3710-1/2009
JEGYZŐKÖNYV
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 2009. január 19-én tartott nyilt üléséről
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós tag
Dr. Gyulai Katalin tag
Sneider Tamás tag
Bányász Róbert tag
Dr. Herczeg László tag
Lakatos Oszkár tag
Diószegi Lajosné
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető

Pál György köszönti a bizottsági tagokat. Kérdése, a kitűzött napirendekhez képest van-e
javaslat, kiegészítés? A napirendek után szeretne egy felvetést tenni. Kéri, a napirendet a
bizottság fogadja el.
A Bizottság a napirendeket egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta.
1./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi
szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az
igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet
módosításáról. SZEB, JÜB, KGY.
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Habis László
polgármester

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
„Út a munkához” című program miatti jogszabályváltozáshoz mondta el szóbeli kiegészítését.
Akik most rendszeres szociális segélyezettek azok közül az 55. évet betöltöttek maradnak
szociális segélyezettek és az egészségkárosodottak, illetve akik 14. év alatti gyermeket
nevelnek, és igazoltan nem tudja elhelyezni óvodába, de Egerben ilyen nem létezhet. Az 55.
év alattiakat két kategóriába kell sorolni: - rendelkezésre állók lesznek, valamint
közfoglalkoztatottak.
A rendelkezésre állók nyugdíjminimumot kapják, ebből 20 % terheli az önkormányzatot, a
közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatásnak megfelelő minimálbérben részesülnek, melyből 5
% terheli az önkormányzatot. Kb. 300 fő aki közfoglalkoztatásban résztvehet. Problémaként
veti fel, hogy egy megbeszélés keretében elhangzott, a Városgondozás csak kb. 20 embert
tudna foglalkoztatni. Ezek az emberek kizáróan önkormányzati feladatokra alkalmazhatók,
mert csak akkor jár a támogatás.
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Pál György
Meglepte, hogy a Városgondozás csak 20 főt tud foglalkoztatni. Szerinte, lenne olyan feladat,
amit el lehetne végeztetni.
Dr. Palotai Zsuzsanna
A 4. §. A helyi lakástámogatás a -Heves Megyei Kamara kezdeményezésére –csak az idén és
csak bérletre 5 fő részére 35 ezer Ft támogatást nyújtana, a letelepülő szakemberek számára.
Pál György
Ki dönt?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Kamara benyújtja az igényeket, polgármesteri hatáskörbe kerül. Javasolta, a Bizottság döntése
alapján augusztusban térjenek vissza.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság a
módosítással - miszerint a 20 eFt 35 eFt-ra módosul, a „fiatal” szó kikerül a szövegből - 6
igen szavazattal meghozta az alábbi döntést
1/2009 (I.19) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság döntés
A Bizottság javasolja a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról
valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosításáról
rendelet tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
SZEB, KGB, KGY.

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést
2/2009 (I.19) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság döntés
A Bizottság javasolja, hogy
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
- szociális helyzet alapján adja bérbe az Eger, Kodály Z. u. 2. II/3. szám (1,5 szoba, komfortos,
55 m2 alapterületű), valamint az Eger, Knézich u. 32. I/3. szám (1 szoba, komfortos, 43 m2
alapterületű) bérlakásokat
- költségelven adja bérbe az Eger, Kodály Z u. 11. fsz. 1. szám (1 szoba, komfortos, 34 m2
alapterületű), valamint az Eger, Telekessy u. 12. fsz. 5. szám (2 szoba, komfortos, 70 m2
alapterületű) bérlakásokat és
- az Eger, Verőszala u. 238. szám (1 szoba, komfort nélküli 26 m2 alapterületű) bérlakásra
vonatkozóan terjessze ki Jóni Andrea, a szomszédos lakás lakójának használati jogát,
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Felelős:

a határozat EVAT Zrt.-vel való közléséért
valamint a lakások bérbe adásáért
a jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

azonnal, illetve a végrehajtás jelentésére
2009. március 31.

3./ Tájékoztató tulajdonosi hozzájárulás megadásáról székhely, telephely
létesítéséhez, járó-beteg szakellátás indítása céljára. SZEB, KGB.

