46846/2011./OKSI
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2011. december 13-ai Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) I. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak:
Csákvári Antal
Lombeczki Gábor
Bognár Ignác
Martonné Adler Ildikó
Aranyosi Gábor
Bodnár Gábor
A Hivatal részéről:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Ballagó Zoltán
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Bíróné Bardi Ágnes
Felföldiné Szabados Ágnes
Rozmán Éva
Balogh Éva
Ládiné Szabó Tünde
Bereczné Pálfi Erika
Rózsa Beatrix
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta.
1.napirend
Előterjesztés fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásról.
Csákvári Antal
Ismerteti az első napirendben szerepelteket. Dr. Kegyes-Sallak Eszter és Dr. Csiki Zsolt
között feladat ellátási szerződés csere történik, 2012. február 1 –étől Dr. Kegyes-Sallak Eszter
veszi át Dr. Csiki Zsolt feladatát.
Kérdés észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés.
137./2011.(12.13.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja, hogy a Polgármester a DENTAL-MATRIX Kft,
illetve személyesen a dr. Csiki Zsolt fogorvos által ellátott fogorvosi körzet működtetésére Dr.
Kegyes-Sallak Eszter (1981. 05.05.) fogszakorvossal, illetve az általa képviselt egészségügyi
szolgáltatóval kösse meg a feladat-ellátási szerződést 2012. február 1-i hatállyal.
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Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
2. napirendi pont:
Előterjesztés 2011. évi TISZK Kft. üzleti terv első háromnegyed éves teljesítéséről, a felügyelő
bizottság 2011. éves beszámolójáról és 2012. évi munkatervéről.
Csákvári Antal:
Köszöntötte Takács Zoltán ügyvezető igazgató urat, a TISZK-től.
Valcsákné Kecskeméti Kornélia:
Elmondta, a TISZK Kft. anyagát feldolgozták, elkészítették az előterjesztést és ez alapján
mindent rendben találtak. A TISZK kiváló munkát végez mindig annak érdekében, hogy
pozitív teljesítményt nyújtson ebben a nehéz időszakban is.
A Költségvetési Gazdálkodási Bizottság úgy fogadta el az előterjesztést és a határozati
javaslatokat is, hogy az 5. határozati javaslatot kiveszik. Legközelebbi bizottsági szakaszban
átdolgozásra kerül a prémiumfeladat és ezt követően újból bizottság és a közgyűlés elé
terjesztik.
Elmondta, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság a többi négy határozati javaslatot
négy egyhangú igennel elfogadta.
Takács Zoltán:
Elmondta, hogy a 2011. első negyedéves beszámoló alapján, sikeres évet zártak. A korábbi
esztendőkben sem sikerült ilyen mutatókat produkálni. Bejöttek olyan munkaerő piaci és
egyéb szolgáltatások és pályázatok, amelyek javítottak lényegesen az eredményeiken.
Év végére a 4 millió forintos plusz várhatóan tovább fog nőni. A bevétel és a végzett munka
azt mutatják, hogy elég komoly befektetések vannak.
A 2012-es éves tervvel kapcsolatban elmondta, mivel bizonytalan sok minden a jövőt illetően,
a pályázati kiírások a munkaügyi központoknál és a szaktanfolyamok pályáztatása még
bizonytalan.
Az üzleti tervben a sarokpontokat, amiket a gazdasági iroda vezetőjével egyeztettek, 56 millió
forintos külső árbevétel mellett tervezték meg úgy, hogy a tulajdonosok által a biztosító
tulajdonosi támogatás 10 millióval csökken. A 10 millió forintos csökkenés arra ad
lehetőséget, hogy szakképzési hozzájárulásnak egy bizonyos százalékát működéssel
garantálták 56 millió forintos külső árbevétel mellett, így állt össze a következő üzleti terv.
Csákvári Antal:
Ahogy igazgató úr is elmondta, láthatóan jó eredménnyel zárult ez az első háromnegyed év. A
tervezet szerint 80 millió Ft bevétel van, de még lehet meg is haladja ezt az értéket a TISZK.
Valóban jó eredmény ez a képzésekből, tanfolyamokból. A munkaügyi központtal sikerült jó
kapcsolatot kialakítani, a pályázatok sikeresek, eredményesek voltak. Voltak vállalkozások a
nyomdai, ipari gépek révén, amit sikerült megvalósítani, ezáltal bevételre szert tenni. Jövőre
ez 29,2 millió lesz, tehát közel 10 millióval csökkeni fog a jövő évben a támogatás Eger
részéről, és ez is egy nagyon fontos szempont. A másik, ami nagyon lényeges a háromnegyed
éves beszámolónál, hogy sikerült megvalósítani, hogy a 200 milliós hitelt, az egri TISZK 100
százalékban visszafizette, tehát idén tavasszal 44 millió forintot még a tartozásból ki tudtak
fizetni a deviza hitelből, és így kötelezettségek nem terhelik a társaságot. Ez is nagyon szép
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eredménye a TISZK-nek, ill. a vezetésnek. A jövő évi terveknél igazgató úr említette, hogy a
szakképzési hozzájárulásból 35% megmaradhat, melyet működésre is fordíthatnak. Ez
változás lesz az eddigiekhez képest.
