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Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

2018. június 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

Napirend

el őtt :

a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „ Eisert Árpád díj" kitüntetés átadása
címzetes főorvosi címek átadása

Nyíregyháza, 2018. június 21.

~

Dr. ovács Ferenc
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-én tartott nyílt üléséről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek,
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Andó Károly, Ágoston Ildikó, Bajnay
Kornél, Bakó József István, Béres Csaba, Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Halkóné dr. Rudolf Éva,
Hunyadi János, Nagy László, Mussó László, Póka Imre, Rákóczi Ildikó, Szilvási István, Dr. Tirpák
György, Tormássi Géza, Tóth Imre, Vassné Harman Gyöngyi képviselők.

Hiányoztak: Jeszenszki András, Lövei Csaba, (távolmaradásukat bejelentették)

Meghívottként részt vettek: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető,
Patóné Nagy Magdolna, Dr. Krizsai Anita, Dr. Grósz Péter, Pató István, Lengyelné Petris Erika, Éva
Péter, Doka Diána, osztályvezetők, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője, Bodrogi László
közterület-felügyelet vezetője, Hagymási Gyula pályázati referatúra vezetője, Liskány Andrásné
adóosztály megbízott vezetője, Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztály csoportvezetője,
dr. Magyar Zoltán vagyongazdálkodási osztály jogtanácsosa, Karóczkay Adrienn pályázati referatúra
vezető-helyettese, Révész József ellátási osztály csoportvezetője, Kukucska Zsolt főépítészi osztály
ügyintézője, Pádár Katalin, dr. Molnár Pálma emberi erőforrás referensek, Szabó Istvánné a
Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója, Róka Zsolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
ügyvezető igazgatója, Batizi Tamás a Nyíregyházai Ipari Park Kft. ügyvezetője, Vinginder Tibor
Nyírinfó Kft. ügyvezető igazgatója, Petró Árpád Térségi-Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető
igazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, Szalai István NYÍRVV
Nonprofit Kft. műszaki igazgatója, Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója,
Kőhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kőhegyi Edit Nyírszakképzési
Központ ügyvezetője, Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója, Varga János
könyvvizsgáló, Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője, Joó László a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatója, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Tomasovszki Anita
a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Nagyné dr. Bárdos Viktória Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. jogi igazgatója, Ignácz László Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közlekedési főigazgatója, Mihálszky Gábor szakértő, dr. Ágoston Sándor, Ress Andrea, dr. Kozma Ottó
és dr. Gulyás Gábor kitüntetettek, Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Fignár László NYIRINFO Kft.
munkatársa, Szoboszla i Tibor Nyíregyházi Televízió, Szarka Lajos Nyíregyházi Napló, Ladányi Tóth
Lajos a Kelet-Magyarország munkatársai.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, foglalják el helyeiket. Nagy
szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van velünk. Képviselőket, előadókat, meghívottakat,
közgyűlésünk mai ülésén és mindazokat, akik a médián keresztül kísérik figyelemmel munkánkat. A
mai ülésünk megkezdése előtt ünnepélyes díjátadásokra, elismerésekre kerül sor új rend szerint. Én
lemegyek oda és közben kérem Pálmától a méltatások és a kitüntetettek személyeinek, neveinek a
felolvasását.
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Dr. Molnár Pálma:(emberi erőforrás referens) Tisztelt Közgyű lés! A Közgyűlés a város lakosságának
gyógyításában, ápolásában kifejtett odaadó, kieme lkedő munkát végző személyek részére
„Nyíregyháza Kíváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád-díj" kitüntetést adományoz.
A mai napon kitüntetésben részesül: Dr. Ágoston Sándor belgyógyász főorvos és Ress Andrea a
Sürgősségi Betegellátó Centrum vezető ápolója.
Dr. Ágoston Sándor 1977-től dolgozik a Jósa András Megyei Kórházban. 1979-ben ő végezte el az első
endoszkópos vizsgálatot, amellyel új korszakot nyitott a kórházban a gyomor és bélrendszeri
betegségek gyógyításának területén. Előbb belgyógyászat ból, majd gasztroenterológiából tett
szakvizsgát. 2004-től nyugdíjba vonulásáig az 1. Belgyógyászat Általános Részlegének részlegvezető
főorvosa volt. Kimagasló gyakorlati munkássága alapozta meg a mai modern Gasztroenterológiai
Endoszkópos laboratórium működését, mely azóta is fej l ődik, és országos szakmai elismertségnek
örvend. Dr. Ágoston Sándor munkássága során tapasztalatait számos továbbképzésen, tudományos
ülésen osztotta meg kollégáival. 1999-tő l tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak,
napjainkban is az Orvosi Segély Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jelenleg is aktívan részt vesz a
gasztroenterológiai labor tevékenységében és a heveny gyomorvérző betegek sürgősségi ellátásában .
Munkáját a kezdetektől töretlen lelkesedés és lendü let, precíz szakmaiság jellemzi. Mind
empátiájával és emberségével, mind szakmai tudásával és eredményeivel méltán vívta ki a kollégák
és a betegek szeretetét és tiszteletét, a Közgyűlés elismerését . Kérem főorvos urat, vegye át a
kitüntetést.

