Ikt.sz: 539-14/2007.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007. augusztus 21-én a Polgármesteri
Hivatal II. sz. Tanácskozójában megtartott nyílt ülésen.
Jelen vannak:

Pál György elnök
Sneider Tamás képviselő, tag
Dr. Törőcsik Miklós képviselő, tag
Bányász Róbert képviselő, tag
Dr. Herczeg László szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Balázs Éva lakásügyi ügyintéző
Korsós László irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Barta Viktor irodavezető
Móczár Katalin
Ulrikné Bernát Judit
Baloghné Gulyás Mária
Kovácsné Bárány Ildikó
Sike Mária Terézia
Punyi Istvánné jkv-vezető

Pál György köszönti a jelenlévőket, megállapítja a bizottság határozatképes. Megkérdezi vane kiegészítés az anyaggal kapcsolatban. Napirendet a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.
1. Javaslat a Bölcsődei Igazgatóság határozott idejű intézményvezetői megbízása adására.
Dr. Palotai Zsuzsanna: elmondta, intézményvezetői állásra a pályázat szabályosan a
közlönyökben kiírásra került. Kormányrendelet szerint eseti bizottságot kellett összehívni,
melyen jelen volt a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke, a szakszervezet és a
közalkalmazotti tanács képviselője is. 3 pályázó meghallgatására került sor. Az eseti bizottság
Kovácsné Bárány Ildikó és Baloghné Gulyás Mária pályázatát tartották alkalmasnak, míg
Sike Mária Terézia pályázatát nem tartotta alkalmasnak a munkakörre. Javasolja hallgassák
meg a pályázókat.
Pályázók bemutatkozására került sor.
Pál György elmondta, a pályázatokat minden bizottsági tag megkapta, felteszi a kérdést
Baloghné Gulyás Máriának, a pályázatot szóban kívánja-e kiegészíteni?
Baloghné Gulyás Mária: Nagy kihívás lenne számára ha megkapná az állást. Számítógéppel
szeretné felszerelni az intézményeket.
Sneider Tamás: Sokba kerülnek a bölcsődék, tud-e költségcsökkentést tervezni? Több
bölcsődei helyre lenne szükség.
Baloghné: Bele kellene látni a működésbe, a költségvetésbe. Mindent megtesz, hogy a
költségeket csökkentse, pályázatokat kell készíteni.
Dr. Törőcsik Miklós: Érdekes az életpályája, van-e elkötelezettsége, vonzódása a gazdasági
vezetéshez?

