A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések
1. napirend

Előterjesztés
fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel történő ellátásáról

Tisztelt Bizottság!
A városi egészségügyi alapellátási feladatokat ellátók köréből a 12. sz. fogorvosi körzetet
ellátó Gemlné Dr. Szabó Mária fogszakorvos 2018. szeptember 1-től a praxisjogát át kívánja
adni. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §. (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – a doktornő bejelentette. A praxis működtetési jogát, a körzet ellátását
Dr. Szekeres Gitta részére kívánja átadni, erről előszerződést kötöttek. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele az önkormányzat jóváhagyása.
A megállapodásuk szerint az új fogszakorvos a tevékenységét 2018. szeptember 1-től kezdi
meg.
Dr. Szekeres Gitta az előírt képesítéssel, a Debreceni Egyetemen 2013-ban szerzett általános
fogorvosi diplomával, 2017-től fogszakorvos szakvizsgával és a praxisjog megszerzésének
jogával rendelkezik. Vele szemben a feladat ellátása tekintetében kizáró ok nem merült fel.
Dr. Szekeres Gitta önéletrajzát mellékelem.
Kérem a Bizottság egyetértését, hogy a polgármester feladat-ellátási előszerződést, majd a
végleges szerződést megkösse Dr. Szekeres Gitta fogszakorvossal.
Eger, 2018. május 3.

dr. Palotai Zsuzsanna s. k.
irodavezető

2. napirend

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/A. § (3) bekezdése szerinti a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja:
a) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában és
b) a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben.
Étkeztetünk továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II.
törvény 57. §-a szerint szociális étkeztetés keretében, valamint a nappali és az ápolást-gondozást nyújtó intézményekben.
A kötelezettségünknek a bölcsődékben, óvodákban és az ápoló-gondozó otthonokban saját
konyha üzemeltetésével, az iskolák és az egyéb szociális étkezés tekintetében jelentős mértékében külső szolgáltatóval kötött megállapodással teszünk eleget.
2017. szeptember 1-től, 5 év időtartamra - közbeszerzési eljárásban - a TS Gastro Kft. nyerte
el az önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó iskolák többsége tanulóinak étkeztetését.
A cég a szerződésben szabályozottak szerint és a KSH árindex alapján a nyersanyagnorma
emelését javasolta.
Az KSH márciusi adatai szerint az élelmiszerek ára az elmúlt egy évben 4,1%-kal emelkedett. Többek között a száraztészta 11,1, a tejtermékek 6,9, a tej 5,9, a kenyér 5,6%-kal drágult, csökkent a hal, a cukor, a burgonya és a friss zöldség ára.
Az étkeztetés alapját képező nyersanyagnormát a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet állapítja meg.
A rendeletben a nyersanyag árát utoljára 2015. szeptembertől módosította a Közgyűlés, elsősorban a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet következményeként. Ekkor – az inflációs hatáson túl - jelentősebben az ún.
kisétkeztetések, tízóraik uzsonnák árai emelkedtek, az egészségesebb pékáruk bevezetése miatt.
Az emelés óta a minimálbér több, mint 30%-kal, 105 E Ft-ról 138 E Ft-ra, a garantált bérminimum közel ötven százalékkal, 122 E Ft-l 180 500 Ft-ra nőtt. A gyermekétkeztetés szabályai
alapján a szülők a nyersanyagnorma árát fizetik meg térítési díjként, számos kedvezmény
igénybe vételével. A rezsiköltség az étkezés biztosításáért felelős önkormányzatot terheli.

Az étkezési térítési díjnál fontosnak tartjuk a szinten tartást, az inflációval történő emelést,
hogy a konyháinkon biztosítható, a szolgáltatóktól pedig elvárható legyen a megfelelő minőségű és összetételű alapanyagok felhasználása.
A térítési díjak tekintetében számos kedvezmény érvényesül.
Az általános iskola végéig ingyenes étkezést kapnak, az 1-8. osztályt követően pedig 50%os kedvezményben részesülnek a szülők, ha
o gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket.
o legalább 3 gyermeket nevelnek,
o tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
A bölcsődei és óvodai térítési díjat nem fizetik azok a szülők sem, akiknél az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át, 119 ezer forintot.
Általános gyakorlat volt, hogy az intézményi önköltségek megállapítását követően döntött
a testület a nyersanyagról és így a térítési díjak emeléséről is. A TS Gastro Kft-vel, mint a
legnagyobb szolgáltatóval folytatott egyeztetések során kezdeményeztük, és most a Közgyűlés számára is azt javasolom, hogy amennyiben módosulnak a térítési díjak, akkor arra
minden évben a tanév kezdetekor kerüljön sor.
Az élelmiszerek árindexénél alacsonyabb mértékű, 3%-os emelésre teszek javaslatot. Ez azt
jelenti, hogy a tízóraik, uzsonnák 3-4 Ft-tal, az ebédek 11-12 Ft-tal kerülnek többe szeptembertől.
Az iskolai étkeztetés a Kft-vel egyeztetve a következő nyersanyag árakkal történik szeptember elsejétől:
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A norma változása valamennyi étkeztetőt, intézményt és szolgáltatót érinti. 3%-kal nőnek
a bölcsődei, óvodai étkezési nyersanyagok költségei is.
Így például 442 Ft helyett 455 Ft-ot kell fizetni a háromszori óvodai étkezésért, és 437 Ft
helyett 450 Ft-ot a négyszeri bölcsődei étkezésért.
Az egyes étkezéstípusok – szülők által fizetendő – díjai a rendelet 3. és 4. mellékletében
szerepelnek.
A szociális étkezés nyersanyagának emelését a rendelet-módosítás nem tartalmazza.
Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény az év végéig felülvizsgálja jelenlegi szolgáltatási
szerződéseket, és a 2019. évi étkeztetésre kötendő megállapodások során térünk vissza a
nyersanyag költségekre.
A nyersanyagnorma változásának következménye az önkormányzat szempontjából az,
hogy többletkiadást eredményez az ingyenes vagy kedvezményes étkezők által meg nem
fizetett térítési díj növekménye, és a szolgáltatókkal történt megállapodások szerinti rezsi
költség emelkedése. A normaemelés alapján megállapított költségvetési kiadási többletek
finanszírozására, ezzel az intézményi költségvetések módosítására a későbbiekben teszek
javaslatot az élelmezéssel összefüggő tartalékelőirányzat (V./9.) terhére.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a rendelet-tervezet elfogadását.
Eger, 2018. május 7.