Takács Zoltán:
A szakképzési hozzájárulás idáig gyűjthető volt, és tavaly született az a törvény, ami lehetővé
tette, hogy 2011-ben a szakképzési fejlesztési támogatás 35 %-ban működésre is
felhasználható. Gyakorlatilag a jövő évtől kezdve a cégeknek és a képzőknek be kell fizetni a
központi alapba, de a TISZK-nek már nem ajánlhatják fel a cégek.
Ami idáig benne volt és ahhoz volt kötve, hogy hány millió forintos szakképzési hozzájárulást
gyűjtsön a TISZK önmagában, erre vonatkozott a kiírás. Gyakorlatilag ez a 35 % azt jelenti,
hogy bizonyos TISZK-eknél komoly hozzájárulási lehetőség a működési támogatás. Az állam
arra ad lehetőséget, hogy az iskolákban is fenntartja a fejlesztési forrást. A TISZK által
gyűjtött pénznek a 35 %-a működésre fordított, durván 9 millió forinttal csökkentett
támogatás.
Bodnár Gábor:
Kérdése volt, hogy az Agria TISZK a működésüket segíti, vagy nem segíti, vagy teljesen
indifferens.
Takács Zoltán:
Elmondta, hogy indifferens. A békés egymás mellett élést tudja említeni. Amikor az egri
TISZK létrejött, azt mondták, a városban a párhuzamosságot meg kell szüntetni.
Gyakorlatilag erősödött a párhuzamosság a városban. Amennyiben nőtt az egri iskolák és a
TISZK-nek a támogatása, annyiban csökken az Agria TISZK-é, mert egymás ellen szedik el a
kiadásokat, de ezek jelentik a városi fenntartású szakképzési intézmények fejlesztési
lehetőségét is. Hogyha ez megszűnik jövőre, ez azt fogja jelenteni, hogy bizonyos pályázati
feltételek mellett fog pályáztatni bizonyos összegeket, és az egri munkaerő piaci alapból 14
millió forintot ajánl fel az egri TISZK. A lecsapódott fejlesztési támogatások, idáig bármilyen
szakképzésre fordíthatóak voltak. Jövőre a pályázatok csak kifejezetten valamelyik
szakmacsoportokra köthetőek, tehát biztos, hogy sokkal korlátozottabb lesz a felhasználási
lehetőség.
Bognár Ignác:
2012-re nulla eredményt tervez. Véleménye szerint értelmetlen a működése, meg kell
szüntetni. A TISZK minimálisan függ a valós munkaerő piac elvárásaitól.
Csákvári Antal:
2013. december 31.-ig kell fenntartani a működtetést. Látni kell , hogy ez egy nonprofit Kftről van szó. Az, hogy nullára tudja kihozni az egyenleget, egy nem profitorientált társaságnál
már eredmény. Más egy magánvállalkozás, akkor természetesen az a cél, hogy profitot
hozzon. Itt ebben az esetben azt várjuk el, hogy a munkaerőpiacon megfelelő képzettségű
szakembereket bocsásson ki, illetve segítsék a szakközép- és szakiskolákat.
Takács Zoltán:
Úgy tűnik, a kormány át fogja szervezni a szakképzés rendszerét, ami nem azt jelenti, hogy
megszűnnek, hanem kevesebb lesz és jóval nagyobb TISZK-ek lesznek. Elmondta, hogy 3600
tanulóval bánnak majd, kb. 10 ezer tanulólétszámú nagy TISZK-ek létrehozására lehet
számítani a városban 2013-tól. Igyekeznek tartani a szoros ütemtervet.
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Csákvári Antal:
Köszönte a tájékoztatást.
Elmondta, hogy az 5. határozati javaslat törlendő. Az első 4-ről kérdezte a bizottság tagjait,
hogy szavazhatnak-e egyszerre?
Az 1. határozati javaslatot, aki támogatja, kérte, jelezze.
Megállapította, hogy egyhangúlag a bizottság támogatta.
A 2. határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 6 igen, 1 nem – a bizottság a javaslatot elfogadta.
A 3-4. határozati javaslatról egyszerre szavazunk, aki támogatja, kérte jelezze!
Megállapította, hogy 7 igen – egyhangúlag a bizottság mind a 3., mind a 4-es határozati
javaslatot elfogadta.
164/2011. (XII.13.) Humán Erőforrás Bizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését és javasolja az alábbi határozat elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2011.
évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját 593 564 EFt
Eszköz és Forrás főösszeggel, 4 148 EFt eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2011. december 31
1. Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft.