Baloghné: Jelenleg felnőtt oktatást végez, marketing szemléletet kell érvényesíteni, új
dolgokat, módszertani lehetőségeket felkutatni, nagyon szívesen tanul, gyönyörű hivatás.
Dr. Törőcsik Miklós megköszöni a kiegészítést.
Pál György megkérdezi Kovácsné Bárány Ildikót van-e kiegészítése, illetve a felmerűlő
kérdésekre válaszolni a pályázatával kapcsolatban?
Kovácsné: Nagy hangsúlyt fektetne a kialakult kapcsolatokra.
Sneider Tamás: Gazdasági szempontból megtakarítást lát-e a bölcsődei rendszerben, hogyan
lehetne új férőhelyet kialakítani.
Kovácsné: Ne a minőség rovására menjen a gazdálkodás, a szakma ne sérüljön.
Dr. Törőcsik Miklós: Mi az elképzelés a férőhely bővítésre? Nem pazarló-e 10 gyermekhez 2
gondozó?
Kovácsné: Szakmai feltétel, nem nagyvonalúság beszoktatási időszakban nagyon fontos a
gyermekek érdekében. Pályázatokban kell gondolkodni.
Pál György megköszöni a kiegészítést.
Pál György megkérdezi Sike Mária Teréziát kívánja-e kiegészíteni pályázatát.
Sike Mária Terézia: Különös kiegészítése nincs, a pályázatát összefoglalóan írta le.
Sneider Tamás: Lát-e megtakarítási lehetőséget a bölcsődei rendszerben, ujabb férőhelyeket
lehetne létesíteni.
Sike Mária: 4 bölcsődénél a gazdálkodás szervezésére beszerzésekre beszállítókkal
szerződéseket kötni, ezzel spórolni lehetne. Fejlesztésekre pályázatok készítése. Külön-külön
megvizsgálni a bölcsődéket. Költségvetésbe betekinteni.
Dr. Törőcsik Miklós: Nem látja milyen elkötelezettsége van a bölcsődékkel, vagy próba?
Sike Mária: Nem dolgoztam, a gyerekeket szeretem, érdekel az egészségügyi és szociális
terület.
Dr. Törőcsik Miklós és Pál György megköszönik a választ.
Pál György nincs egyszerű helyzetben.
Dr. Törőcsik Miklós: Kovácsné elég kreatív.
Dr. Palotai Zsuzsanna: Pályázat írására megvannak a képességei.
Dr. Herczeg László: Kovácsné elég intézményrendszerben tud gondolkodni. Szakmaiságot
meg kell követelni. Jövő szemléletet veszi figyelembe.
Bányász Róbert: ha a hármas pályázónak meg lenne a végzettsége, hogy döntene a bizottság?
54/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és Közgyűlési előterjesztésre
Baloghné Gulyás Máriát 2:0:0,
Kovácsné Bárány Ildikót 4:0:0 igen szavazattal,
Sike Mária Teréziát nem javasolta a Bölcsődei Igazgatóság igazgatói munkakörének
2007. szeptember 1-től történő betöltésére.
2./ 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
55/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet-tervezetet Közgyűlési előterjesztésre 5
igen szavazattal alkalmasnak tartja.

5./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 40/2004.
(XII. 17.) számú rendelet módosításáról.
Korsós László elmondta, hogy csak azoknak a vállalkozásoknak nyújtson adókedvezményt,
akiknek a helyi iparűzési adó fizetése a városban realizálódik, ez 11 éve működik A
vállalkozóknak lehetőségük van a befizetett adójukból egyesületeket, alapítványokat
támogatni. Kérdés a címkézés megváltoztatása vagy megszűntetése. Ne lehessen 10 és 50 e Ft
között címkézni. Bizonyos területen változtassunk, de őrizzük meg a hagyományokat.
Sneider Tamás: nem támogatja a megszüntetést, megszüntetésével az egészségügyi ágazat
lenne a legnagyobb vesztes.
Dr. Törőcsik Miklós: nem ért egyet azzal, hogy 10 és 50 eFt között nem lehet utalni, az
egyesületeknek sokat jelent, ne legyen változtatás. Iparűzési adó változtatása: csak az egri
telephellyel rendelkezők kaphatnak támogatást? Idegenforgalmi adó mentessége:
Kedvezményt adunk az idelátogatóknak? Befolyásolja-e az itt eltöltött éjszakák számát?
Kéri, hogy nehéz ügyekben ne I. forduló döntsön.
Pál György: címkézést támogatja.
Diószegi Lajosné: a civil szervezetek többsége a címkézést javasolja. Az emberek
konkrétabb dolgokra szívesen adnak. Többség véleményét képviselem, maradjon meg a
címkézés, nemes célt szolgáljon.
Dr. Palotai Zsuzsanna az alapítványok címkézése ellen van. Garanciát kellene találni arra,
hogyan forgatja be.
Dr. Herczeg László: civil szervezeteket támogatja, ha olyan feladatokra fordítja, amely a
város érdekét szolgálja, pontokban fel kellene sorolni, ha nem számol el ki van zárva.
Korsós László: idegenforgalmi adóból van a városnak pénze. Eger bor és fürdővárosáról
híres.
- az üdülőhelyi hozzájárulást kötelező idegenforgalmi bevételre fordítani,
- iparűzési adó kedvezmény mértékének szabályozása,
- 2,5 M Ft alatt lévők ne fizessenek,
- Egerben telephellyel rendelkezők itt fizessenek,
- idegenforgalmi adó: kereskedelmi szálláshelyek, fizető vendéglátóhelyek bevételéből
származik
- mentesség: vendégeknek nyilatkozni kell, törvény mondja ki.
- sportegyesületek jól lobbiztak.
Dr. Herczeg László: a címkézésnek óriási jelentősége van az adózási rendszerben.
Korsós László: tartozás esetén nem címkézhet.
Pál György megkérdezi ki az aki támogatja az előterjesztést?
56/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a helyi adókról szóló rendelet-módosítást
Közgyűlési előterjesztésre 5 igen szavazattal támogatja.
3./ Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában
álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2007. (XII. 17.) rendelet módosításáról.
4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás
rendjéről szóló 32/1994. (XI. 1.) rendelet módosításáról.

