Iktatószám: 8236-13/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. szeptember 13-án Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyilt
üléséről.
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós képviselő tag
Dr. Gyulai Katalin képviselő tag
Dr. Herczeg László szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Bognár Ignác szakértő
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
Korsós Lajosné EVAT Zrt.
Balázs Éva lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jkv-vezető
Pál György a bizottság elnöke tisztelettel köszönti az utolsó ülésen megjelenteket. Kérdezi, a
kiküldött napirendekhez képest van-e kiegészítés, módosítás ?
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
1. napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének módosításáról
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a közfoglalkoztatási tervet minden évben el kell fogadni a közgyűlésnek. A
közfoglalkoztatási programot a Munkaügyi Központ figyeli, az ellátás mértéke alapján
módosítjuk a tervet. A Közfoglalkoztatási terv megfelelt a költségvetésben a foglalkoztatás
önerejéül tervezett 6 MFt-os előirányzatnak, azonban ez a 6 MFt helyett 8,5 MFt-ot is
meghaladhatja. A létszám növelésével a segély önerejét csökkenthetjük, a III. negyedévi
költségvetési tárgyalásokon átcsoportosításokra lesz szükség.
Bognár Ignác
Kérdezi, a kisebbségi önkormányzatoknál hol jelentkezik a közfoglalkoztatás, pl. ruszin,
görög, lengyel kisebbségeknél ?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Válaszként elmondta, csak a cigány kisebbségnél van közfoglalkoztatás. Vannak
adminisztrátorok, temető-, templom takarítást végeznek.
Bognár Ignác
A rendőrségnél mit jelent a közfoglalkoztatás?
Dr. Gyulai Katalin megjött.
Dr. Palotai Zsuzsanna
7 fő telefonközpontos van a 112, 107-es hívószámot kezelik, valamint fogdatakarítók is
vannak.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:
53/2010 (IX. 13.) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervének módosítását, és közgyűlési előterjesztésre javasolta.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási terve 3. pontjának módosítását a határozat melléklete szerint
elfogadja.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkanélküliek egyéb önkormányzati
foglalkoztatására a 2010. évi költségvetésben tervezett 100 fő létszámkeretét 200
főre emeli, és elrendeli, hogy a módosítás kerüljön átvezetésre a soron következő
költségvetési rendeletben.
2010. október 31.
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