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Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. január 21-én a Polgármesteri Hivatal
III. sz. Tárgyalójában megtartott nyílt ülésen.
Jelen vannak:

Pál György elnök
Sneider Tamás képviselő, tag
Dr. Törőcsik Miklós képviselő, tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Punyi Istvánné jkv-vezető

Pál György köszönti a jelenlévőket, valamint Lakatos Oszkárt az új külső szakértői bizottsági
tagot. Megállapítja a bizottság határozatképes. Kérdezi, a napirendhez kiegészítés van-e?
Dr. Herczeg László: szeretné tudni a Kovács Marika patikaügyét.
Pál György: Megkéri dr. Palotai Zsuzsát, hogy a következő bizottsági ülés napirendi
pontjaként szerepeljen, állásfoglalás.
Dr. Herczeg László: Szindikátusról fognak-e beszélni, mint Egészségügyi Bizottság?
Pál György: Közgyűlési döntés van, a Polgármester Úrnak most is lett volna lehetősége, hogy
a bizottságra behozza. Szerencsésebbnek tartotta volna, hogy a szakbizottság is tárgyalja,
elemezni kellett volna.
A kiküldött napirendet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az
58/2007(IX.30.) - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti
díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbér támogatás
rendjéről
szóló
rendelet
kiegészítésére
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete a
32/1994(XI.1) - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról
és a különszolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás rendjéről szóló
- rendelet kiegészítésére
Dr. Szombathy Miklósné kérte, hogy az 1-2./ napirendet a bizottság együtt tárgyalja. Az ÁFA
törvény indokolja, hogy az ÁFÁ-t átterheljük a bérlőkre. Az anyaggal kapcsolatban
különösebbet nem tud elmondani, ha kérdés van szívesen válaszol.
Dr. Törőcsik Miklós: Kérte újra elmagyarázni az 533 Ft-ot.
Dr. Szombathy Miklósné: Elkerülte a figyelmet, ha megmarad, az 533 Ft-ra rátesszük az
ÁFÁ-t 640 Ft lenne januártól-márciusig, április 1-től csökkenne.
Pál György: ÁFÁS-tól marad ugyanaz.
Pál György javasolja, hogy külön szavazzanak a két napirendről.
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1/2008. (I. 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 önkormányzati rendelet kiegészítésére készített javaslatot és 6 igen
egyhangú szavazattal egyetért annak Közgyűlés elé való terjesztésével.
2/2008. (I. 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 önkormányzati rendelet kiegészítésére készített javaslatot és 6 igen
szavazattal egyetért annak Közgyűlés elé való terjesztésével.
3./ 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.
Pál György: mérséklés fog bekövetkezni.
Diószegi Lajosné: Időseknél és a hajléktalanoknál szeptembertől senki sincs aki ezt az
összeget ki tudná fizetni. Javasolja, hogy 60 %-ban legyen megállapítva a térítési díj
visszamenőlegesen 2007. szeptember 1-től. Elmondta, hogy sok személynél még a
zsebpénznél is be kell segíteni, sok családban a térítési díj különbözet fizetése miatt családi
konfliktusok keletkeztek. Javasolja az 1. sz. mellékletben a térítési díj számításnál a 20 %
ÁfA eltörlését. A térítési díjnál a nyersanyagnorma + rezsi maradjon.
Pál György kéri a bizottságot, amennyiben egyetértenek a napi térítési díj számítással tegyék
meg javaslatukat.
3/2008. (I. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) sz. rendelet-tervezetet és a közgyűlés elé terjesztését az abban foglalt
tartalommal 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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..
Pál György: Törvényi változásból kerül átvezetésre, szorítást is jelent. Segélykérelmeknél
most az utolsó havi keresetet kell igazolni, ami szerinte nem reális.
Diószegi Lajosné: A rendelet-tervezet rendszerezi a segélyezést. Helyi szinten az átmeneti
segély ne legyen rendszeres, kivéve a krízis helyzetet. Egy évben legfeljebb hat alkalommal
adható.
Pál György kéri a bizottsági tagokat aki a rendelet-tervezettel egyetért támogatja szavazzon.
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4/2008. (I. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a helyi szociális támogatásokról és a
gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006.
(V. 25.) önk. sz. rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését és az abban foglaltakkal 6
igen egyhangú szavazattal egyetért.
5./ Tájékoztató az Eger, Béke u. 86. szám alatti lakástűzzel kapcsolatban.
Dr. Törőcsik Miklós: Polgármester Úr írta alá a tájékoztatót. Kifizetés megtörtént-e?
Dr. Gyulai Katalin: Vizsgálják-e, hogy ki okozta a tüzet? A Tűzoltóság szakvéleményének az
alapja, hogy fizessenek.
Lakatos Oszkár: régi épület, elektromos tűz volt.
Pál György kéri a tájékoztató elfogadását.
5/2008. (I. 21.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Eger, Béke ut. 86. szám alatti
lakástűzzel kapcsolatos tájékoztatót és azt 6 igen szavazattal elfogadta.
6./ Javaslat címkézett iparűzési adó felosztására.
Pál György: Decemberi ülésre szerette volna behozni a javaslatot. Kb. 3M Ft maradt az
iparűzési adó maradványból, és csak áprilisban tud a bizottság dönteni az új költségvetés
után. A kórház kérte a támogatást 1 db műtőlámpát az SBO részére, valamint 2 db
fizikoterápiás készülék beszerzésére, mely a betegellátást szolgálja, szükség van rá.
Ha most döntünk a támogatásról csak március-áprilisban lesz a támogatásból valami.
Dr. Gyulai Katalin: Ha a kórház eladásnál nem Eger nyeri a pályázatot, akkor nem
javasolja ezt az összeget a magán cégnek adni, inkább háziorvosokat kellene támogatni,
feltételekhez kötni.
Pál György: Betegek látnák a hasznát, nem akar vitát generálni.
Dr. Herczeg László: Szükség van ezekre az eszközökre.
Dr. Gyulai Katalin: Az elvet nem tartja jónak, ne szereljék fel a kórházat hogyha magán
személy veszi át.
Lakatos Oszkár: Városnak el kell dönteni, hogyan támogatja a megyei intézményeket.
Dr. Herczeg László: Javasolja, a városnak legyen beleszólása a kórházhoz, akkor érdemes
befektetni a 2 MFt-ot. Javasolja továbbá, a bizottság halassza el a döntést, és kerüljön a
napirend újra bizottsági tárgyalásra.

.
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Punyi Istvánné
jkv-vezető
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