831-9/2008
JEGYZŐKÖNYV
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 2008. május 19-én tartott nyílt üléséről
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós tag
Bányász Róbert tag
Sneider Tamás tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető
Bozsóné Pelle Ibolya lakásügyi főelőadó
Diószegi Lajosné civil szervezetek részéről
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
Hiányzik:
Dr. Herczeg László szakértő
Pál György
Köszönti a bizottsági tagokat, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon
6 fő megjelent.
1./ 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
Dr. Törőcsik Miklós megkérdezte, miért kell határidőre benyújtani a kérelmet és miért van
ilyen határidő?
Dr. Palotai Zsuzsanna szerint évente kétszer kell benyújtani a kérelmet. A lisztérzékenységet
igazolók részére a nyugdíjminimum 70 %-ának megfelelő összegű pénzbeli támogatás jár
évente.
Dr. Gyulai Katalin kérdezte kb. hány főről van szó?
Dr. Palotai Zsuzsanna a háziorvosoknál érdeklődött kb. 100 fő. A lisztérzékenységben
szenvedők egyesületének kb. 23 tagja van.
Dr. Diószegi Lajosné elmondta ebből 3 fő a gyermek.
Dr. Gyulai Katalin kérdezte az OEP támogatja-e az egyesületet?
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta, az egészségbiztosítás támogatja, közgyógyigazolvánnyal is
rendelkeznek, valamint az önkormányzat próbálja segíteni országos szervezeteken keresztül.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Pál György kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
6 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
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23/2008 (V.19) sz. döntés
A Bizottság javasolja a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról
valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé
terjesztését.
2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Dr. Szombathy Miklósné elmondta, különösebb kiegészítése nincs az anyaghoz. Egyedül a
Törvényház úti komfortos lakás van önkormányzati tulajdonban, kb. 2 MFt-ba kerülne a
felújítása, kéri a Bizottságot, támogassa a javaslatot.
Pál György kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy amennyiben a javaslat 3 pontjával
egyetért a bizottság, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal hozta meg
az alábbi döntést:
24/2008 (V.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.) Törvényház u. 1. I.8. szám alatti, 2 szoba, 53m2 alapterületű, komfortos lakást liciten
kell értékesíteni.
2.) Kallómalom u. 28. IV.19. szám alatti, 2 szoba, 60m2 alapterületű, összkomfortos és a
Kallómalom u. 16. I. 6. szám alatti, 1 szoba, 29m2alapterületű, összkomfortos lakásokat
szociális alapon kell bérbe adni.
3.) Kallómalom u. 4. fszt. 2. szám alatti, 2 szoba, 65m2 alapterületű, összkomfortos
lakást és a Szvorényi u. 2. fszt. 1. szám alatti, 2 szoba, 62m2 alapterületű, komfortos
lakásokat költségelvű lakbér bérbe adása mellett kell bérbe adni.
3./ Javaslat a Központi Főzőkonyha igazgatójának határozott időre szóló megbízására
Pásztor Gyula köszönti a bizottsági tagokat, jelenlévőket. Néhány gondolattal egészíti ki a
javaslatot. 2008. február hónapban került sor az igazgatói álláshely kiírására, melyre egy
pályázat érkezett. A jogszabály kötelezővé teszi, hogy szakmai szakértői bizottság
véleményezze a pályázatot, Személyesen is meg lett hallgatva a pályázó, aki szakszerű
választ adott a szakmai kérdésekre. Megjegyezte, a terület még honvédségi terület, melyet a
pályázó még nem tudott megtekinteni, személyi feltételekről még nem tudott nyilatkozni,
majd csak a Közgyűlési döntés után.
Két alternativát említ:
- a pályázó támogatása
- közgyűlés nem támogatja, új pályázat kiírása (várható júniusig nem lehet elindítani), a
szeptemberi konyhai indítást el kell halasztani.
Kérte, a bizottság hallgassa meg a pályázót. Az anyaggal kapcsolatban a bizottságnak van-e
kérdése?
Dr. Gyulai Katalin kérdezte, mennyire kap szabad kezet, ki ellenőrzi, anyagi, személyi
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feltételeket nem ismeri. Határidőt befolyásolja, a bölcsődei, óvodai dolgozókkal mi lesz?
Pál György válasza, részben önálló intézményként működne, önállóan dönt a személyi
kérdésekben, polgármester 6 kérdésben tartja fenn a jogot az intézkedésben. A gazdasági
irodával történik az ellenőrzés, a konyhai dolgozók száma csökken.
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta, 16 fő lesz a létszámcsökkenés.
Pál György, ha egyéb kérdés nincs, kérte hallgassák meg a pályázót.
Molnár Eszter pályázó bemutatkozott, elmondta, hol tanult, dolgozott. Elmondta, hogy
képzeli a árubeszerzéseket, melyek közvetlenül a termelőktől történnének, személyi állomány
összetételét, dietetikus szakember közreműködésére támaszkodna az étlap összeállításánál,
szükségesnek tartja a zsírmentes ételek készítését, 2 műszakos munkarendet vezetne be.
Technológiánál még nem tud nyilatkozni, mert nem látta a konyhát.. Fontosnak tartja a
minőségi, mennyiségi ételek készítését, jó kapcsolat kialakítását a bölcsődékkel, óvodákkal
egyeztetni, választási lehetőség legyen.