Dr. Molnár Pálma:(emberi erőforrás referens) Ress Andrea 1987-ben kezdte pályafut ását a Jósa
Andás Kórház II. Belgyógyászati Osztályán, mint ágymelletti műszakos ápoló . Életpályáján végig kíséri
a hivatástudat és a folyamatos fejlődés. Előbb diplomás ápolói végzettséget, majd egészségügyi
menedzser, és okleveles ápolói végzettséget sze rzett. 1990-től mai napig a Betegellátó Centrum
ápolásvezetője . 2009-től osztályvezető ápolóként, 2016-tól szakmacsoport-vezetőként látja el
feladatait. Vállalt feladatait mindig felelősséggel és pontosan te ljesíti. Nagyszerű problémamegoldó
készséggel rendelkezik, nem ismer lehetetlent, ami elengedhetetlen egy sürgősségi betegel látó
osztályon. Szakmai munkájára az elkötelezettség, az emberség, az empátia és a kollégák segítése
jellemző. Tudását és tapasztalatait önzetlenül, nagy türelemmel és odaadással adja át új
munkatársainak, az ápoló hallgatóknak, akikkel lelkiismeretesen és odaadóan foglalkozik. A betegek
érdekeit, ellátásuk megfelelő minőségét mindig maximálisan szem előtt t artja. A közösség fe lnéz rá,
elfogadja javaslatait, tanácsait. Magas színvonalú szakmai tevékenységével méltán vívott ki
megbecsülést és elismerést mind az ápolók, az orvosok, mind az ellátásban részesülő betegek előtt.
Kérem Ress Andreát, hogy vegye át a kitüntetést.

Dr. Molnár Pálma :(emberi erőforrás referens) Tisztelt Közgyű lés! Városu nkban immár hagyomány,
hogy Nyíregyháza lakosainak megbecsü lését tolmácsolva az Önkormányzat elismerő emléklap
átadásával mond köszönetet a címzetes főorvosi cím használatára jogosult gyógyít ók áldozatos és
magas színvonalú munkájáért. A jogalkotó döntése szerint az a háziorvos, aki 20 éven keresztül
folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi felada tokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára
jogosult. Fontos, hogy az életutat meghatározó, hosszú szolgálati idő alapján járó cím mellett
Nyíregyháza Város Közgyűlése külön is kifejezze háláj át és elismerését címzetes főorvosa i felé. Ezért
Közösségünk megbecsülése jeléül Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
emléklapot nyújt át Dr. Kozma Ottó címzetes főorvos úrna k és Dr. Gulyás Gábor címzet es főorvos
úrnak. Kérem a címre jogosultakat, fáradjanak ki és vegyék át az elismerő okleveleket!
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Mint ahogy láthatták, ma az egészségügyben értünk dolgozókat
volt szerencsénk kitüntetni. Most pedig kérem a Közgyűlés tagjait, hogy aktiválják szavazógépeiket a
határozatképesség megállapításához. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a Közgyűlés
határozatképes, 22 tagjából 20 jelen van . Mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint
teszek javaslatot. Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb javaslata? Nem látok jelzést, kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon mai ülésünk napirendjének elfogadásáról az írásban megküldöttek
szerint.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal elfogadta mai ülésünk napirendjét az írásban
megküldöttek szerint. Ennek megfelelően távolról érkezett vendégeink miatt a zárt üléssel kezdünk,
zárt ülés napirendi pontjait tárgyalják egy másfél perces technikai szünet után. Addig kérem, hogy
mindazok fáradjanak ki és majd jöjjenek vissza, akik nem jogosultak a zárt ülésen részt venni.

(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.)

k.m.f.
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

