
14 gyermek nevelhető, gondozható.
Az intézményekben - a várakozók számának, a férőhely kihasználtságnak, valamint a beíratott
gyermekek életkorának figyelembe vételével - szükségessé vált a férőhelyek bővítése, emiatt
a működési engedélyeket is módosítani kell.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor.
56/2010. (VI.07.) Eü. és Szoc. Biz. határozat
A Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését és
elfogadását.

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 7.45 perckor véget ért.
K.m.f.
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