Dr. Palotai Zsuzsanna kiegészítésként elmondta, hogy a lakás és lakbér módosulást milyen
elméletek szerint szeretnék meghatározni. A rendelet megszabhatja, ki a szociális bérlő.
Bérbeadás: szociális helyzet alapján, költségelven vagy piacon alapon kerül megállapításra.
Költségelvű lakbér 533 Ft változtatására teszünk javaslatot. Költségelvű lakbér az alap.
Szociális helyzet alapján a szabályozás lényege, nem a lakást hanem a bérlőt minősítjük.
Szociális helyzet alapján a lakbér mértéke 195 Ft-ról 213 Ft-ra emelkedik 2008-ban, a bérlők
egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelme alapján. Minden évben újra kell kérni
jövedelem igazolást, vagyon rendelettel igazolni kell ki a szociális bérlő. Két forduló között
kell dönteni 50 vagy 60 % legyen kedvezmény. Vagyon legyen a kérdés. A Garzonban a régi
bérlők az 533 Ft 60 %-át, jövőre 75 % lakbért fizetnek. A Nyugdíjasház is ugyan úgy
működik mint a bérlakás. Kérdés: mennyi legyen a határozatlan időre térítési díja? Ne kelljen
értékbecslést alkalmazni.
Dr. Törőcsik Miklós: rendeletet megerősíteni azt nem lehet I. fordulóban tárgyalni.
Diószegi Lajosné: el lehet cserélni a nyugdíjasházat?
Dr. Szombathy Miklósné: ha a jogszabálynak megfelel.
Dr. Palotai Zsuzsanna: lakáscsere nagyon szociális , drágább lakásra ne cseréljen.
Pál György: Az előterjesztéssel kapcsolatban kéri a bizottságot, hogy szavazzon a bérlakások
bérbeadásának szabályairól szóló rendelet módosítására.
Megállapítja, hogy a bérlakások bérbeadás szabályainak módosítását 4 igen szavazattal,
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról,
továbbá a lakbértámogatás rendjéről szóló rendelet módosítását 4 igen szavazattal
támogatta a Bizottság és a Közgyűlési előterjesztésre alkalmasnak tartotta.
57/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló
bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2007. (XII. 17.) rendelet módosítását és
Közgyűlési előterjesztésre alkalmasnak tartotta.
58/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás
rendjéről szóló 32/1994. (XI. 1.) rendelet módosítását

6./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Pál György kiegészítésként elmondta, ha új rendeletről van szó két fordulós legyen a
tárgyalás. A Bizottság egyetért a javaslattal. valamint törzsvagyon kivonás esetén is két
fordulós.
Dr. Törőcsik Miklós: veszélyt rejt, ha gyorsan döntünk.
Bányász Róbert: kifogásolta, nem tükröződik a képviselők álláspontja.
A bizottság 1:0:4 arányban nem támogatja a rendelet-módosítást.
59/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Eger Megyei Jogú város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV. 21.) számú önkormányzati rendeletet, Közgyűlési
előterjesztésre javasolta.

