Iktatószám: 8236-1/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. január 18. napján, Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Pál György a Bizottság elnöke
Bányász Róbert képviselői tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
A hivatal részéről:
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Balázs Éva lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
Pál György a bizottság elnöke tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Kérdezi a kiküldött
napirendekhez van-e kérdés, javaslat? A bizottság elfogadja-e a napirendi pontokat.
Megállapítja a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
1. Javaslat az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervére.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Kiegészítésül elmondta, közfoglalkoztatási tervet úgy tudtak készíteni, hogy több embert lehet
foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell: a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a részben vagy
egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható
ütemezését, a feladatok ellátásához szükséges létszámot, a közfoglalkoztatás finanszírozására
rendelkezésre álló forrásokat. Ez a terv módosítható. 6.023 eFt-ból 125 főt 155 hónapon
keresztül lehet foglalkoztatni. A Városgondozás 40-50 fős brigádnál nem tud többet
foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási tervet minden évben február 15-ig kell elfogadni.
Diószegi Lajosné
A Családsegítő Intézetnél is nagyon meg kell fontolni, hogy kit lehet foglalkoztatni. A
megbízhatóság fontos, önálló feladatot el tud-e látni. Változott a közalkalmazotti törvény,
erkölcsi bizonyítvány kell, ki kell fizetni az árát.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
1/2010 (I.18) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervére szóló előterjesztést, és javasolja Közgyűlés elé terjesztését.
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2. Előterjesztés a Markhot Ferenc Kórház fekvőbeteg-szakellátásának fejlesztését célzó
pályázatokról.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, az információs szituációban többen is benne voltak. Két levélváltás történt az
Elnök Úrral. Elnök Úr a válaszában azt írta, hogy a korábbiaknak megfelelően kéri Eger város
támogatását. A pályázati programban fel van sorolva mire lehet pályázni. Nem tudjuk
pontosan, milyen fejlesztési terveik vannak. Javasolja, a fekvőbeteg-szakellátás fejlesztését
célzó pályázatot abban az esetben támogassa a város, illetve a szükséges önerő közös
biztosítását, ha lehetőség lesz a részletes pályázati program megismerésére, véleményezésére
és a fejlesztések között szerepel a kardiovaszkuláris centrum kialakítása.
Dr. Herczeg László
Dolgozott a kórházban, véleménye szerint a centralizálással az egész ellátás beszűkült,
technikailag olyanban nyúlnak be, ami nem logikus. Nem tartja józan megfontolásnak. Az
onkológia fejlesztés, az utókezelés nagyon fontos lenne, Miskolccal lehetne pályázni.
Véleménye szerint fontos lenne az agyi érkatasztrófát elszenvedett betegek helybeni
ápolásának lehetősége. Újabb szakember foglalkoztatást lehet bevonni.
Dr. Gyulai Katalin
Mentőknél a tapasztalat, hogy helyben legyen a strokosok ellátása.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Szív- és érrendszeri központ kialakítása lehet a pályázat szerint.
Dr. Herczeg László
Strok- és kardiológiai részlegnél az aktív rehabilitáció is belefér.
Pál György
Kiegészíteni nem tudja, a teljes pályázatot nem ismeri. Jónak látná, ha egy team összeállna,
javaslatot tennének. Eger kérései is bekerülnének.
Dr. Herczeg László
Javasolja, kardiovaszkuláris kérdésekben a város szakértői csapata üljön le, nem a megye felé
kell tenni a javaslatot.
Pál György
Véleménye szerint a döntési javaslatból nem derül ki mennyi az önerő. A pályázat mennyi
önerőt kér?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Kb. 5 M Ft-ot.
Pál György
Igy max. 2.5 M Ft lenne az önerő. Fontos, hogy szakmailag és finanszirozási szempontból
megfeleljen a pályázat.
Pál György
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
2/2010 (I.18) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Markhot Ferenc Kórház
fekvőbeteg-szakellátásának fejlesztését célzó pályázatokról szóló előterjesztést és
javasolja Közgyűlés elé terjesztését:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a 2004. március 3-i keltezésű, a
306/2002. (XI.21.) sz. és a 11/2003. (I.23.) sz. határozatok alapján a „közérdekű célra
történő kötelezettségvállalásról” szóló a megállapodás teljesülésének a
felülvizsgálatát, arra tekintettel, hogy az abban meghatározott beruházási szerint
vállalt 5 %-os önerőt a város teljes egészében biztosította, ugyanakkor a program
jelentős része a mai napig nem valósult meg.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzatnak a Markhot
Ferenc Kórház Kft. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg szakellátásban TIOP-2.2.4/09.” c. pályázata benyújtását és
megvalósítását abban az esetben támogatja, illetve a részletes pályázati program
megismerését, véleményezését követően abban az esetben járul hozzá az önerő
biztosításához, amennyiben
- a fejlesztések között szerepel az agyi kardiovaszkuláris centrum kialakítása,
- a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejön a városnak a kórházműködésével kapcsolatos jogosultságait,
az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalát javító intézkedéseket és a
fejlesztés nyomán a tulajdonosi kérdésekre is kiterjedő, megfelelő garanciákat
tartalmazó megállapodás.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelet-tervezete a lakáshoz jutás helyi
támogatásának rendjéről szóló 16/2003. (IV. 04.) sz. rendelet módosításáról.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, megnéztek több település rendeletét, alkotmányellenesnek minősítették a
korábbi rendeletet. Véleménye szerint adófizető állampolgár aki itt lakik. Szerinte az
átminősítés összeg fele meg sem térül. A törlesztést azonnal el kell kezdeni. Javasolja, a
betelepülők támogatását, kamatmentes kölcsön adását.
Pál György
Véleménye szerint be kellene határolni, sávokat létrehozni ki mennyire pályázhat,
mekkora lakásokat vásárol, hogy magasabb összegű támogatást kapjanak.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Javasolja: a
2.§. a. változat: csak kamatmentes kölcsön: 3 igen 1 nem
b. változat: kamatmentes kölcsön és legfeljebb az összes támogatás 40 %-át meg
nem haladó vissza nem térítendő támogatás: 1 igen 3 nem
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:
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3/2010 (I.18) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a lakáshoz jutás helyi
támogatásának rendjéről szóló 16/2003. (IV. 04.) sz. rendelet módosításáról
szólórendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
4/2010 (I.18) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése az

1. Eger, Szvorényi u. 2. fszt.. 1. (2 szoba, 62 m2, komfortos),
2. Eger, Tittel Pál u. 4. I/2. (2 szoba, 47 m2, komfortos),
lakásokat költségelven adja bérbe, valamint az
3. Eger, Cifrakapu u. 39. IV/3. (2,5 szoba, 60 m2, összkomfortos),
4. Eger, Vízimolnár u. 11. III/11. (2 szoba, 53 m2, összkomfortos) lakások szociális
alapon adja bérbe.
Kmf
Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető

Pál György
elnök