Habis László

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Tisztelt Bizottság!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-tól a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának racionalizálása okán elrendelte a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatások Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósághoz való csatolását. A Fenntartó szintén az Igazgatósághoz rendelte a szakmailag önállóan működő SOS Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat, valamint az Esélyek Háza működtetését.
A Heves Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2005. októberében indult Egerben, 2012-ig a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény
keretében működött. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint profiljához szorosan nem kapcsolódó tevékenységet nem vette át. 2013-tól a Családsegítő Intézet vállalta az
Esélyek Háza működtetését.
Az Esélyek Háza a 2016. április 1. – 2017 március 31. közötti támogatási időszakban teljesítette az EMMI-hez benyújtott programját, s számtalan korosztályt (óvodásoktól a nyugdíjasokig) megcélozva erősítette a tevékenysége alapját jelentő tolerancia és a társadalmi elfogadás szándékát. Az Esélyek Háza feladatellátása 2018. március végével megszűnt.
A Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. márciustól a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján helyet ad a fogyatékos
személyek számára biztosított tanácsadói és információs pont működéséhez. A megállapodás értelmében a Központ vezetőjének feladata együttműködni a fogyatékosságügyi tanácsadókkal.
Az Intézmény működésében történt változások alapján az Igazgatóság a Szervezeti és Működési Szabályzatát áttekintette és módosította.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntési javaslatot fogadja el.
Eger, 2018. május 3.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

4. napirend
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, valamint a központi
támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról rendelkező
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján elkészítettük Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.
A Rendelet-tervezet tartalmazza:
 a rendelet-tervezet szövegét,
 a rendelet-tervezet mellékleteit,
 a 2017. évi gazdasági folyamatok szöveges indokolását,
 az elemzéshez szükséges kimutatásokat, ábrákat.
Hatásvizsgálat:
A rendelet-tervezet a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról ad számot a Közgyűlésnek. Hatással van az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodására.
A központi költségvetést érinti, hogy a központi támogatások elszámolása kapcsán
19.242.294 forint visszafizetés keletkezett az önkormányzatnál.
A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségi következményei.
A jogalkotás jogszabályi kötelezésen alapul.
A rendelet-tervezet a foglalkoztatás növeléséhez nem járul hozzá.
A rendelet-tervezet alkalmazásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
Az adminisztratív terhek vizsgálatát elvégeztük.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi a zárszámadási rendelet-tervezetet szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Eger, 2018. május 7.
Habis László sk.
Polgármester

5. napirend

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyásáról
Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
155. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a
zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.
A kincstári költségvetési beszámoló része a maradvány levezetése, melynek részleteit a 2017.
évi beszámoló 18. melléklete szemlélteti. A 2017. évtől a beszámolót és a maradványelszámolást is forintban kellett elkészíteni.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összesített maradványa a befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve 16.724.674.500 Ft, melyből 14.665.572.080 Ft a 2018. évi
költségvetésben már tervezett összeg.
A maradvány kötelezettséggel terhelt összege 2.172.607.057 Ft, melyből 1.537.284.564 Ft a
2018. évi költségvetésben már tervezésre került.
A feladatra előirányzott összegek tartalmazzák a közgyűlési döntésekkel összefüggő kiadások előirányzatait, a 2018. évi költségvetésben már tervezett maradvány igénybevételt.
A 2017. évi maradvány kötelezettséggel terhelt és feladatokra előirányzott összegeit az 1. melléklet foglalja össze. Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a 2. és 2/a. mellékletek mutatják be. Az önkormányzatnál kezelt feladatok maradványát a 3-11. mellékletek
részletezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosított határozati javaslat és a csatolt mellékletek
szerint fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi maradványát.
Eger, 2018. május 10.
Habis László s.k.
Polgármester

6. napirend

Előterjesztés
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2017. évi feladatokról
Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzatnak gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján az évente értékelést kell készítenie a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról, azt a Közgyűlésnek el kell fogadnia,
és továbbítani kell a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
A beszámoló tartalma:
Demográfiai mutatók
Pénzbeli és természetbeni ellátások
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 nappali ellátások: bölcsődék, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet


átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: családok átmeneti otthona, helyet-

tes szülők, gyermekek átmeneti otthona feladat-ellátási szerződéssel


gyermekjóléti központ

Egyéb együttműködésben ellátott feladatok
A feladatot a Polgármesteri Hivatal és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (1. melléklet) valamint a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság (2. melléklet) látja el.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Eger, 2018. május 9.
Martonné Adler Ildikó
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