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Jegyzőkönyv
Készült: az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007. január 16-i nyílt
Polgármesteri Hivatal II. sz. Tanácskozójában.

ülésén a

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Pál György bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Javasolja, hogy
az elsőként a sürgősségi indítvány kerüljön napirendre, valamint a Herczeg doktor által
leadott anyagot az egyebek között tárgyalja a bizottság. Megállapítja, a bizottság egyhangúlag
elfogadta a napirendet.
Sürgősségi indítvány
Előterjesztés szociális alapszolgáltatási feladatok, szociális intézményi feladatok és
gyermekjóléti alapellátási feladatok kistérségi ellátásáról.
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondja a Kistérség megalakulásához a város mivel járul hozzá. Az
orvosi ügyelet már átadásra került, kistérségi többlettámogatást kap az önkormányzat, de
szakmai indokai is vannak. Jelenleg két feladat: jelzőrendszeres házi gondozás,
többletforrások bevonása. 1998-tól a Karitászt az önkormányzat támogatta, költségei nőnek,
támogatást kérnek, kiajánlanak a kistérséginek. Többletnormatívát akkor kap, ha három
feladatot vállal, ha a szociális alapszolgáltatást harmadikként vállalja. Az önkormányzat
mindegyiket csinálja. Két dolog szorított: a noszvaji alapítványnak működési engedélye van, a
lakosság 60 %-át érinti Eger nélkül.
Biosziget Lakóotthont a Segít a Város Alapítvány működteti. A Kistérség vállalja a feladatellátást, ha az önkormányzat úgy dönt hogy átadja a feladatot, de garanciát nyújt arra az
esetre, ha a tevékenység valamely okból megszűnik, akkor a feladatot tovább működteti,
többletterhe a kistérségnek nem származik. A Lakóotthon a kistérség más településeiből
származó gondozottakat is befogad.
Negyedik ellátás: településenként bölcsődei ellátás nincs megoldva, családi napközi otthonos
ellátás 2-4 gyermeket saját magáéval ellátja, igényfelmérés történt. A cél a munkába állást
segítse.
Dr. Herczeg László: megnevesíteni a feladat átadást.
Jékli Sándor: Több területen van együttműködés, sok egyeztetés előzte meg. A többcélú
kistérségi társulások a támogatást abban az esetben vehetik igénybe ha a feltételeket január
31-ig teljesítik.
Dr. Magyar István. Kistérség számára presztizsnövelő életbentartani, kikényszerített feladat.
Jékli Sándor: Kistelepülések helyzete nem rendeződött, anyagi előnye van, alapvetően az
anyagi helyzet rendeződik.
Dr. Törőcsik Miklós megérkezett.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Pénzszerzést motiválja, ami előny.
Bányász Róbert: Felszínesen ismertem meg az anyagot, a Közgyűlésig tartózkodok, a
Közgyűlésen meg lehet győzni.

Pál György: Vakok tervezik a családi napközit, ebbe a rendszerbe be tudnak szállni?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Állami normatívát a MÁK-tól, feladat-ellátást a Kistérséggel kell
kötni.
Pál György: Többletfinanszírozással az ellátás javul, nem csökken a színvonal, megtakarítás
származik.
Jékli Sándor: Többletfinanszírozáshoz jut a város.
A bizottság 4:0:1 elfogadta az előterjesztést az alapszolgáltatási feladatok, szociális
intézményi feladatok és gyermekjóléti alapellátási feladatok kistérségi ellátásáról.
1/2007 (I.16) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetért az alapszolgáltatási feladatok, szociális
intézményi feladatok és gyermekjóléti alapellátási feladatok kistérségi ellátásával