2012. évi üzleti tervét 214.996 EFt bevétellel, 214.996 EFt költség és ráfordítással,
0 EFt eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. május 31.
2. Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Egri TISZK Kft. 2012. évi
közhasznú támogatására a 2012. évi költségvetésben 29 277 EFt kerüljön elkülönítésre
azzal, hogy a költségvetés elfogadásáig előlegként 2 440 EFt/hó összeg kerüljön
átutalásra. A 2012. évi költségvetés elfogadását követően a végleges támogatás összege a
2012. évi közhasznú megállapodásban kerüljön rögzítésre.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető Asszony
Határidő az előleg átutalására: 2012. március 31.
Felelős a 2012. évi közhasznú megállapodás aláírására:
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Habis László polgármester
Takács Zoltán ügyvezető
Határidő: 2012. március 31.
3. Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft.
Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét, 2011. évi munkájáról készült beszámolóját és a
2012. évi munkatervét.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő a 2011. évi beszámoló elfogadására: 2011. december 31.
Határidő a 2012. évi munkaterv elfogadására: 2011. december 31.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. május 31.

4. Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy javasolja az Egri TISZK Kft.
ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladat elfogadását az alábbiak szerint:
1. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg 2012. évre,
amennyiben a Társaság a felnőttképzés keretében a külső pályázati és
tanfolyami bevételeit 2012. évben legalább 56.000 EFt-ra teljesíti. Minden
3.000 EFt összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5% ponttal
csökken.
2. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg 2012. évre, amennyiben a
TISZK Központi Képzőhelye által gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatás eléri a
20 000 EFt összeget. Minden 3 000 EFt összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium
5% ponttal csökken.
3. Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a
tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.
Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a 2012. évi gazdálkodás veszteséggel
zárul.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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3. napirendi pont:
Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatának módosítására.
Csákvári Antal:
Kérte irodavezető asszonyt, tájékoztassa a 12 millió forintos többletbevétel alakulásáról.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
A 12 milliós többletbevételt a dologi kiadásokra kell fordítani. Vállalkozási tevékenységből
származó többletbevétel, melyből a raktárkészleteket tudja rendezni.
Csákvári Antal:
Kérdése volt, hogy a vállalkozás keretében hol vállalhatnak munkát a dolgozók?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Inkább cégeknél, intézményeknél vállalnak munkát. Régebbi időszakokban még Budapestre is
jártak dolgozni. Az intézményhálózatban főképp a nyári és téli szünetben lehet munkákat
végezni, ha a karbantartáson felül még van szabad kapacitás, akkor arra vállalkoznak, azokra
az időszakokra.
Csákvári Antal:
Ki ellenőrzi a működését az EKVI-nek? Hol és milyen hatékonysággal dolgozik, milyen
árrések vannak?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Munkaidő nyilvántartás, analitika alapján, pontosan lehet látni, hogy melyik munkához
milyen felhasználások történtek.
Csákvári Antal:
Kérdése volt, mekkora bevétele van egy évben vállalkozásokból az EKVI-nek?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Ebben azt évben ott tart, hogy plusz 12 millió Ft-ot tudtak produkálni. Az Ifjúság úti
óvodának volt nyertes pályázata, de megtámadták a közbeszerzést és indul az egész újra.
Következő bizottsági ülésre ad egy anyagot, hogy mennyi az EKVI vállalkozási bevétele, ezt
év végén látják majd pontosan. A vállalkozási tevékenységre vonatkozóan külön kell számot
adni. Eddig volt egy limit, hogy meddig vállalhatott vállalkozási tevékenységet, amit nem
lehetett túllépni, mert akkor már céggé kellett volna átalakítani és most kivették. Ha így
hagyják jóvá a törvénytervezetet és a végrehajtási rendeletet, akkor kvázi nem lesz ilyen
korlát.
Csákvári Antal:
Ennek lehetnek előnyei, mert ebből lehet plusz forrást felszabadítani.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Elmondta, hogy mindig az intézményhálózatra költötték, mert ez a vállalkozási tevékenység
mindig vissza volt forgatva alap tevékenységre, soha nem adózták le, mint vállalkozási
tevékenységet. Itt lesz szigorítás a jövő évre vonatkozóan, mert most azt mondja a törvény,
hogy aki vállalkozási tevékenységet végez, annak mindenképp a 16%-os általános kulcsú
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vállalkozói befizetési kötelezettségeket teljesítenie kell. Az a lehetőség adódik, hogy az
adózott eredményt a 16%-al csökkentett összeggel lehet majd felhasználni.
Csákvári Antal:
Nem számít vállalkozási tevékenységnek, ha az önkormányzati óvodákat, iskolákat felújítja,
karbantartja?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet: Ha közbeszerzési pályázaton indul, annak számít.
