Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. március 16. napján, Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
∗ Pál György a Bizottság elnöke,
∗ Sneider Tamás képviselői tag,
∗ Dr. Törőcsik Miklós képviselő, tag
∗ Bányász Róbert képviselői tag,
∗ Dr. Gyulai Katalin szakértő,
∗ Dr. Herczeg László szakértő,
∗ Lakatos Oszkár szakértő,
∗ Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető,
∗ Balázs Éva szakértő,
∗ Diószegi Lajosné a civil szervezetek részéről,
∗ Molnár Eszter jegyzőkönyvvezető.
Pál György a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket, és a jelenlévők
számarányát tekintve megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.
Kéri, hogy a Bizottság szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, tárgyalásra alkalmasnak tartja,
s az abban megjelölt sorrendben tárgyalja az előterjesztéseket.

1. napirendi pont:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
Dr. Palotai Zsuzsanna ismerteti a rendelet tervezetet. Elmondja, hogy az 1. napirendi ponton
változtatni kellett néhány adatot, ezért ezt újra kiosztásra került. Majd felhívja a figyelmet a 2.sz
mellékleten az Ebéd forint/adag oszlopán belül a bruttó összeget a 2. sorban javítani kell 425-ről
415-re.
Ezek után elmondja, hogy a rendelet-tervezet elveit módosítaná. Majd kitér arra, hogy ez
látszólag bevételcsökkenést eredményez, de valójában nem, mert ezeket a díjakat nem tudják
megfizetni.
Pál György: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valamilyen kérdésük az elhangzottakkal
kapcsolatban.
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döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal támogatja a rendelet-tervezet módosítását.
Dr. Palotai Zsuzsanna javasolja, hogy térjen át a Bizottság az idegen irodák anyagaira. A 2
következő anyag ilyen anyag és a 11. napirendi pont, amiatt van jelen a Bizottságon az EKVI és a
Gazdasági iroda.
Pál György egyet ért a javaslattal és a 2. napirendi ponttal folytatódik a bizottsági ülés.
2. napirendi pont:
Tájékoztató az új Magyarország Fejlesztési Terv már elfogadott 2009-2010 évi regionális és
ágazati akcióterveinek pályázati konstrukciójáról
Tóth Ferenc elmondja, hogy egy rövid kiegészítést szeretne fűzni a napirendi ponthoz. Ezeket
aztán kifejti, miszerint az anyagban szereplő 3 ágazati és 1 regionális operatív program már a
végleges tervezet alapján készült.
A fenti kiírások ezeket a paramétereket fogják tartalmazni. A bizottság tárgykörébe tartozó
különböző tájékoztatókat a következő áprilisi ülésen fogják behozni. Ezek most vannak elfogadás
alatt.
Pál György: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e esetleg valamilyen kérdésük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
döntési javaslat
Pál György: megállapítja, hogy a Bizottság tudomásul veszi a tájékozatót.
11. napirendi pont:
Előterjesztés az EKVI SZMSZ-ről, valamint az EKVI és a hozzá tartozó részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek közötti megállapodásról
Juhászné dr. Kretcz Erzsébet: A megállapodási tervezet elkészült. Ez alapján működnének együtt,
de május 9-ig az új státusztörvény szerint újra át kell nézni, és módosítani, ha szükséges. Ez egy
rövid időszakra szóló megállapodás
Molnár László: Az együttműködési megállapodást január végén elkészítettük. A munkamódszer
az volt, hogy egy szűkebb team végigtárgyalt. Megtervezték, megtárgyalták az
együttműködéseket és a gazdasági irodával átnézették. Ezek után következett az Együttműködési
megállapodások aláírása, melyet csak a tűzoltók nem teljesítettek.
A VESZ SZMSZ-ét egészítették ki, jogszabály szerint. Mely kimondja, hogy 90 napon belül a 2
alapokmányt el kell készíteni. Tartalmilag sok változás nem figyelhető meg rajta, de új
elnevezéseket és funkciókat vezettek be, illetve új szabályokra lehet számítani.