1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az állandó bizottságok
feladat és hatásköréről (I. forduló).
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondja minden bizottság a saját hatáskörébe tartozó feladatokról
dönt. A rendelet-tervezet 14. oldalának 10./ pontjából javasolja kimaradni a címkézett
iparűzési adóból jutatott kifejezetést.
A rendelet-tervezet módosítást a bizottság közgyűlési előterjesztésre 4:1:0 szavazattal
alkalmasnak tartja.
2/2007 (I.16) sz. döntés
A bizottság első fordulóban megtárgyalta az állandó bizottságok feladat- és hatásköréről
szóló rendelet-tervezetet és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 21/2006. (V. 25.) önk. sz. rendelet módosításáról (I. forduló)
Dr. Palotai Zsuzsanna: Elején módosul: bekérjük a vélelmezett jövedelmet, gázár
támogatásnál igazoltatni kell a szülők jövedelmét.
2.§. módosul: visszafelé építkező lenne, megszabni ami a legszigorúbb, január 1-től jegyző
hatásköre.
Lakásfenntartási támogatásnál – helyi, normatív (spórolás). Nagyon meg kell nézni mennyi a
kiadás, egyedülállókat nagyobb teher terheli.
13. szakasz pontosítása: egy lakásra egy támogatás, hitelt érdemlően tudja bizonyítani a
kiadásait.
Ápolási díjnál: méltányosságból – keresőtevékenység abbahagyása, ápolás jogszerűségének
vizsgálata. Módszertani Intézet véleményét bekérni (8 ezer Ft). Fontos, egy évre adni, új
vizsgálat indítása.
Közgyógyellátás: havi 5 ezer Ft gyógyszerköltség körül tudjuk adni.
8. §. A közoktatási Irodával egyeztetve.
Dr. Herczeg László véleménye szerint 20 % alacsony lesz, iszonyatos pazarlás folyik a
közgyógyellátás területén.

Dr. Palotai Zsuzsanna: 25 %-nál többet nem enged a jogszabály.
Dr. Magyar István: Normatív alapon lehet támogatni, közüzemi számla bemutatása után kapja
a támogatást az ügyfél?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Szolgáltatónak utaljuk, a Szalába számla ellenében készpénzben.
Dr. Törőcsik Miklós: 4. §. A rendelet 13. §-a esetében: a törekvés pozitív, mely szerint a
támogatást a költségek viselése és lakott rész arányában több háztartás számára is meg lehet
állapítani.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Költségmegoldást nem tudunk alkalmazni egy lakásban, ez közös
háztartásban lakókra vonatkozik.
Dr. Magyar István. Vélelmezve van a kiadás?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Képlettel történik a számolás, normatív támogatást
visszaigényelhetjük.
Dr. Magyar István: Ápolási díj kérelem nem esik-e orvosi titok alá?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Aláírja a hozzájárulást, ha megtagadja nem vizsgáljuk, ezt a Szociális
törvény teszi lehetővé, tartós vagy fogyatékos beteg esetében.
Dr. Herczeg László: A módszertani intézmény részére minden évben 8 eFt fizetendő a
tartósan beteg felülvizsgálatáért? Ha alkotnánk egy véleményt akkor nem kellene minden
évben vizsgálni.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Fogyatékosoknál, tartósan beteg gyermeknél ez nincs.
Pál György: Körülményeket vizsgáljuk.
Egyéb kérdés hiányában a rendeletet a bizottság közgyűlési előterjesztésre 5:0:0 szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
3/2007 (I.16) sz. döntés
A bizottság első fordulóban megtárgyalta a helyi szociális támogatásokról és a
gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006.
(V. 25.) önk. sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését
3./ Napirend Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
- Eger, Klapka Gy. u. 5/B. 1/8. sz. lakás piaci alapon 750 Ft/m2/hó lakbérrel legyen bérbe
adva,
- Eger, Cifrakapu u. 43. 9/1. sz. alatti lakás a Mária u. 9. sz. épület kiürítésére legyen
felhasználva.
Dr. Szombathy Miklósné az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Dr. Törőcsik Miklós: Piaci alapon történő hasznosítás régebben is ennyi volt?
Dr. Szombathy Miklósné: A Mária úti ingatlanban többen laknak.
Dr. Herczeg László: Az ingatlan területe jelentős bevételt jelenthet.
Az előterjesztéssel a bizottság 4:0:0 szavazattal egyetértett és közgyűlési előterjesztésre
alkalmasnak tartja.

4/2007 (I.16) sz. döntés

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetért azzal, hogy a Közgyűlés elé az alábbi
hasznosítási javaslat kerüljön beterjesztésre:
1.) Az Eger, Klapka Gy. u. 5/B. I. 8. szám alatti lakás piaci alapon, 750 Ft/m2/hó lakbér
mellett legyen bérbe adva.
2.) Az Eger, Cifrakapu u. 43. IX. 1. szám alatti lakás az Eger, Mária u. 9. szám alatti
épület kiürítése érdekében legyen felhasználva.