Előadó:

Habis László
polgármester

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a Miskolci Megyei Kórház értesítette a várost, miszerint négy szakmában átad
kapacitást. A KGB hatáskörében tartozik, hogy önkormányzati ingatlanra bárki székhelyet,
telephelyet jegyezzen be. A Miskolci Kórház megállapodást szeretne kötni.
Pál György
Hogy tud órát átadni?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Februárra hoznánk előterjesztést feladattársulást kötnénk.
Dr. Törőcsik Miklós
Miért ezek a Bt-k kérik a telephelyet? Hogy adjuk az önkormányzati ingatlant bérbe?
Dr. Palotai Zsuzsanna
OEP finanszírozással egri beteget látnak el, kétharmada amit fizet.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen 1
tartózkodással tudomásul veszi a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság alábbi tulajdonosi
döntését:
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az Önkormányzat tulajdonát képező, Eger Klapka György
u. 1. szám alatti, 6577/A/5 helyrajzi számú, 428 m2 térmértékű, orvosi rendelő funkciójú ingatlanra
vonatkozóan a székhely, valamint telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást
megadja a következő szervezetek számára:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórház és Egyetemi Oktató Kórháza Miskolc,
2. CARDIOTEAM Eger Kft. Eger,
3. MEDICARD 1999 Kft. Eger,
4. UJ-COR Bt. Eger,
5. SCELETON 2000 Bt. Eger,
6. TRANS-SPORTOPEDIA Kft. Eger,
7. COXA Bt. Eger,
8. TALUS Bt. Eger,
9. MAG-GYÓGY Kft. Eger,
10. dr. Marton és Társa Bt. Felsőtárkány,
11. Dr. Szeba Bt. Eger,
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12.
13.
14.
15.
16.

CKVI 2005 Kft. Noszvaj,
BEL-DENT 2001. Bt. Heves,
Neuro-prevent Kft. Eger,
TEAM-MED Bt. Miskolc,
SOUWANWELA Bt. Szirmabesnyő

3/2009 (I.19) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság döntés
4./ Tájékoztató a hajléktalan-ellátás feltételeinek biztosításáról, a
"Bentlakásos intézmények korszerűsítése" c. pályázatról. SZEB, KGY.

Habis László
polgármester

Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta a hajléktalan ellátásról készített pályázatban aktualizálták az adatok. Férőhelyfüggő
volt – 88 férőhely, akadálymentesítés. A mai napig nem tudunk jobb helyet.
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodással elfogadta a tájékoztatót.
A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót

Kmf
Pál György
elnök

Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető
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3710-2/2009
JEGYZŐKÖNYV
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 2009. január 19-én tartott zárt üléséről
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós tag
Dr. Gyulai Katalin tag
Sneider Tamás tag
Bányász Róbert tag
Dr. Herczeg László tag
Lakatos Oszkár tag
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
5./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott
fellebbezésekről. SZEB, KGY.

Habis László
polgármester

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy két részletben szavazzanak. Megállapítja, hogy a
bizottság 1-2.) határozatot 7 igen szavazattal megváltoztatja, 3-4-5-6-7.) határozatot 7
igen szavazattal helybenhagyta meghozta az alábbi döntést
4/2009 (I.19) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozatok meghozatalát:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő I. fokú határozatokat megváltoztatja:
1.) Sós Joachimné (1943. 03. 21.) Eger, Vízimolnár u. 6. 7/20. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 56.029-2/2008. számú elsőfokú
határozatot megváltoztatja, és 2008. december 1-től – 2009. november 30-ig
havonta 2.500.- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg, amelyet az EVAT
Zrt. részére átutalással teljesít.
2.) Veres László (1953. 07. 01.) Eger, Malomárok u. 42. 3/13. szám alatti lakos
adósságkezelési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 54.937/2008. számú elsőfokú
határozatot megváltoztatja.