10./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája
átalakítására.
Dr. Barta Viktor elmondta valamennyi szakbizottság tárgyalja az előterjesztést. Irodák
megszűntetését, átcsoportosítást jelent. Rendelet van hatályban, ügyrendnek elfogadása
később lesz. A Hivatal szerkezete változik 2008. január 1-től, javaslata szerint:
a Város- és Területfejlesztési Iroda és Főmérnöki Iroda összevonásával a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda,
a Közoktatási valamint az Idegenforgalmi és Kulturális Iroda megszüntetésével létrejön a
Közoktatási és Művelődési Iroda,
az Informatikai Iroda megszűntetését, a Gazdasági Irodához átcsoportosítani,
a Jegyzői és Képviselői Iroda megszűntetését a Jogi Irodához történő átcsoportosításával,
az Igazgatási Iroda és a Főépítési Csoport megszűntetését – a városi főépítész szakmai
önállóságának megtartása mellett – létrehozva az Építésügyi Irodát,
a Lakásügyi feladatok az Egészségügyi és Szociális Irodához kerülnek,
az Egri Városi Gyámhivatal megszűntetését, feladatainak a Lakossági Szolgálati Irodához
történő átcsoportosításával,
állategészségügyi, állattartással kapcsolatos feladatok a Lakossági Szolgálati Irodához
kerülnek átcsoportosításra.
Pál György részéről valós probléma, nagy része nem igazi szervezeti átalakítási elképzelést
rejt magába, sakkozás. Véleménye szerint a Közoktatás túlnőtte magát. Megdöbbentette az
informatikai csoport megszűnése.
Diószegi Lajosné fontosnak tartja a civil referens létét, aki személy szerint kapcsolatot tart a
civil szervezetekkel. Megjegyzi, hogy az intézményvezetők hatáskörébe tartozik a beutalás.
Dr. Törőcsik Miklós kérdése: az átalakításoknak mi a jelentősége? Problémaként veti fel,
hogy nem látszik az irodák belső struktúrája. Személyi kérdés – tájékoztatás.
Dr. Estefán Géza elmondta: átszervezéssel kapcsolatosan minden úgy lesz, ahogy a T.
Közgyűlés óhajtja. Személyi kérdések a köztisztviselői törvényben vannak rögzítve. A
Hivatal Önkormányzati törvény alapján az állam által kötelezően előírt és önkormányzati
feladatokat lát el, szükséges a változás.
A Bizottság megtárgyalta Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására
készült előterjesztést és támogatja annak a Közgyűlés általi megtárgyalását és
elfogadását 2 igen 1 nem 2 tartózkodással.
60/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztés és a következő
határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti
struktúrájának átalakítására készült előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
1)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. e) és p) pontjaiban megjelölt
Főmérnöki Irodát, továbbá Város- és Területfejlesztési Irodát, mint belső szervezeti
egységeket megszűnteti, feladataik részbeni integrálásával létrehozva a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Irodát.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.

2)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. c) pontjában megjelölt Egri
Városi Gyámhivatalt, mint belső szervezeti egységet megszűnteti, feladatait – szakmai
önállóságának megtartása mellett – a Lakossági Szolgálati Irodához csoportosítja át.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.
3)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. l) és g) pontjaiban megjelölt
Közoktatási Irodát, továbbá Idegenforgalmi és Kulturális Irodát, mint belső szervezeti
egységeket megszűnteti, feladataik részbeni integrálásával létrehozva a Közoktatási és
Művelődési Irodát. Az újonnan létrehozott szervezeti egység által ellátott feladatokat a
Közgyűlés a helyi desztinációs menedzsment szervezet kialakításával párhuzamosan
felülvizsgálja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.

