Iktatószám: 8236-9/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. május 17-én Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) III. számú tárgyalójában megtartott nyilt üléséről.
Jelen vannak:
Pál György elnök
Bányász Róbert képviselő tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet
Csontosné Kovács Mária gazdasági üi.
Barócsi Tibor közétkeztetést ellenőrző biz.
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Kühnéné Fekete Mária ifjuságpolitikai üi.
Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jkv-vezető
Pál György a bizottság elnöke tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Kérdezi, a kiküldött
napirendekhez képest van-e kérdés, módosítás ? Javasolta a meghívottakra tekintettel a 2.
napirend kerüljön elsőként tárgyalásra. Kérdezi a bizottsági tagokat elfogadják-e a változtatást
Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
1.napirend
Tájékoztató a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól
Barócsi Tibor
Kiegészítésként nem akar sokat mondani, az anyagból kitűnik, teljeskörű felmérést végeztek a
főző- és melegítő konyhákon, erre lehet építkezni. Hét szempont szerint minősítette a
bizottság 5 tagja osztályzott, de egy jegynek számított. Elmondta, kettőnek az eredménye lett
átlagolva milyen hatékonyan, szakmai szempont szerint üzemel. Kellemes tapasztalatot
szerzett, szerinte a gasztronómiát már az alapoknál kell elkezdeni, tápanyagszámításokat
végeztek. Nagy problémát nem találtak, jellemző volt általában az egyéni értékelés, minősítés,
szerinte az információs bázis hatalmas lehetőségeket rejt magába. Szerinte a nagyobb
beszerzéssel olcsóbban lehet üzemeltetni a konyhákat. Az oktatásnak szerepe van a
mennyiségben, minőségben, ellenőrizni lehet bejelentés nélkül, módszertani változásokra van
szükség.
Csontosné Kovács Mária
Elmondta, egy szülői bejelentésre a Kemény Ferenc Iskolában volt e legutóbbi időben
ellenőrzés. A jövőben is minőségvizsgálati feladatokat szeretnének ellenőrizni.
Bányász Róbert
Barócsi úr szaktudása kiváló, elfogadhatónak tartja az anyagot, véleménye szerint ez nem
volt mindig ilyen. Javasolta a bizottság fogadja el a beszámolót.
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Diószegi Lajosné
Véleménye szerint korrekt az együttműködés az óvodákkal, az idősekkel, étlapegyeztetés
történik. Az idősek nehezen tudják elfogadni a kalóriatáblázatot, ha kevesebb kapnak.
Összességében jó az együttműködés a gyermekintézményekkel, iskolai intézményekkel.
Pál György
Szerinte nem kell továbbképzés, fantázia, hogyan lehet változatosan összeállítani az étkezést,
minőséget javítani.
Barócsi Tibor
Elmondta, a képzésben is dolgoznak, ezeket a falakat is le kell dönteni, belefáradnak ugyanazt
csinálni. Módszerben kell továbbfejleszteni, programot változtatni.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
szavazattal meghozta az alábbi döntést:

4 igen

32/2010 (V.17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Közétkeztetést
Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól szóló tájékoztatót, azzal egyetértett és
javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

2. napirend
Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2009. évi feladatokról
Dr. Palotai Zsuzsanna
Kiegészítésként elmondta, a bölcsődében jelentős változások nincsenek, általában minden
évben ugyanaz. Az anyagban annyit változtattunk, ami a rendőrség adott, azt hozzátettük. A
pénzbeli ellátásnál látszik, csökken az ellátás, növekszik a jogosultság száma. Némi változást
jelent az, hogy 20 helyett 40-el haladhatja meg az engedélyezett helyet. A gyermekjóléti
szolgálatnál visszavezethetően nő a szociális anyagi feszültség.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
szavazattal meghozta az alábbi döntést:

5 igen

33/2010 (V.17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett beszámolót,
és Közgyűlési előterjesztésre javasolja.
3. napirend
Előterjesztés önkormányzati bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog visszavonására.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, személyes egyeztetés történt a rendőrséggel, az üres lakásokért nem akarnak fizetni. Az
önkormányzat 4 bérlakásra biztosított bérlőkijelölési jogot, melyből 2 lakás a Cifrakapu u. 25, és a
Mátyás kir. u. 53. alatt megüresedett, új bérlőt nem jelöltek ki, bérleti dijat nem fizetnek. A Grónay u.
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9-ben 3 lakásra volt háromszori bérlőkiválasztási joguk, melyet a tanácsrendelet szerint 5-ször
kimerítettek. A lakások itt is üresen állnak, bérleti dijat nem fizetnek utána. A tartozásukat nem tudja
az önkormányzat behajtani. Javasolja, a lakások az önkormányzat rendelkezési körébe való
visszavonását, és azok bérbeadását, ha a rendőrségnek szükség lesz bérlakásra, a garzon üres, akkor az
önkormányzat biztosít részükre.
Pál György
Kérdezte, hogy volt szabályozva a lakáskijelölés?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Nem volt leszögezve, a mostani rendeletbe benne van.
Dr. Herczeg László
Ez egy virtuális tartozás?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Bevétel veszteség, visszavehetjük ezt a jogot.
Dr. Gyulai Katalin
A közüzemi tartozás mennyi idő alatt jön össze?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Akár már két hónap költségelvű lakbérrel számolunk, akkor is nő a tartozás.
Dr. Gyulai Katalin
Milyen állapotban vannak ezek a bérlemények?
Zakarné Tóth Brigitta
2 szobás lakások, bérbeadható állapotuak.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
szavazattal meghozta az alábbi döntést:

5 igen

34/2010 (V.17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati
bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog visszavonására készített előterjesztést, és
Közgyűlési előterjesztésre javasolja.

4. napirend
Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
35/2010 (V.17.) sz. döntés

5 igen

Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Kábítószerügyi
Fórum működéséről a tájékoztatót, és Közgyűlési előterjesztésre javasolja.

kmf
Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető

Pál György
tanácsnok
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