Az SZMSZ mögé elkészülnek különböző szabályzatot is, melynek tárgyalása ugyanazzal a
technikával fog lezajlani. Ezekből egy már elkészült, a Pénzkezelési szabályzat és a többi is
folyamatban van. Az SZMSZ-nek lesz egy melléklete is a Munkakörüli leírások.
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Diószegi Lajosné: Pontosítást kér, a Szervezeti és Működési szabályzat 21. oldalán a
Családsegítő Intézet telephelyeire vonatkozóan a következőképpen: (kimaradás miatt)
Felnémeti Gondozási Központ és Civilház
Eger, Kovács Jakab u. 102
döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellet a Bizottság egyetért
az intézmények közti megállapodással.

3. napirendi pont:
ELŐTERJESZTÉS
a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján
a bölcsőék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez
igénylő támogatási lehetőségről
Dr. Palotai Zsuzsanna: Önkormányzati Minisztériumi pályázat született. Ez egy rövid határidejű
pályázat. Február 26-án jelent meg és először március 1-je volt a beadási határidő, majd később
ezt módosították március 27-re. A Bölcsőde igazgatóságra adnánk be egy pályázatot.
Tartalma:
Cecey Éva Bölcsőde (Eger Tittel P út 8)
Külső nyílászáró és árnyékoló
Semmelweis Bölcsőde (Eger Vizimolnár u. 2)
Külső nyílászáró
És ha belefér a 25 millió Ft-ba, akkor még az Arany Jánosnak egy árnyékoló kerülne bele.
A Közgyűlésig megtörténik a beárazása a feladatnak.
A feladat önereje 5 millió Ft (20%). A költségvetési fedezetet az Önkormányzat biztosítja a
fedezet terhére.
döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyetért a fejlesztési javaslattal.

4. napirendi pont:
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás
elidegenítésének kijelöléséről
Március és október hónapban lehet továbbra is előterjesztést készíteni bérlakás elidegenítésre
vonatkozóan. A beérkezett igények alapján az mondható el, hogy egyre kevesebb létszámban
szeretnék megvásárolni a bérlakásokat. A beérkezet kérelmekből egy Bérlő szeretné
megvásárolni, az Eger Kodály Zoltán u. 20. fsz 3 sz. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant.
A végső döntést a Költségvetési és Gazdasági Bizottság mondja ki, de a javaslat meghozatalához
az Önkormányzatnak fennáll az a kötelezettsége, hogy a bérlakás állomány darabszáma nem
csökkenhet. Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 918 db bérlakás van.
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Pál György: Mennyi bérlakásnak kellene lennie?
Nem tudom pontosan, de körülbelül hasonló nagyságnak kell lennie, mert az elmúlt időben nem
nagyon volt lakás elidegenítés.
Pál György: Támogatja az elidegenítési javaslatot. Viszont tájékoztatót kér a következő
Bizottsági ülésre a Bizottság megalakulásától (2006. október) milyen elidegenítések és vásárlások
volt.
Sneider Tamás: Azt kéne vizsgálni, hogy mikor a szerződést az Állammal megkötötte az
Önkormányzat akkor mennyi lakás tartozott a tulajdonába és ehhez kellene mérni.
Ehhez az adathoz lenne szükség a döntéshez, és az adat hiányában tartózkodom.
Dr. Gyulai Katalin: Az értéke változhat-e a lakásoknak?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Az értéke az ingatlanoknak változhat, mert változik a könyv szerinti
értéke is.
Pál György: Még a négyzetméter sincsen meghatározva csak a darabszám.
döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy a Bizottság először az „A” változatba kíván döntési javaslatot
hozni, melyet nem fogad e.
Ezután a „B” változatról szavaz a Bizottság, melynek eredménye 3 igen szavazat és 3
tartózkodás. A Bizottság nem hozott döntést.
5. napirendi pont:
Javaslat
az Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási tervére
Dr. Palotai Zsuzsanna: Jelen pillanatban 367 fő nem hajléktalan és 91 fő hajléktalanról kell
rendelkezni. A hajléktalanoknak jelen pillanatban a Fővárosi Önkormányzat folyósítja számukra
az ellátást, és ezt a foglakoztatási alapból igényli vissza.