6
Veres László (szül.: 1953.07.01, lakóhelye: Eger, Malomárok u. 42. 3/13. sz. alatti lakos) részére a
fennálló 223780,- Ft lakásfenntartási kiadásokkal összefüggő adóssága alapján adósságkezelési
támogatását állapítok meg az alábbi feltételekkel:
1.) Az adós a hátralék 50%-át, azaz 111890,- Ft-ot köteles a hitelezőnek /Társasház, Eger,
Malomárok u. 38-44.sz./ megfizetni. A fizetést a Családsegítő Intézettel, ezt követően a
hitelezővel kötött megállapodás alapján egyösszegben kell teljesíteni.
2.) A fennmaradó 50 % hátralék, azaz 111890- Ft az adóság törlesztéséhez az adós részére az
önkormányzat vissza nem térítendő adósságkezelési támogatást nyújt.
3.) A 111890,- Ft vissza nem térítendő támogatás az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével
egyösszegben kerül átutalásra a hitelezők részére.
4.) A 3. pont alapján megállapított támogatás átutalására az 1. pontban meghatározott összeg
befizetésének igazolása után 15 napon belül, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül sor.
5.) A kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedése után
- a Családsegítő Intézettel az adósságkezelési tanácsadás keretében, valamint
- a hitelezővel a fizetési feltételekről
megállapodást kell kötnie.
6.) Amennyiben a kérelmező
- a támogatás visszafizetésének, vagy
- a havi esedékes lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési
kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget,
- illetve a Családsegítő Intézet által előírt adósságkezelési
tanácsadást nem veszi igénybe
a támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni.
7.) Az adósságkezelés idejére az adós lakásfenntartási támogatásra jogosult, ennek megállapítására
hitelezővel kötött megállapodás alapján kerülhet sor.

8.) Amennyiben az adós az 5. pont szerint megkötött megállapodásokat a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül nem juttatja el a Polgármesteri Hivatalba, az
adósságkezelési támogatás megállapításról szóló határozat érvényét veszti.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő I. fokú határozatokat helybenhagyja:
3.) Vágó János (1944. 02. 06.) Eger, Bárány u. 8. szám alatti lakos lakásfenntartási
támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a polgármester
átruházott hatáskörében hozott 58.763-2/2008. számú elsőfokú határozatot
helybenhagyja.
4.) Szabó István (1942. 01. 30.) Eger, Rudivár u. 43. szám alatti lakos lakásfenntartási
támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a polgármester
átruházott hatáskörében hozott 58.214-2/2008. számú elsőfokú határozatot
helybenhagyja.
5.) Farkas Albertné (1956. 10. 19.) Eger, Vécseyvölgy u. 27. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 48.376-2/2008. számú elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
6.) Albach Gábor (1962. 05. 24.) Eger, Malomárok u 66. 2/35. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
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polgármester átruházott hatáskörében hozott 54.573-2/2008. számú elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
7.) Egry Domokos (1958. 11. 08.) Eger, Egészségház u. 11. 6/46. szám alatti lakos
átmeneti segélye megállapítása ügyében a polgármester átruházott hatáskörében
hozott 57.218-2/2008. számú elsőfokú határozatot helybenhagyja.
Felelős:
Határidő:

Habis László
azonnal

6./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon
történő bérbeadására

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést
5/2009 (I.19) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság döntés
Az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottsága az
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbeadását megtárgyalta
és javaslatát az 1. sz. melléklet szerint terjeszti a Közgyűlés elé döntésre.
1.) Besznyák Renáta Eger, Rákóczi u. 57. IV/14. szám alatti lakos részére javasoljuk
bérbe adni az Eger, Pozsonyi u. 14. II/20. szám alatti 1 szoba 29 m2 alapterületű
összkomfortos lakást.
Besznyák Renáta 21 éves, a Fotobrill Foto Centrum-ban eladóként dolgozik. Együttköltözik
vele daganatos beteg –rokkantnyugdíjas- édesanyja és 14 éves húga.
Fenti címen albérlőként laknak.
Havi nettó jövedelem:
93.340 Ft
Lakásigénye Rendeletünk szabályainak megfelel.
2.) Bukta Ildikó Eger, Kisvölgy u. 90. szám alatti lakos részére javasoljuk bérbe adni az
Eger, Kodály Z. u. 2. II/3. szám alatti 1,5 szoba 55 m2 alapterületű komfortos lakást.
Bukta Ildikó 37 éves, elvált, a HOTEL Szilvás Kft-nél szobaasszonyként dolgozik. Két
kiskorú -15 és 10 éves- gyermeket nevel, akik közül az idősebb gyermek tartósan beteg.
Fenti címen családtagként, igénylő testvérénél laknak.
Havi nettó jövedelem:
120.290 Ft
Lakásigénye Rendeletünk szabályainak megfelel.
Egyéb felvetés
Pál György
Felveti a város intézményeinek foglalkozás-egészségügyi ellátását, december 31-ével lejárt a
szerződés.
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Dr. Palotai Zsuzsanna
Nem nagyon dicsérték a Corimedet. Közbeszerzést írunk ki. A Corimeddel február végéig
lesz meghosszabbítva a szerződés.
Kmf
Pál György
Elnök

Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető

