Ikt.sz: 539-5/2007
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007. március 19-én a Polgármesteri Hivatal
II.. sz. Tanácskozójában megtartott nyilt ülésén.
Jelen vannak:
Pál György elnök
Sneider Tamás
Dr. Törőcsik Miklós
Dr. Magyar István
Dr. Gyulai Katalin
Dr. Herczeg László
Dr. Palotai Zsuzsanna
Dr. Szombathy Miklósné
Korsós Lajosné
Bozsóné Pelle Ibolya
Zakarné Tóth Brigitta
Bimbó Zoltánné
Kovácsné Bárány Ildikó
Dr. Kovách Zsolt
Diószegi Lajosné
Dr. Vincze István
Móczár Katalin
Ulrichné Bernát Judit
Olán Zoltánné
Punyi Istvánné
Pál György a bizottság elnöke köszönti a bizottság tagjait, a jelenlévőket. Kettő napirend van,
amelyen meghívottak vannak. Javasolja, hogy a 6. napirend kerüljön a személyi ügy
tárgyalása után napirendre, amelyre két pályázó közül az egyik 12.30 órára tud megjelenni.
A bizottság egyhangú 5 igen szavazattal egyetért a napirend módosítással.
1./ Javaslat intézményvezetői megbízás visszavonására és határozott idejű megbízás
adására.
Dr. Palotai Zsuzsanna: méltányolja az Igazgató Asszony kérését. Javasolja, hogy a
Polgármester Úr köszönje meg a vezetői munkáját.
Bimbó Zoltánné: 40 éve ebben a munkakörben dolgoztam, műtétem miatt is kérem a
közalkalmazotti jogviszony megszűntetését. Kovácsné Bárány Ildikóval régóta együtt láttuk
el a szakmai feladatokat, akinek iskolai végzettsége megfelel, jó kezekbe kerül az intézmény
vezetése.
Dr. Magyar István: dolgoztunk együtt, köszönjük a munkát.
Dr. Herczeg László: alapellátás területén is összehangolt munkát tudtunk végezni, melyet
ezuton köszönök.
A bizottság 5 igen szavazattal egyet ért a javaslattal.

16/2007 (III.19) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés:
1. Bimbó Zoltánnénak a Bölcsődei Igazgatóság igazgatói munkakörére adott megbízását
2007. március 31-i hatállyal vonja vissza, egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyát
szüntesse meg,
2. Kovácsné Bárány Ildikót 2007. április 1- augusztus 31-e közötti határozott időre bízza
meg az intézmény vezetésével,
3. kérje fel a jegyzőt az igazgatói pályázat előkészítésére, lebonyolítására.
2./ Javaslat a fogászati röntgen működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő
átadására.
Az egyik pályázó CH-DENT Fogászati Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Kovách Zsolt:
kiemeli, akkor érdemes kiadni vállalkozásba, ha jobb lesz az ellátás. Röviden ismerteti a
digitális és nem digitális panoráma röntgen előnyeit, hátrányait. Vázolja a pályázatában
beadott lehetőségeket.
Dr. Magyar István: a kórházban is kérdés volt az analóg vagy digitális röntgen gép, a
szolgáltatás milyensége? A szolnoki orvos véleményével én is egyetértettem, itt az ideje, hogy
a város is foglalkozzon ilyennel.
A bizottság elnöke megköszöni a pályázónak a megjelenést és később a másik pályázó
meghallgatására kerül sor.
4./ Javaslat Eger Város gazdasági programjának aktualizálására.
A bizottság elnöke köszönti Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt, kéri
előterjesztését szóban egészítse ki.
Juhászné elmondta, jogszabályi előírásoknak megfelelően a választások után a gazdasági
programot aktualizálni kell. A változásokat minden iroda megkapta, Polgármester úrral
egyeztetésre került, a képviselőknek is el lett küldve. Javaslatok bedolgozásra kerültek.
Kéri a bizottságot a gazdasági program megvitatására.
Dr. Herczeg László: az egészségügy nem túl népszerű, háziorvosi körzetek nagyok,
kártyaszámok nagyobbak mint máshol. A betegek is érzik a Lajosvárosban és az Északi
városrészben. Kényes kérdés, degressziót okoz. Új rendelő kialakításnál most támogatást is
lehet szerezni.
Dr. Magyar István: egy-egy gondolat: 16. oldal – bevételek kapcsán: kevesebb lett eladva
vagy olcsóbban? Eger város fejlesztési terve „mostoha gyermeknek” tűnik. Az egészségügyi
megyei vagy regionális szintre fog terjedni. Nincs nevesítve az eü. koncepció, eü. turizmus,
konferencia turizmus ezeket is ki kellene fejleszteni.
Pál György: feladatként 5 éves egészségügyi elképzelést, szolgáltatási koncepciót és a város
egészségügyi és szociális térképét kell kitűzni.
Diószegi Lajosné: első szociális és civil szervezetekkel való együttműködés
megfogalmazódik. Helyzetértékelés, szakmai programra kellene bontani. Fogyatékos
személyek nappali ellátó rész kiépítését tarja fontosnak.
24.oldal: humán erőforrás 2/1. bővebben mit takar: Mi az elképzelés?
Dr. Palotai Zsuzsanna: háziorvosi és gyermekorvosi körzetek átdolgozását 2004-ben
rendeletben foglaltuk. 4-500 fővel csökkent a létszám, gyermekkörzethez hozzányúltunk egy
körzet felosztásra került.
MEP kártyaszámot nem ad ki, lakosság számot közöl. Felnőtt: 2000 – van 1200. Új orvosi
rendelővel. Egészségügyi alapellátás van, egészségügyi programot pályázni. Fő cél: olyan
egészségügyi terv, amely a lakosság jobb ellátását szolgálja.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: kártyapénz a vidékre kiköltözők is itt maradnak.

Bevétel elmaradás: nem volt vásárló, elsősorban a telkekre.
Humánerőforrás: szakképzés komoly problémát jelent, munkaerőpiaci igényeknek
megfelelően kell átalakítani.
Pál György: minőségi előrelépés az akadálymentesítés. Van-e felmérés a Főmérnöki Iroda
részéről?
Dr. Palotai Zsuzsanna: igen van.
Pál György: Van-e főbb tartalmi elme, ami megváltozott?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: kulturális részen, ebből visszavettünk. Közlekedés megoldása.
Dr. Magyar István: Eger kistérség fejlett, Miskolc fejlődőben.
Juhászné Krecz Erzsébet: a megyei önkormányzatok nem pályázhatnak a BM alapból, ez
hátrányosan érinti a várost.
Pál György megköszöni. Kéri a bizottság tagjait a gazdasági program közgyűlési
előterjesztésre alkalmasnak tartja-e?
17/2007 (III.19) sz. döntés
A bizottság támogatja Eger város gazdasági programjának közgyűlési előterjesztését
2.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól.
Dr. Palotai Zsuzsanna: számokban volt eltérés.
A bizottság II. fordulós közgyűlési előterjesztésre 5 igen szavazattal javasolja.
18/2007 (III.19) sz. döntés
A bizottság támogatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló rendelet-tervezetet és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.
3.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Dr. Szombathy Miklósné kiegészíti: a Jókai u. 10. fsz. 1. szám alatti lakás bérbeadását
visszavonni szeretné, mert az ott lakók kérelmet adtak be a megvásárlásra, melyet a következő
bizottsági ülésre terjesztünk elő.
Dr. Magyar István: licitre veszik meg?
Dr. Gyulai Katalin: szociális van piaci alapon történik a bérbeadás?
Dr. Szombathy Miklósné: van egy team a jegyző úr vezetésével.
A bizottság az előterjesztés 2-5./ pontjára vonatkozóan a bérlakások hasznosítását 5 igen
szavazattal elfogadja.
18/2007 (III.19) sz. döntés

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő
bérlakások hasznosítására készített javaslatot és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés elé az
alábbi hasznosítási javaslat kerüljön beterjesztésre:
1.) Eger, Jókai u. 10. fszt.1 szám alatti 1 szoba, 45m2 alapterületű, komfortos lakás piaci
alapon, azaz 750 Ft/m2/hó összegű lakbér mellett legyen bérbe adva, a felújítási költség
vállalása mellett.
2.) Eger, Maklári u 63. szám alatti 2 szoba, 78m2 alapterületű, félkomfortos lakás az
Eger, Mária u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület kiürítése érdekében
legyen felhasználva. Ha ez nem vezetne eredményre, akkor a lakás szociális alapon legyen
bérbe adva.
3.) Eger, Cifrakapu u. 31. fszt. 1 szám alatti, 1 szoba, 38m2 alapterületű, komfortos
lakás a költségelvű bérlakásra jogosultak jegyzékén lévők részére legyen bérbe adva, a teljes
felújítási költség vállalásával.
4.) Eger, Mátyás kir u. 53. I. 4. szám alatti, 2 szoba, 48m2 alapterületű, komfortos lakás
a költségelvű bérlakásra jogosultak jegyzékén lévők részére legyen bérbe adva.
5.) Eger, Cifrakapu u. 47. IX.3. szám alatti, 2,5 szoba, 60m2 alapterületű, összkomfortos
lakás szociális alapon legyen bérbe adva.

5.) Javaslat az Eger, Balassi
hasznosítására.

u. 7. szám alatti, 4841 helyrajzi számú ingatlan

Dr. Palotai Zsuzsanna: az ügy régebben zajlik, az önkormányzat igyekszik minden orvost
önálló rendelővel ellátni. A Széchenyi 45., a Szent J. u. 6. és a Garzonban lévő orvosi rendelő
eljönne. Összesen heten érintettek, de 6 orvosnak kerestünk megoldást. Kölcsönösen alakult
ki a Balassi 7.szám. Technikailag kiegészíthető b. 600 m2-es ingatlan elhelyezhető, előnyös
földszintes rendelő, saját beruházásban történő kialakítást vállalják. Szeretnénk ha a
közgyűlés áldását adná. Egy megkeresés érkezett, a Beniczki patikus ajánlatot tett a
Széchenyi 45. megvételére és a mellette lévő telket megvásárolná. Jogászokkal egyeztetésre
került, az önkormányzat vagyonrendelete nem teszi lehetővé a versenyeztetés nélküli telek
eladást. A javaslat nem tartalmaz alternatívát. 95 eFt m2-es támogatást megadnánk.
Értékbecslés közgyűlési előterjesztésre készüljön. Erre a területre szabályozási terv készülne.
Dr. Magyar István: Beniczki-féle verzió figyelembevétele mennyire lassítaná az ügyet?
Dr. Palotai Zsuzsanna: félév.
Dr. Gyulai Katalin: az önkormányzatnak mennyibe kerül?
Dr. Palotai Zsuzsanna: az önkormányzat 56 MFt adna, visszakerül a telek, a Szent J. úti és a
Széchenyi úti rendelő.
Dr. Herczeg László: helyettesítés szempontjából nagyon jó! Parkolás, behajtás lesz, ami gond.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Kötelezettségünk lesz parkolóház építése, ennek a teleknek a
szomszédságában, másrészt a ház alá.
Sneider Tamás: együtt a parkoló és a rendelő menne, pályázatot kell kiírni.
Dr. Palotai Zsuzsanna: a Széchenyi u. 45. épület nagyon rossz állagú.
Sneider Tamás: nem lenne-e jobb megpályázatni együtt az orvosi rendelőt a parkolóházzal?

EVAT Korsós Lajosné: előterjesztések készülnek.
Pál György: javasolja a bizottság felé az előterjesztésben foglalt eredeti 5 döntési
javaslatot elfogadni, kiegészítve a „parkolási ház” megépítésével, telek beépíthetőségét
kialakítani.
A bizottság 5 igen szavazattal egyetértett.
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A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés
1. 2007. évben a saját erőből orvosi rendelőt megvalósító háziorvosok és házi
gyermekorvosok részére 90 m2 rendelőt alapul véve négyzetmétereként 90 000 Ftban, összesen 8 100 000 Ft-ban állapítja meg.
2. A megállapított 8 100 eFt támogatásban részesíti dr. Dr. Holló Margit, dr. Forray
Boglárka, dr. Kardos Ilona, dr. Thummerer Ferenc, dr. Horváth Gábor és dr.
Németh István háziorvosokat, valamint dr. Ferenc Julianna házi gyermekorvost.
3. Rendelje el a 4841 hrsz-ú Eger, Balassi u. 7. sz. alatti ingatlan kb.1100 m2-re
történő kiegészítését a vele a szomszédos, 4840/5 hrsz-ú önkormányzati telekből.
Készüljön az így kialakított ingatlanról értékbecslés.
4. Ezt követően a telekalakításról, és az érintettek részére történő licit nélküli
értékesítésről készüljön Közgyűlési előterjesztés.
5. A területre készülő szabályozási tervben a telek beépíthetőségét a tervezési
programnak megfelelőn kell kialakítani.