Aranyosi Gábor: Az intézmények, iskolák vállalkozási tevékenysége is ugyanez alá
sorolható?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Ugyanez a szisztéma lesz, tehát jövő évtől 16% mínusz. Most még megy a vita, mert annyira
nem egyértelmű volt a szabályozás, még készítettünk módosítási indítványokat a törvényhez,
hogy abból majd mit fogadnak el, az kérdés. Nyilván még nem tudható, hogy mi lesz a vége,
de ez is nagymértékben befolyásolja azt, hogy milyen mozgástér lesz a jövő évben. Az is
elképzelhető, ha szabad kapacitás nem lehet, akkor valószínű, hogy csak a vállalkozási
tevékenység lesz. Akkor végig kell gondolni, hogy az intézményrendszernél hogy fogjuk
módosítani az alapító okiratokat emiatt.
Csákvári Antal:
Kérdése volt, hogy szavazhatnak-e egyben?
Megállapította, hogy a bizottság 6 szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
történő terjesztését.
Martonné Adler Ildikó képviselőasszony nem vett részt a szavazatban.
165/2011. (XII.13.) Humán Erőforrás Bizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését és javasolja az alábbi határozatok elfogadását.
1. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnál (I. fejezet, 2. címszám) – megbízási
díj kifizetés miatt - történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
csökkentése 208 E Ft értékben, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának
168 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 40 E Ft-os
egyidejű emelésével.
2.

A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnál (I.
fejezet, 2. címszám) – többletbevétel előirányzatosítása miatt - történjen meg az
intézményi működési bevételek emelése 5.504 E Ft-tal, a személyi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának 520 E Ft-os, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
4.984 E Ft-os egyidejű emelésével.

3. A Közgyűlés elrendeli a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnál (I. fejezet, 2.
alcímszám) - megtakarítási intézkedéseinek kihatásaként - a személyi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának csökkentését 1. 026 E Ft értékben, a munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzatának csökkentését 202 E Ft értékben, ill. a dologi jellegű
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kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését 3. 900 E Ft értékben, és a saját bevételi
többlet növelését 4. 500 E Ft értékben. Ezzel egyidejűleg a VII. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszám növekszik 9.628 E Ft-tal.
4. A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumnál (I. fejezet, 1.
címszám 1. alcímszám) – többletbevétel előirányzatosítása, felújítás és beruházás
miatt - történjen meg az intézményi működési bevételek előirányzatának 3.580 E Ftos, a felújítási kiadások 2.500 E Ft-os, ill. a beruházási kiadások 3. 189 E Ft-os
emelése, egyidejűleg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 1.000 E Ftos, ill. a dologi jellegűk kiadások kiemelt előirányzatának 1.109 E Ft-os csökkentése
mellett.
5. A Közgyűlés elrendeli a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumnál (I. fejezet, 1. címszám 3. alcímszám) az intézményi működési bevétel
emelését 3.055 E Ft értékben, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának
1.579 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 340 E Ft-os, a
dologi kiadások kiemelt előirányzatának 53 E Ft-os és beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának 1.083 E Ft egyidejű emelésével.
6. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép, Szakiskola és Kollégiumnál (I. fejezet, 1. címszám 4. alcímszám) –
többletvétel előirányzatosítása miatt - történjen meg az intézményi működési
bevételek kiemelt előirányzatának emelése 12.421 E Ft-tal, a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának emelésével.
7. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet, 1. címszám 7.
alcímszám) - többletvétel előirányzatosítása, működési kiadások növekedése miatt történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 4.871 Ft-os, és
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 1.968 E Ft-os csökkentése,
egyidejűleg az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának 1.139 E Ft-os,
a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.394 E Ft-os, és a beruházási kiadások
kiemelt előirányzatának 2.584 E Ft-os növelése mellett.
8. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola Tinódi Sebestyén Tagiskolájánál (I. fejezet, 1. címszám 8. alcímszám) –
étkezési utalvány vásárlása miatt - történjen meg a munkaadókat terhelő kiadások
kiemelt előirányzatának 295 E Ft-os csökkentése a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű emelésével.
9. A Közgyűlés elrendeli a Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola,
Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolájánál (I. fejezet, 1. címszám 8.
alcímszám) – az udvar korszerűsítése, és átcsoportosítás kapcsán – a dologi kiadások
kiemelt előirányzatának 1.130 E Ft-os emelését a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának 1.600 E Ft-os és a munkaadókat terhelő kiadások kiemelt
előirányzatának l27 E Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá a Balassi
Bálint Általános Iskola és Előkészítő Iskolánál (I. fejezet, 1. címszám 8. alcímszám) a
személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának emelését 470 E Ft-tal, és a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának emelését 127 E Ft-tal.
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10. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolánál (I. fejezet, 1. címszám 9. alcímszám) többletbevétel előirányzatosítása miatt - történjen meg az intézményi működés
bevételi előirányzatának növelése 1.000 E Ft értékben, egyidejűleg a dologi kiadások
kiemelt előirányzatának 567 E Ft-os, és a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának
433 E Ft-os emelésével.
11. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Lenkey János Általános Iskolában (I. fejezet, 1.
címszám 10. alcímszám) - többletbevétel előirányzatosítása miatt - történjen meg az
intézményi működési bevételi előirányzatának emelése 1.482 E Ft-tal, a dologi
kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.