Hajléktalan az, aki nem rendelkezik állandó egri lakcímmel. Ők a rendelkezésre állási támogatást
kapják, ami az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe, de ha dolgozik az havi 4 000 Ft költség.
3 foglalkoztatóban gondolkodott az Önkormányzat, mert minden hónap 5-én össze kell hozni
azokat az adatokat, melyek a foglalkoztatás költségének a visszaigénylését megalapozzák. Túl
sok foglalkoztató esetén ez nehéz lenne. Az a javaslatot, hogy ne mindig az Polgármesteri Hivatal
legyen a foglalkoztató, a Városgondozás Eger Kft is elfogadta. Így nagyobb a munkáltatói
függés. Ebből a szempontból viszont hátrányos a Kincstári bérszámfejtés. Ezért egy bérszámfejtő
cégre lenne szükség, mert ez a megoldás hatékonyabb és rugalmasabb lenne.
Ez egy próba. 2009. február 1-től a Polgármesteri Hivatalban, mint foglalkoztatónál ez a
foglalkoztatás szerepel. A Munkaügyi Központ kijelentése szerint Ők nem tudnak április 1 előtt
felelősséget vállalni, illetve ebben közreműködni. Városi intézményi körben az EKVI-nél és a
Település üzemeletetés - Tisztasági körben a Városgondozásnál lesz megjelölve az a fajta
foglakoztatás 2009, április 1-jétől.
Tartalékokkal együtt a feladatra 19 millió Ft áll rendelkezésre, számításik szerint a feladat
körülbelül 19-20 millió Ft költséget emésztene fel, ami megfelel a mostani költségvetési
számoknak is.
Sneider Tamás: Kik jogosultak erre, kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Aki a munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kapta.
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Diószegi Lajosné: Akik nem fogadják el a kiválasztást, vagy nem választották ki őket a
munkahelyekre, azoknál a munkaügyi tervezi-e a Családsegítővel való együttműködést?
Dr. Palotai Zsuzsanna: Aki nem fogadja el és nem megfelelő indokkal, az kerül a rendszerből, és
csak akkor kerülhet vissza, hogyha újabb 1 éves együttműködése lesz. Aki nem kerül be az
visszakerül a rendelkezésre állási támogatási körbe, de ők a munkaügyi központal lesznek
együttműködők.
A Családsegítő Intézethez továbbra is az 55. életévüket betöltöttek illetve az 35 évnél fiatalabb 8
általánossal nem rendelkezők kerülnek.
Bányász Róbert megérkezett.
döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a Közfoglalkoztatási
tervezet javaslatát.
6. napirendi pont:
Előterjesztés
a
VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány
alapító okiratának módosításáról
Dr. Palotai Zsuzsanna: Régebben a Markhot Ferenc kórháznak volt a része a Vérellátó, mára a
Vérellátó állami cég lett. A Vöröskereszt átvette az adminisztrációt, átdolgozta az alapítói
okiratot. És a 2 régtől nem működő tag helyére Bíróné Simon Tünde és Bolla Károlyt
megválasztását javasolja.
döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a Bizottság támogatja a Véradó
Mozgalomért Alapítvány alapító okiratának módosítását.
7. napirendi pont:
ELŐTERJESZTÉS
a gyermekjóléti és szociális intézmények
nyersanyag-normáinak a rezsi költségeinek 2009. április 1.jei emeléséről
Dr. Palotai Zsuzsanna: A nyersanyagnormákkal kapcsolatban az a javaslat született, hogy az
emelkedés legyen egy mérsékelt emelkedés, 4,5%-os. Két héttel ezelőtti országos körkép alapján
7-12% közötti nyersanyag emelkedés mutatható ki. Muszáj emelni, mert nem mehet a minőség
romlására, és ha idén nem lesz emelés, akkor jövőre duplán kell emelni.
Lakatos Oszkár kiment a teremből.
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döntési javaslat
Pál György: Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal támogatja a Bizottság a gyermekjóléti és
szociális intézmények nyersanyag-normáinak a rezsi költségeinek 2009. április 1-jei emelését.
A Bizottsági ülésről Diószegi Lajosné távozott.
kmf
Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető
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