Pál György megköszönte a szóbeli kiegészítést, kérdezte a bizottság tagjait az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Sneider Tamás kérdezte a pékáruk közvetlenül az óvodáknak, bölcsődéknek lenne kiszállítva?
Molnár Eszter véleménye szerint olcsóbb lenne.
Sneider Tamás kérdezte: 4 órás higiénikus lenne alkalmazva, hiányosságok megállapítására.
Személyzet kiválasztása hogy történik?
Molnár Eszter személyesen elbeszélget a dolgozókkal, meg kell nézni a jelenlegi konyhákban
a személyzetet.
Pásztor Gyula hozzáfűzte, a Közgyűlés döntése után, személyesen elbeszélgetni a
dolgozókkal és a vezető dönt.
Pál György megköszönte Molnár Eszter válaszát, és Molnár Eszter elköszönt.
Dr. Gyulai Katalin aggálya VESZ közvetlen összeférhetetlenséget nem takar?
Bányász Róbert kérdezte: egyetlen pályázó volt?
Pál György elmondta, jogszabályi kötelezettségek miatt még egy pályázatot nem lehet
lebonyolítani.
Dr. Törőcsik Miklós kérdése, újabb pályázat kiírása esetén van-e esély?
Dr. Palotai Zsuzsanna felsőfokú végzettség, 5 éves szakmai tapasztalat szükséges.
25/2008 (V.19) sz. döntés
A Bizottság megtárgyalta a javaslat a Központi Főzőkonyha igazgatójának határozott időre
szóló megbízásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozat elfogadását javasolja a
Közgyűlésnek.
A bizottság az „A” változatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
A. 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV.
törvény 10. § b) bekezdése alapján:
Molnár Eszter (3300 Eger, Szőlő út 8.) közgazdászt, vendéglátó és szálloda szakos
szakembert bízza meg 2008. június 1-től 2013. július 31-ig a Központi Főzőkonyha
igazgatói teendőinek ellátásával.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottságot és a
Szakmai Szakértői Bizottságot, hogy a Központi Konyha létrehozásának három hónapos
előkészítő szakaszában segítse az igazgató munkáját.
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B. 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázatot nem támogatja. Új pályázat kiírásáról
határoz, tekintettel arra, hogy egy pályázat érkezett. Javasolja, hogy az új pályázati
felhívásban a végzettségre vonatkozó rész kerüljön kibővítésre.
Felelős: Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2008. június 1.
4./ Javaslat az új központi konyha alapító okiratának elfogadására
Csontosné Kovács Mária szóbeli kiegészítésként elmondta, a Közgyűlés a 75/2008. (II. 28.)
sz. határozatával elvi döntést hozott hogy a volt honvédségi konyhát központi főzőkonyhaként
kívánja hasznosítani. Az alapító okirat új intézményként szeptember 1-től hozza, melyet lehet
elhúzni. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező önkormányzati
költségvetési szerv lesz, a Közgyűlésnek kell dönteni. Egyeztetés történt a bölcsődékkel,
óvodákkal, a Városi Ellátó Szervezettel. Az alaptevékenység felsorolása kisérleti jellegű,
semmiféle kisegítő tevékenységet nem engedélyezünk. Felhívta a figyelmet, a vagyont nem
ismerik, az Önkormányzat tulajdonába kerülhet, ideiglenes, jelképes bérleti szerződéssel kerül
üzemeltetésre.
Módosítás: Központi főzőkonyha az alapító okiratba kerül.
Sneider Tamás szerint felmerül a családi kapcsolat a vezető személyével, mindenképpen
fontos, hogy a VESZ lássa el? El kellene gondolkodni.
Dr. Palotai Zsuzsanna mondta, költségvetési intézmény álláshelyét hirdettük meg, mi legyen
helyette.
Csontosné Kovács Mária: teljesen mások az elszámolások. Elméletileg lehetne akár a Kossuth
Zsuzsához is csatolni mert mindegyiknek van gazdasági szervezete. VESZ-nél nem lesz
létszám bővítésre szükség. Összeférhetetlenséggel kapcsolatban a Jegyző úr a jogi feltételeket
megtette.
Pál György kérdése, hány főre fog főzni ?
Csontosné Kovács Mária: kb 1500 főre. 14 óvodában üzemeltetnek tálalókonyhát, 4
bölcsődébe befelyező konyha van.
Pál György kérdezte, az ÁNTSZ ki fogja adni az engedélyeket?
Csontosné Kovács Mária válasza, negatív dolgot az egyeztetés során nem mondott.
Pál György óvodai konyhák megszűnnek?
Diószegi Lajosné: 200 adagos konyha van, több helyről is vásárolunk.
Pál György: külső konyháktól is vásárolunk?
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta, a szociális étkeztetés olcsóbb, mint a gyermekétkeztetés.
Óvodák, bölcsődék ellátása fontos!
Sneider Tamás szerint a családi kapcsolatra vissza kell térni, a VESZ milyen feladatokat
vegyen át az intézményből. Személyi juttatást ellenőrizni lehet, belső ellenőrzést bizottság
végezze.
Csontosné Kovács Mária szerint szabályozni kell az okiratban az összeférhetetlenséget, ezzel
kapcsolatban a jegyző úr egyeztetett.
Dr. Palotai Zsuzsanna szerint harmadik szervhez nem lehet rakni, ÁHT megszabja.
Sneider Tamás külön szabályozást kell tenni a Közgyűlésig a belső ellenőrzést illetően.
Pál György szerinte új, nem tudja mennyibe kerül a konyha kialakítása.
Csontosné Kovács Mária: nem tudják, a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában van, belülről
még nem ismerik a konyhát.
Pál György nem érti, hogy még nem tudja mennyibe fog kerülni.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak ki támogatja a két alapító okirat a
Közgyűlés elé kerüljön, a közgyűlési kiegészítéssel. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1
nem szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
2562008 (V.19) sz. döntés

1. Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta az új
központi konyha alapító okiratának 2008. szeptember 1-jei hatállyal történő
elfogadására vonatkozó, 1. számú mellékletben részletezett javaslatot. A bizottság
támogatja az alapító okiratban foglaltak elfogadását és javasolja annak
Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős: Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
Határidő: 2008. szeptember 1.
2. Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a
Városi Ellátó Szolgálat alapító okiratának – az új központi konyha létrehozása
miatt szükséges – 2008. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítására
vonatkozó javaslatot. A bizottság támogatja az alapító okirat 2. számú melléklet
szerinti módosítását és a javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős: Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
Határidő: 2008. szeptember 1.
5./ Előterjesztés bölcsőde alapítványi formában való működtetéséhez
Dr. Palotai Zsuzsanna elmondta, szerdán kapta meg az írásbeli anyagot, el kellene dönteni a
bizottságnak, hogy a regionális pályázatra tegyenek javaslatot. El kell látni a régióban a
módszertani feladatokat. Eddig évi 3 MFt volt a működés, most 3,4 MFt lenne, 2 fő állású
személynek kell ellátni, megfelelő szakmai feltételeknek megfelelnek.
Kovácsné Bárány Ildikó megnevesítette, hogy két bölcsődét, a Módszertani, vagy a Cecey
Éva Bölcsődét szeretné alapítványi formában működtetni. Ki kellene számítani, hogy egy
gyermekre mennyit költ, mennyi a normatíva.
Megjegyezte, hogy az új bölcsődei vezetésnek a hangot emberileg még nem sikerült
megtalálni. Folynak megbeszélések a bölcsődék vezetőivel, addig úgy gondolta, míg nem
rendeződik a helyzet, ne vegyünk ki egy bölcsődét sem. Az önkormányzatnak anyagi vonzata
nincs.
Diószegi Lajosné kérdezte, kik alapították az alapítványt ?
Dr. Palotai Zsuzsanna: a bölcsődei alapítvány magán személyek alapítványa.
Pál György fontosnak tartja, hogy a bizottság beszéljen az alapítványról, bölcsődei
férőhelyben a város szűkösen van.
Pál György felteszi a kérdést:
1./ Legyen-e alapítványi bölcsőde?
2./ Melyik legyen?
3./ Ami a városnak jó legyen.
4./ Milyen feltételekkel számításokkal alátámasztva.
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5./ Szerinte szimpatikus lenne a Cecey bölcsőde, ha lehetne bővíteni.
Bányász Róbert felveti, hogy meg kell hallgatni a beadvány előterjesztőjét.
Dr. Palotai Zsuzsanna megjegyezte, mielőtt bármit mond, ki kell adni közbeszerzési
pályázatra. Jelentkezett egy alapítvány a volt Gárdonyi óvodát megnézte, aki a telek és az
ingatlan ingyenes használatát kérte, átalakítja bölcsődévé.
Dr. Törőcsik Miklós megjegyezte, alapítványi formában akkor éri meg az önkormányzatnak,
ha nem adjuk oda a kiegészítést, pénzes szülők meg tudják fizetni.
Dr. Palotai Zsuzsanna utána fog nézni.
Pál György elképzelhetőnek tartja, megtakarítást jelent az önkormányzatnak, férőhely
bővítésre lesz lehetőség, kérdés hogy az Arany János úti, vagy a Cecey Éva Bölcsőde legyen
alapítványi.
Dr. Palotai Zsuzsanna kérdése miszerint kinek a tulajdona lesz? A pályázathoz az önerőt az
önkormányzat adja.
Pál György szerint
bizottsági előterjesztéssel az 5 feltétellel kapcsolatban további
tárgyalásokra van szükség a Módszertani bölcsődére juniusig be kell adni a pályázatot.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
27/2008 (V.19) sz. döntés
1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a bölcsőde alapítványi formában történő
működtetésére készített előterjesztést a Közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.
2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a Módszertani Bölcsőde alapítványi
formában történő működtetését.