12. A Közgyűlés elrendeli a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolánál (I. fejezet,
1. címszám 11. alcímszám) - többletbevétel előirányzatosítása miatt – az intézményi
működési bevételi előirányzatának növelését 1.730 E Ft-tal, a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű emelésével.
13. A Dobó István Gimnáziumnál (I. fejezet, 1. címszám 2. alcímszám) - többletbevétel
előirányzatosítása miatt – történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
növelése 1.815 E Ft-tal, ill. a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának
növelése 800 E Ft-tal, az intézményi működési bevételi előirányzatának 2.615 E Ft-os
egyidejű emelésével.
14. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumnál (I.
fejezet, 1. címszám 5. alcímszám) - többletbevétel előirányzatosítása, és
átcsoportosítások miatt – történjen meg az intézményi működés bevételi
előirányzatának emelése 5.282 E Ft, a személyi jellegű kiadások kiemelt
emelése 1.000 E Ft,
a dologi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának
előirányzatának emelése 4.461 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásának emelése 541 E
Ft értékben, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 700 E Ft-os és a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 20 E Ft-os egyidejű csökkentésével.
15. A Közgyűlés elrendeli Farkas Ferenc Zeneiskolánál (I. fejezet, 1. címszám 12.
alcímszám) – többletbevételeinek előirányzatosítása és átcsoportosítása miatt – az
intézményi működés bevételi előirányzatának 2.200 E Ft-os, a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának 3.216 E Ft-os növekedését, a személyi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának 800 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatának 216 E Ft-os egyidejű csökkenését.
16. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet, 1. címszám 15.
alcímszám) – étkezési utalvány vásárlása miatt – történjen meg a munkaadókat terhelő
járulékok kiemelt előirányzatának csökkentése 1.227 E Ft-tal, a dologi jellegű
kiadások kiemelt előirányzatnak egyidejű emelésével.
17. Az Idősek Berva-völgyi Otthonánál (I. fejezet, 1. címszám 16. alcímszám) –
többletbevételeinek előirányzatosítása miatt - történjen meg az intézményi működési
bevételi előirányzat 2.917 E Ft –os emelése, a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának 1.897 E Ft-os és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.020 E
Ft-os egyidejű emelésével.
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18. A Közgyűlés elrendeli az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet, 1. címszám 14.
alcímszám) – energia és közmű díjak számláinak kifizetése miatt - a személyi jellegű
kiadások kiemelt előirányzata 1.200 E Ft-os, ill. a munkaadókat terhelő járulékok
kiemelt előirányzata 300 E Ft-os csökkenését, a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű 1.500 ezer Ft-os növelésével.
19. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (I. fejezet, 1.
címszám 17. alcímszám) – többletbevételeinek előirányzatosítása miatt – történjen
meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának növelése 1.078 E Ft-tal, a
dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelése 5.082 E Ft-tal, ill. a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának növelése 3.100 E Ft-tal, az intézmény működési
bevétel előirányzatának 9.260 E Ft-os egyidejű emelésével.
20. A Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet, 1. címszám 22. alcímszám) – eszközbeszerzés
miatt - a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzata 640 E Ft-tal, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 160 E Ft-tal csökken, a dologi
kiadások kiemelt előirányzata 705 E Ft-tal, a beruházási kiadások kiemelt előirányzata
95 E Ft-tal nő.
21. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet, 1. címszám 32.
alcímszám) a dologi kiadások kiemelt előirányzata csökken 55 E Ft értékben, a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű növelésével.
22. A Közgyűlés elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet, 1. címszám 33. alcímszám) –
többletbevételeinek előirányzatosítása miatt – történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 12.000 E Ft-os emelése az intézmény működési bevételi
előirányzatának egyidejű emelésével.
23. A Lenkey János Általános Iskolánál (I. fejezet, 1. címszám 10. alcímszám) a dologi
kiadások kiemelt előirányzata növekszik 400 E Ft-tal, a VII. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszáma csökken ugyanezzel az összeggel.
24. A Közgyűlése elrendeli, hogy az érettségi és szakmai vizsgák elszámolása miatt az 1.
számú mellékletben szereplő pótelőirányzatok kerüljenek biztosításra az érintett
intézmények részére, melynek fedezete a VII. fejezet 25. címszámú Önkormányzati
feladatellátás tartaléka:
2011. évi pótelőirányzat mindösszesen:
melyből: - dologi jellegű kiadások:

1. 071 E Ft,
1. 071 E Ft.

A Közgyűlése elrendeli továbbá, hogy az érettségi és szakmai vizsgák elszámolása
miatt az 1. számú mellékletben szereplő zárolások történjenek meg az érintett
intézményeknél, és azok visszapótlásra kerüljenek a VII. fejezet 25. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámra:
2011. évi zárolás mindösszesen:
4.090 E Ft,
melyből: - személyi jellegű kiadás:
3.290 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulék:
800 E Ft.
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Felelős: Habis László Polgármester
Határidő: 2011. december 31.
5. napirendi pont:
Előterjesztés a nevelési- oktatási intézmények 2012. évi intézményvezetői pályázati kiírásáról.
Ballagó Zoltán:
Elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények tekintetében ebben a tanévben 7
intézményben várható pályázati kiírás: 3 óvodában, 2 általános iskolában és 2 középfokú
nevelési-oktatási intézményben, melyet az anyag is tartalmaz. A pályázati kiírás a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően történik, a melléklet a pályázati eljárás lebonyolítását
tartalmazza.
Csákvári Antal:
A vezetői kiírást meg kell tenni, mert a jogszabály előírja. Van-e kérdés, észrevétel?
Ballagó Zoltán:
Elmondta, hogy kétségkívül az ágazat jelentős változások előtt áll, december 19-én fognak
végszavazni a köznevelési és szakképzési törvényjavaslatról. Ahhoz, hogy el lehessen kezdeni
és a kihelyezett határidőre le tudjuk bonyolítani a jogszabály alapján a feladatot, ezt a
határidőt és ütemtervet kell tartani. Jelen ismeretek szerit a jogszabálynak a nagy része 2012.
szeptember 1.-től fog hatályba lépni.
Csákvári Antal:
Több hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak.
Megállapította, hogy az előterjesztését a bizottság egyhangúlag támogatja.
166/2011. (XII.13.) Humán Erőforrás Bizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését és javasolja az alábbi határozat elfogadását.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Benedek Elek Óvoda (Vallon utca 4.)
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Ney Ferenc Óvoda (Ifjúság utca 7-9.)
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
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Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Szivárvány Óvoda (Kertész utca 38.)
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Kemény Ferenc Általános Iskola
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Bornemissza Gergely Szakközép, Szakiskola
és Kollégium intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
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Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.
7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20.§/B bekezdése alapján a Kossuth Zsuzsa Szakközép, Szakiskola és
Kollégium intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 18. §-ában foglaltak szerint határozza meg.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 23.

6. napirendi pont:
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású általános iskolák működési feltételeinek
felülvizsgálatáról és módosításáról a 2012-es tanév vonatkozásában.
Ballagó Zoltán:
Elmondta, az anyag önmagáért beszél. A számok indokolják a módosítást, bár szakmai
szempontból elgondolkodtató. Megjegyezte, a nagy változások előtt nem bátorkodnának
jelentősebb átalakításokat végrehajtani.
Csákvári Antal:
Látható, hogy a Pásztorvölgyiben és a Balassiban 15,2- 13, 3 % a halmozottan hátrányos
tanulók aránya. Törvényileg nincs tennivalója a fenntartónak.
Martonné Adler Ildikó:
Elmondta, hogy ha az Egerszalóki Önkormányzat úgy dönt, hogy Kerecsenddel köt
megállapodást, akkor nem Egerbe, hanem Kerecsend fele indít egy iskolabuszt. A Szalaparton
nagyobb oktatást segítő személyzetet lehet kérni, úgy fejlesztő pedagógust,
szociálpedagógust, iskolapszichológust, segítő személyzetet.
Ballagó Zoltán:
Annál is inkább meg kéne várni a változásokat, mert pillanatnyilag még a megyei
önkormányzat fenntartásával működik, de ez 2012. január elsejétől már a kormányhivatal, az
állam fenntartásával fog működni. Ezen problémák kezelését valahogy együtt kell majd
13

megoldani. Ezek jó szakmai válaszok, - melyet képviselő asszony mondott, - amivel javítani
lehetne az oktatás hatékonyságát.
Csákvári Antal:
Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak.
Megállapította, hogy egyhangúlag a bizottság támogatta a határozati javaslatot.
167/2011. (XII.13.) Humán Erőforrás Bizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését és javasolja az alábbi határozat elfogadását.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolai körzethatárokat nem módosítja
a 2012/2013. tanév vonatkozásában, mivel a városban élő halmozottan hátrányos
helyzetű óvodás gyermekek, illetve általános iskolás tanulók 2011. október 1-jei
létszámadatai alapján a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi
körzetben kiszámított aránya a jogszabályban rögzített tizenöt százalékpontnál
alacsonyabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére
kiszámított aránya.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Határidő: 2012. január 31.

7. napirendi pont:
Tájékoztató a munkaerő-piaci és a foglakoztatási folyamatokról.
Ballagó Zoltán:
A tájékoztatóval azon kötelezettségeknek tesznek eleget, amely a szakképzési koncepcióban
foglaltatik.