4./ Javaslat az egészségügyi feladat-ellátási pályázat kiírására.
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta az egészségügyi feladatok részben kikerültek vállalkozásba,
illetve a VESZ-be, a megállapodásuk folyamatban van. Iskolafogászok kényelmes helyzetben
vannak. Meg kell újra hirdeti a vállalkozásukat.
Dr. Törőcsik Miklós: Nem nagyon támogatja „hitbizományban” történő vállalkozásukat.
A bizottság a feladat ellátási pályázat kiírására tett javaslattal 5:0:0 szavazattal egyetértett.
5/2007 (I.16) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése az alábbi egészségügyi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási
szerződéssel történő átadására:
- iskolafogorvosi ellátás
- fogorvosi ügyelet
- fogászati röntgen
hirdessen pályázatot, bízza meg a hivatalt, hogy a pályázati eljárást folytassa le és
tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a feladat-ellátási szerződés(ek) megkötésére.

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítására fogorvosi rendelő
kialakítása céljából.
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondja az Érsek u. 3. szám alatti üzlethelyiség műszakilag alkalmas
fogorvosi rendelő kialakítására. Dr. Papp Andrea kérte, hogy az önkormányzat biztosítson
számára ingatlant, amit saját beruházásban eszközökkel felszereli. Korábbi Közgyűlés döntött
a rendelők értékesítéséről, és az önálló rendelőhöz jutáshoz. Javasolja a bizottságnak, hogy
Dr. Papp Andrea részére az ingatlan 1 Ft vételárért kerüljön értékesítésre, és az ingatlan
nyilvántartásban egészségügyi célvagyonként bejegyzésre kerüljön.
Dr. Magyar István: Tulajdonba, vagy használatba kapja?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Tulajdonba kerül, saját pénzét, gépét fekteti be.
Pál György: Háziorvosoknál is így volt.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Egészségügyi ellátásban a város lakosságát szolgálja.
A bizottság 4:1:0 szavazattal ért egyet az ingatlan megvásárlással.
6/2007 (I.16) sz. döntés

A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés értékesítse az Eger, Érsek u. 3. sz. alatti, fogorvosi
rendelő kialakítására alkalmas 4919/A/1 helyrajzi számú, 56 m2-es ingatlanát 1 Ft vételárért
dr. Papp Andrea fogorvos részére. A saját tulajdonú fogorvosi rendelő kialakításának,
felszerelésének költségeit dr. Papp Andrea viseli, és ebben a rendelőben látja el a kialakítást
követően, legkésőbb 2008. január 1. napjától a területi ellátási kötelezettséggel végzett
fogorvosi feladatokat.
Hatalmazza fel a Közgyűlés a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére, azzal,
hogy az ingatlanra az ingatlan nyilvántartásban az „egészségügyi célvagyon” bejegyzésre
kerüljön.

Egyebek:
Dr. Herczeg László bizottsági tag a városban dolgozó háziorvosok kérését tolmácsolja.
Elmondja 2007. január 1-től csökkent a háziorvosok finanszírozása. Praxis eszközfejlesztésre,
pótlásra a támogatás megszűnt, veszélybe került az alapellátás. Jogszabályi keretek
megváltoztak. Új szerződéskötés elmaradt, át kellene nézni, egységeset kialakítani, két félét –
saját tulajdonban, - önkormányzati tulajdonban lévőt megalkotni.
A bizottságnak a háziorvosokkal foglalkozni kell, és mielőbb a közgyűlés elé vinni.
Pál György: egységesítés ellen nincs kifogás.
Dr. Palotai Zsuzsanna: 1992-2006-ig vannak szerződések. Eszközbiztosításban taktikák
voltak, először a MEP közös megállapodás szerint, később az orvos nyilatkozata alapján
finanszírozott. Nem okoz gondot, sokat nem kell változtatni, tartalma ugyanaz lesz.
Dr. Herczeg László: Kulcs szó az eszköztámogatáson van.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Dr. Nagy Ilona fogorvostól a Pásztorvölgyi iskolát elvettük, szeretné
visszakapni. Igéretet nem tudunk tenni.
Pál György kéri írja le az indokait, a bizottság újra fogja tárgyalni.
Mást a bizottság előadni nem kíván, elnök az ülést bezárta.
Kmf.
Punyi Istvánné
Jkv. vezető