6.) Fogászati röntgen működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadásához
megérkezett a másik pályázó, PSz Inter-Kontrakt Kft. képviseletében Dr. Szmirnova
Éva.
Pál György: köszönti, majd rövid bemutatkozást kér.
Dr. Szmirnova Éva: elmondja a városban egy panoráma röntgen működik, amit ő szeretne
telepíteni új 6 programos gép. Sugárvédelmi szempontból olyan helyen is elhelyezhető ahol
kezelés folyik. Majd részletesen taglalta a fogászattal és a kezelésekkel kapcsolatos fogorvosi
teendőket, ellátásokat.
Dr. Herczeg László: ha leletezés történik min tudják eljuttatni a kért orvoshoz?
Dr. Szmirnova Éva: lehet lemezre, papírra, elektronikus úton is, de a megyében kevés a
fogadó.
Pál György: nagyságrendben milyen beruházás ?
Dr.Szmirnova Éva: bruttó 13,5 MFt.
Dr. Herczeg László: a készülék üzemeltetése milyen üzembiztos? Szervízelése hogyan
biztosított?
Dr. Szmirnova Éva: az országban tíz körül van, Budapest és Nyíregyházán is.
Pál György: más kérdés nem lévén a tagok részéről, megköszönte a részvételt és a
kiegészítést.

Dr. Palotai Zsuzsanna: ez a gép megvan, ő keresett meg minket. Próbáltam utánanézni a
gépcsaládnak. Szolnok megyei szakfőorvost kerestem meg, aki Dr. Kovách Zsolt mellett
foglalt állást, én nem tudok állást foglalni. Amennyiben a bizottság nem tudna dönteni, ugy a
felezést vállalná.
Dr. Herczeg László: számomra döbbenetes a pályázata, fogászati klinikán biztos jó,
szakmailag nem éreztem. Dr. Kovách Zsolt koncepciója sokkal szakmaibb.
Pál György: saját gépéhez keres piacot.
A bizottság 5 igen szavazattal a CH-DENT Fogászati Szolgáltató Kft-t Dr. Kovách
Zsoltot bizza meg a fogászati röntgen feladás-ellátási szerződéssel történő ellátásával
2006. július 1 – 2011. június 30. közötti időtartamra.
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A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés
6. 2007. évben a saját erőből orvosi rendelőt megvalósító háziorvosok és házi
gyermekorvosok részére 90 m2 rendelőt alapul véve négyzetmétereként 90 000 Ftban, összesen 8 100 000 Ft-ban állapítja meg.
7. A megállapított 8 100 eFt támogatásban részesíti dr. Dr. Holló Margit, dr. Forray
Boglárka, dr. Kardos Ilona, dr. Thummerer Ferenc, dr. Horváth Gábor és dr.
Németh István háziorvosokat, valamint dr. Ferenc Julianna házi gyermekorvost.
8. Rendelje el a 4841 hrsz-ú Eger, Balassi u. 7. sz. alatti ingatlan kb.1100 m2-re
történő kiegészítését a vele a szomszédos, 4840/5 hrsz-ú önkormányzati telekből.
Készüljön az így kialakított ingatlanról értékbecslés.
9. Ezt követően a telekalakításról, és az érintettek részére történő licit nélküli
értékesítésről készüljön Közgyűlési előterjesztés.
10. A területre készülő szabályozási tervben a telek beépíthetőségét a tervezési
programnak megfelelőn kell kialakítani.
7.) Előterjesztés az élelmezést nyújtó gyermekjóléti és szociális intézmények
nyersanyagnormáinak és rezsi költségeinek 2007. április 1-jei emeléséről.
Dr. Palotai Zsuzsanna: a Közoktatási Irodával mindig egyeztetésre kerül sor.
A bizottság 5 igen szavazattal egyetért az előterjesztéssel.
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A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:
1./
A gyermekjóléti és szociális intézmények 2007. április 1-től alkalmazandó
nyersanyagnormái (ÁFA-val növelt) értéken a következők:
Bölcsődei ellátás

331.- Ft

Szociális étkeztetés
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Ápoló-gondozó otthoni ellátás

140.- Ft
270.- Ft
232.- Ft
745.- Ft

2./
Az emelés következteében az intézmények 2007. évi költségvetési előirányzatainak
módosulása:
Bölcsődei Igazgatóság
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

1 963.- eFt
1 989.- eFt

Családsegítő Intézet
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

5.887.- eFt
2.006 .- eFt

Idősek Berva-völgyi Otthona
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

1.110.- eFt
1.110.- eFt

A 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetben a változásokat át kell vezetni.
3./ A Bölcsődei Igazgatóság részére 26.- eFt-ban, a Családsegítő Intézet részére 3.881.- eFtban, összesen 3.907.- eFt-ban engedélyezi a 2007. április 1- és december 31-e közötti időre a
térítési díjakból meg nem térülő többletkiadások ellentételezését. Az ellentételezések fedezete
a VII. Tartalékok:
3.907.- eFt
• 19. címszám Élelmezéssel összefüggő tartalékok
A bizottság elnöke megköszöni a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Kmf.
Punyi Istvánné
Jkv-vezető