Csákvári Antal:
Elmondta, hogy nagyon színes, tele statisztikákkal, grafikonokkal, rengeteg adattal olvasható
a tájékoztató, szemléletes, mert láthatjuk a munkaerőpiac helyzetét. Látható, hogy milyen
szakmunkásokra lenne szükség. Látható, hogy eléggé eltorzult a tanulók létszáma. A
gimnáziumokban többen tanulnak, mint amennyi az ipar, a társadalom számára előnyös lenne.
Akár az építőipart, akár az informatikai, elektronikai vagy a gépészetnél, mezőgazdaságnál
viszont nagyon kicsi a tanulói létszám. Gépészeti területen például 7% a tanulók aránya.
Van ajánlás az anyagban: a szakképzésben koncentrációra és számszerű tervezésre, valamint a
szülőkre és tanulókra is kiterjedő hatékony pályaorientációs illetve a pályakövetési rendszer
kialakítására van szükség, tehát a helyi önkormányzat, a munkaadók, vállalkozások, kamarák,
pénzintézmények összefogásával.
Fontos a jó szakmunkások elismerése. Kérdése volt, hogyan lehetne azt elérni, hogy Eger
városa minden évben adjon egy-két jó szakmunkásnak valamilyen elismerést. Ez lehet egy
díszoklevél, vagy serleg, pénzjutalom, de lehet, többet érne az erkölcsi elismerés. Felhívni a
figyelmet arra, hogy vannak jó szakmunkásaink. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak jó
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sportolóink, pedagógusaink, művészeink, de nem tudom, hogy szakmunkásoknak adunk-e
kitüntetést, vagy valami elismerést, például, aki 15-20 éve jó iparosként dolgozik a városban.
Ballagó Zoltán:
Egyrészt az új kitüntetési rendelet, másrészt az ösztöndíjrendelet. A vállalatok is, akiknek
kellene jó szakember, akkor egy kicsit tegyenek hozzá, ne csak mindig a várostól várják el,
hogy támogassa, segítse ezt az ügyet. A szakképző intézményekben lassan 3 év óta működik
az ösztöndíj rendszer, és ez bizony komoly ösztönző erővel tud hatni a fiataloknak.
Tanulmányi eredményüket figyelve több tízezer forintot tudnak hazavinni, ha úgy teljesítenek
az iskolában. Ezek a rendszerben megvannak, fellelhetőek. A köznevelési rendszer, a
köznevelési törvény, a szakképzési törvény jelentős változása várható.
Csákvári Antal:
10 és 30 ezer forint között tudunk adni ösztöndíjat a szakmunkás tanulóknak. Ennek mennyire
van eredménye a gyakorlatban? Mit jelent ez?
Sulyok Mirtill:
A beiskolázásban igen. Korábban nagyon felkapott szakmák voltak, ilyen például az asztalos
szakma, a festő szakmát kiszedték a hiányszakmás rendszerből, a villanyszerelő szakma
nagyon felértékelődött. A probléma az, hogy lehet, hogy nagyon sok jó szakmunkás kellene,
de a cégeknek, az építőipari cégeket nézve nagyon kicsi a kapacitásuk. Arra várunk, hogy
induljanak olyan nagyobb állami vagy helyi beruházások, ami alapot fog teremteni a
munkaerő felvételre. Ez lenne az igazi ösztönző a szakiskolák tanulói részére. Mikor
tönkrement minden gépipari cég Egerben, akkor tulajdonképpen majdnem nullára jutott a
forgácsoló és minden hozzátartozó szakmacsoportokkal. Az ipari park megépült, ezek a
szakmák nagyon megerősödtek, olyan módon, hogy érettségivel rendelkező fiatalok
jelentkeznek olyan szakmára, ami nem kívánja meg ezt a végzettséget, tehát egyből húzóereje
van.
Aranyosi Gábor:
Elmondta, hogy kormányzati szinten kellene olyan döntést hozni, hogy egy országban mit
tekintenek fontosnak a szakképzést illetően. Szerintem ez stratégiai ág, ebben mindenképpen
fejlesztéseket kell végrehajtani. Az nem működik, hogy Eger a szőlő és a bor városa, nem tud
kiállítani egy vincellér vagy borász osztályt. Holott tudjuk azt, hogy szükség lenne. Minden a
képesítés irányába megy el, nem arról van szó, hogy munkát adjunk ezeknek az embereknek.
Figyelembe véve a demográfiai mutatókat, a most indult első osztályosok több mint 50%-a
roma származású. Ezek a gyerekek nem igen orientálódnak ebbe irányba, holott ha ezt úgy
tudatosítjuk velük, hogy ez egy stratégiai ág, akkor talán nagyobb lenne a jelentkezés. És ez
tényleg fontos lenne.
A másik kérdés pedig kiket, vagy miket akarunk képezni. Szerintem nem kell egy óriási
beruházást kapcsolni egy festőnek, egy asztalosnak, mert egy festő kisiparosnál két ember
összeáll, és már tudnak festeni, és nagyon jól keresnek, ha dolgozni akarnak. Ezt a dolgot kell
megláttatni a gyerekkel, hogy ebben a szakmában is van lehetőség, például a vízvezetékszerelő, gázszerelő, sok olyan szolgáltatás jellegű szakmát, ami hiányszakma. Naponta
tapasztalom azt, hogy milyen hiányosságokkal érkeznek a gyerekek az általános iskolákból.
