Ikt.sz: 539-8/2007.

Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007. május 14-én a Polgármesteri Hivatal
2.sz. tanácskozójában tartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Pál György elnök
Sneider Tamás képviselő, tag
Dr. Törőcsik Miklós képviselő,tag
Dr. Magyar István szakértő
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet
Dr. Szombathy Miklósné Lakossági Szolgálati Iroda vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna Egészségügyi és Szociális Iroda vezetője
Punyi Istvánné jkv-vezető

1. Előterjesztés a "Városi Stratégia a drogprobléma kezelésére" című javaslatról
Pál György megkérdezi a bizottság tagjait az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel,
javaslat.
Pál György: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és
Közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartja.
46/2007. (V. 14.) számú döntés
A bizottság megtárgyalta a „Városi Stratégia a drogprobléma kezelésére” című
előterjesztést, azt elfogadta és javasolja Közgyűlés elé kerülését.

2. Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről.
Pál György felteszi a kérdést, van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, felvetés. Mivel nincs,
azért szavazásra kéri fel a bizottsági tagokat.
Pál György Megállapítja, a Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi a tájékoztatót, és
alkalmasnak tartja Közgyűlés elé terjesztését.
47/2007. (V. 14.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a„Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum éves tevékenységéről” szóló tájékoztatót, azt
elfogadta és javasolja Közgyűlés elé kerülését.

8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007.(III. 30.) sz. rendelet módosításáról
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta: a szövegben módosítás történt. A szociális törvény a
fenntartóra telepített jogköröket a polgármesterre ruházza át. A kérelemről az ellátást nyújtó
intézmény vezetője dönt. Nehezebb most, mert január 1-től a szoc. törvény kimondja az
intézményi térítési díjat a ténylegesen ráfordított kiadásokból az állami normatíva levonásával
kell megállapítani. Kérdés: szabad-e „hergelni” az embereket. Javasolta, hogy most ne hajtsák
végre a jogszabályt. Júliustól a fenntartó dönthet. Augusztus-szeptember hónapban fogja
tárgyalni a Közgyűlés.
Pál György: milyen gyakori, hogy a polgármester dönt?
Diószegi Lajosné: elmondta a személyi térítési díjat az intézményvezető egy kategóriával
mérsékelheti, a polgármester a személyi térítési díj hátralékot szociális rászorultság esetén
csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet.
A bizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a napirend most ne kerüljön megtárgyalásra.

9. Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény alapján végzett 2006. évi feladatokról
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta: mindenki készítette. Még a házi gyermek felügyelet
adataival fog kiegészülni. Elküldésre kerül a Közigazgatási Hivatalba, Közgyűlésnek kell
beszámolni.
Pál György: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel.
Pál György megállapítja a Bizottság 4 igen szavazattal elfogadja a beszámolót és
közgyűlési előterjesztésre alkalmasnak tartja.
48/2007. (V. 14.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló beszámolót, az elfogadta és javasolja Közgyűlés elé
kerülését.

10. Javaslat a Caritas Hungarica Alapítvány támogatására.
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta, az Alapítvány kért a támogatást, melyhez a Közgyűlésnek a
jóváhagyására van szükség. A Polgármester saját keretéből biztosította a támogatást.
Diószegi Lajosné: elmondta a Vöröskereszt, a Caritás alapítványa együtt természetben is
támogatják az arra rászorulóknak, hajléktalanokat. Caritásnak önkéntes segítői a Családsegitő
Intézet nappali melegedőjében is dolgoznak.
Pál György: az alapítványoknak egy rendszert kellene kidolgozni, hogy milyen célokra
fordítja a támogatást, mennyit tesz hozzá, az ellenőrzés hogyan történik.
Dr. Palotai Zsuzsanna: adatlapot kellene kidolgozni arra mit akar, mennyi a költségvetése,
mennyit kér. Az elszámolást számlával igazolják, nyilatkoznak, hogy a számlát máshová nem
használták fel.
Diószegi Lajosné ismertette a Családsegítő Alapítvány tevékenységét.
Pál György: Megkérdezi, ki az aki egyetért az Alapítvány támogatásával.

Pál György Megállapítja, hogy a Caritas Hungarica Alapítványt a polgármesteri keret terhére
3 igen 1 tartózkodással támogatja.
49/2007. (V. 14.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
A Caritas Hungarica Alapítvány 400 000 Ft támogatásban részesüljön a 2007. évi
költségvetés VII. Tartalékok, 2. Polgármesteri céltartalék előirányzata terhére.

Egyéb:
Sneider Tamás: Konszenzus Alapítvány kapcsolata a Családsegítő Intézettel.
Kérése: Meghallgatást kérni Jékli Sándor igazgatótól a Szociális és Egészségügyi Bizottság
előtt.
Pál György: Támogatja a meghallgatást, az alapítvány tevékenységéről kér tájékoztatást.
Dr. Palotai Zsuzsanna: „szociális és egészségügyi kitüntetés” kórháztól, intézményektől,
bizottságtól kérte a kitüntetett személyekre 5 főre (1 szociális, 4 egészségügyi) javaslatot.

Eger, 2007. május 21.
Punyi Istvánné