4)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. i) pontjában megjelölt
Informatikai Irodát, mint belső szervezeti egységet megszűnteti, feladatai a Gazdasági
Irodához kerülnek integrálásra.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.

5)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. j) pontjában megjelölt
Jegyzői és Képviselői Irodát, mint belső szervezeti egységet megszűnteti, feladatait a
Jogi Irodához integrálja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.

6)

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2001. (X.19.) EMJV Kgy. rendelet 11. § (2) bek. d) és h) pontjaiban megjelölt
Főépítészi Csoportot és az Igazgatási Irodát, mint belső szervezeti egységeket
megszűnteti, feladataik integrálásával – a városi főépítész szakmai önállóságának
megtartása mellett – létrehozza az Építésügyi Irodát.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.
7)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a 283/2001. (IX.17.) sz. Kgy.
határozattal megállapított Ügyrendben megjelölt hivatali feladatok közül az alábbiak
átcsoportosítását:

- a lakásügyi feladatokat a Lakossági Szolgálati Irodától az Egészségügyi és Szociális
Irodához,
- a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Jogi Irodához,
- a közbeszerzési referatúra feladatokat a Titkársági Csoporthoz,
- a gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatokat, a vagyoni gazdálkodással összefüggő
ügyeket és az árhatósági feladatokat a Gazdasági Irodához,
- az állategészségügyi és az állattartással kapcsolatos feladatokat a Lakossági Szolgálati
Irodához,
- a fizetővendéglátással, vásárokkal, piacokkal, nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Lakossági Szolgálati Irodához
csoportosítja át.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. október 1.
8)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Polgármesteri Hivatal módosuló
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 15 napos közszemlére
tételét.
Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

9)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének
kidolgozását és Közgyűlés elé történő terjesztését.
Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: 2007. szeptember 27.

8./ Előterjesztés az egri 1313 hrsz-ú ingatlan részleges, egészségügyi célú hasznosításáról.
Dr. Törőcsik Miklós: beépített terület.
Tóth Ferenc elmondta előzetes egyeztetés történt. Kulturáltabb lesz az ellátás.
Dr. Palotai Zsuzsanna: nagyobb terület, a két gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületrészének használati jogát az Önkormányzat számára határozatlan időre biztosítja. Két
gyógyszertár lesz.
Pál György megállapítja, hogy a Bizottság az előterjesztést 3 igen l nem l tartózkodással
támogatja és a határozati javaslat Közgyűlési elfogadását.
61/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztés és a következő
határozatot hozta: mely szerint az egri belterületi 1313 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú telken egy 25 m2 ingatlanrész földhasználati jogát határozatlan időre
térítésmentesen átadja, egészségügyi szolgáltató létesítmény megvalósítása céljából
azzal, hogy a létesítendő, előírásoknak megfelelő két gyermekorvosi rendelő és védőnői
szolgálat épületrészének használati jogát az Önkormányzat számára határozatlan időre
biztosítja.
9./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodásáról.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet elmondta: a 2007. évi bevételek emelkedtek. Gond: a saját
bevétel beszedése kevesebb, az eltérés 4 M Ft, vagyoni bevételek elmaradása.

Határozati javaslat: Szükség van tartalék zárolására. Illeték bevétel ráhatás nincs - APEH
vette át. Adó bevétel 50 %-ra teljesült.
Feladat: fontos a vagyoni bevételek beszedése. Polgármester úr vezetésével beruházások
felülvizsgálata. Közbeszerzés meghirdetése. Egyensúly tartása a II. félévben.
Pál György megállapítja a Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a beszámoló anyagot.
62/2007. (VIII. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2007. I. féléves
gazdálkodásáról szóló előterjesztést és Közgyűlési előterjesztésre alkalmasnak tartotta.
Dr. Palotai Zsuzsanna egyebek között elmondta a hajléktalan feladatellátást nem kell
közbeszereztetni, a minisztérium közölte.
Kmf.
Punyi Istvánné
jkv.vezető