Olvasási, szövegértési, matematikai problémáik vannak, emellett olyan szociológiai
problémák, mint a beilleszkedési zavar, a toleranciatűrésnek a hiánya. Semmiféle
toleranciával nem rendelkeznek. Nagyon fontos lenne összekapcsolni mindezt a neveléssel, a
kisebb csoportokban történő képzéssel, neveléssel, mert csak ezzel tudjuk elérni azt, hogy
előrelépjünk.
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Én a legfontosabb dolognak azt tartanám, hogy egy országos stratégiát kialakítani, hogy mi a
fontos az ország számára. És ez sajnos nem körvonalazódik, de tényleg jó lenne tudni, mert
akkor az iskolák, akik ezzel foglalkoznak, azoknál is könnyebb lenne a helyzet.
Csákvári Antal:
A mostani kormánynál a kétkezi munka tiszteletét vissza kell állítani, tehát azt szeretné,
hogyha a szakmunkának, a szakmunkásnak igenis becsülete lenne, meg tudna élni. Az
ösztöndíj rendszerek szerintem jók, jó lenne, ha ebbe a kormány még több pénzt tudna tenni,
és így orientálni a gimnáziumok helyett a szakiskolák felé.
Martonné Adler Ildikó:
A törvénynek az a kitétele, hogy egy 8.-os felső tagozatos osztályfőnöknek legyen joga azt
mondani a gyereknek, hogy milyen pályára alkalmasak a tanulmányi eredményeik alapján. Ez
heves parlamenti vitát váltott ki. A 14 éves fiú még nem tudja, hogy mit akar, a lány már
jobban tudja. Az is igaz, hogy erőteljesebb eszközöket kellene adni az általános iskolai
tanárok, osztályfőnökök kezébe, és irányítsák a gyerekeket arra felé. Például az
egészségügyben is egyre több ápolóra lesz szükség az országban.
Bognár Ignác:
Az országos adatok szerint 45%-os a szakiskolák kihasználtsága. Heves megyében 300 ezer
emberből 55 ezer termelői munkát végez, ami azt jelenti, hogy minden 5. ember. Ez is
magáért beszél. Az hogy leértékelődött a szakmunkás fogalma, mint ahogy leértékeltük a
paraszti munka fogalmát. Ennek az az átka, hogy nem akarnak szakmunkásnak menni,
igazából nem lehet a nyolcadikos gyereket rábeszélni erre. Itt a média hatása nagyon
befolyásoló. Ha tudnánk a helyi médiára hatni, hogy az eddig leértékelt szakmákból kicsit
pozitív kisugárzást teremtene. Én ebben látok egy lehetőséget.
Csákvári Antal:
Elmondta, hogy nagyon sok javaslat elhangzott, bízunk benne, hogy a jövőben megvalósulnak
Az irodának javaslatként bennem felmerült az, hogy a kamara embereit is jó lett volna
meghívni ehhez a napirendhez, hogy halljunk tőlük véleményt, tudjunk kérdezni. A jövőben
hívjuk meg a képviselőket is.
A tájékoztatót aki elfogadja, kérem jelezze.
Megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
8.napirend
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet-tervezete a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetekről.
Dr Palotai Zsuzsanna
Az egészségbiztosítási pénztár vizsgálatából kiderült, hogy az egész ország területén, tehát
városunkban is több lakost finanszíroznak, mint kellene. Kétszer finanszírozzák a diákokat, a
vegyes körzetekben. Az oktatási intézmények egy részét öt fő állású iskola fogorvos látja el.
A többi iskolát azok a fogorvosok látják el, akik körzetben a lakosokat is ellátják.
A gyermekeket külön finanszírozni csak abban az esetben lehet, ha külön iskolafogász
körzetbe szerepelnek. A körzeteket részben újra kellett osztani, hogy a jövőben is
feladatarányos legyen az orvosok finanszírozása és mindenki el legyen látva. Igyekezett a
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hivatal olyan megoldást keresni, ami a lakosságnak a legkevesebb változtatást, míg a
fogorvosok számára az egyenletes területi elosztást és jövedelmet jelent.
Lakatos Oszkár
Ha valaki az egyik körzetből átkerül a másikba, az fogorvos cserét jelent?
Dr Palotai Zsuzsanna
Igen, de ha valaki ragaszkodik a régi fogorvosához, akkor az magánbetegként fogadhatja.
Csákvári Antal
Kérdez a bizottság tagjait ki az aki támogatja a rendelettervezetet?
Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a rendelettervezetet. .
143./2011.(12.13.) HEB döntés
A Bizottság támogatja a

háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetekről szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
kmf
Csákvári Antal
elnök
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