6./ Előterjesztés a Szervezési és Informatikai Szolgáltató Iroda tevékenységének
Intézményi és társasági szintű kiterjesztésére
Torba Béla szóbeli kiegészítésként elmondta az előterjesztés lényege, az informatika januártól
Szervezési és Informatika Szolgáltató Iroda legyen. Egységes informatikai rendszer legyen a
városvezetéssel. Feltárva az intézményekben az adatvagyont, ne legyen többféleképpen
nyilvántartásban.
Pál György: a bizottságnak kérdése az anyaggal kapcsolatban?
Sndeider Tamás: tetszik az anyag.
Pál György megjegyezte, az első két oldal blabla. Hogyan lehet egységes lekérdezéseket
tenni? Az anyag nem szól az intézményeinkről. A Polgármesteri Hivatal irodája végezzen
szolgáltatást az intézmények felé. Az anyagban erről szó sincs. A banki szvéra és az
önkormányzat teljesen más. Nem ért egyet ezzel az előterjesztéssel.
Torba Béla szerint nem lehet kellő részletezést készíteni, nem lehet bele látni az
intézményekbe, van lehetőség, hogy koordinációs tevékenységet végezzenek. Nem volt cél,
hogy a társaságra lenne kihegyezve.
Pál György szerint gazdasági társaságot kellene létrehozni.
Torba Béla elmondta, van több városban is, az iroda tervében is benne van a létrehozása.
Nagyon nagy előnyt jelent, hogy profit orientált szolgáltatást végezzen más intézmény részére
is.
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Pál György szerint a Polgármesteri Hivatal állíthat ki számlát, vállalhat más tevékenységet is.
Dr. Palotai Zsuzsanna szerint szabályozás kérdése, szerződésekben kell megszabni, hogyan
dönt, önkormányzati rendeletben van megszabva.
Pál György úgy gondolja, érlelni kell az anyagot.
Torba Béla szerint meg kell nézni más intézményeket, megnyitva ezzel a lehetőséget.
Dr. Törőcsik Miklós ez játék a szavakkal, ki kell dolgozni a lehetőséget.
Lakatos Oszkár a határozati javaslattal nem ért egyet, nincs meggyőződve, hozzávetőleges
adatokat kellene leírni a tájékoztatóba, milyen anyagi vonzata van.
Pál György szavazásra teszi fel a kérdést.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 2
nem szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
28/2008 (V.19) sz. döntés
A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat
elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Polgármesteri Hivatal Szervezési
és Informatikai Szolgáltató Irodája tevékenységét terjessze ki az önkormányzat többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaságokra és az önkormányzati fenntartású intézményekre .A
döntésről az érintett társaságokat és intézményeket haladéktalanul értesíteni szükséges.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző

Határidő:

2008. június 01.

7./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves tevékenységéről
Kormos Adrienn pár szóval egészítette ki a tájékoztatót.
Pál György kérdezte van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban?
Lakatos Oszkár szerint jó dolog, hogy szakemberek tájékoztassák a fiatalokat, tenni kell
annak érdekében, hogy kevesebb drog kerüljön az utcára.
Kormos Adrienn elmondta, koordinációs tevékenység folyik, saját tevékenységen belül.
Sneider Tamás kérdezte, hol tartanak rendezvényeket, felvilágosító munkát? Diszkók a gócai
a kábítószer terjesztésnek, az EGAL-on kívül létezik-e ilyen?
Lakatos Oszkár megemliti még, hogy a Brodvéy diszkó területét.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
Pál György elment, helyette a bizottság vezetésével Dr. Törőcsik Miklóst bízta meg.
(Bányász Róbert kiment a teremből.)
8./ Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2007. évi feladatokról
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Dr. Törőcsik Miklós
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
29/2008 (V.19) sz. döntés
A Bizottság javasolja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján végzett 2007. évi feladatokról szóló beszámoló Közgyűlés elé
terjesztését.
Kmf
Pál György

Punyi Istvánné

elnök

Jegyzőkönyvvezető

