Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. június 15. napján, Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Pál György a Bizottság elnöke
Bányász Róbert képviselői tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Balázs Éva lakásügyi előadó
Diószegi Lajosné a civil szervezetek részéről
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
Renka Márta jegyzőkönyvvezető
Pál György a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket, és
megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel azon 4 tag megjelent.
Kéri, hogy a Bizottság szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat módosítás nélkül 4 igen szavazattal
elfogadja.
1. napirend
Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése”című
ÉMOP-2009-4.2.1/A és ÉMOP-2009-4.2.1/B kódszámú pályázat előkészítésére
(fogyatékosok nappali intézménye korszerűsítés, férőhelybővítés, Lajosváros bölcsőde
férőhelybővítés)
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a Gárdonyi kert átalakítását aggályosnak tartja, (kb. 100 millió Ft) inkább új épületet
kellene építeni. Előkészületek, a tervezés a nyár folyamán meginduljanak, erről szól az
előterjesztés.
Diószegi Lajosné
A helyszíni bejárást követően véleménye szerint az akadálymentesítés nagyon kritikus, statikailag
meg kell vizsgálni, bővíteni csak a földszinten lehet. A Cecey utról a bejárás kicsi, régészeti árok
van, műemlékvédelem figyelembevételével kell tervezni. Véleménye szerint nem jön ki ennyi
pénzből.
Pál György
Kérdezte, a pályázat előkészítésével ki ért egyet?
Diószegi Lajosné
A 3-as iskolával mi lesz?
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Dr. Palotai Zsuzsanna
Eladásra tervezik.
Pál György
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen 1 nem 1 tartózkodással meghozta az alábbi döntést:
60/2009. (06. 15.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások fejlesztése”című ÉMOP-2009-4.2.1/A
és ÉMOP-2009-4.2.1.1/B. kódszámú pályázatok előkészítéséről szóló előterjesztést és nem
támogatja a fejlesztések pályázati célú előkészítését.
2. napirend
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, az összes megüresedő lakásokra tették a javaslatot.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, a bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
61/2009. (06.15.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő
bérlakások hasznosítását:
Eger, Cifrakapu u. 41. VII/3. szám (2 szoba, összkomfortos, 51 m2 alapterületű),
Eger Kallómalom u. 28. IV/17. szám (1,5 szoba, összkomfortos, 37 m2 alapterületű),
Eger, Kallómalom u. 22. IV/19. szám (2 szoba, összkomfortos, 60 m2 alapterületű),
Eger,Cifrakapu u. 47. VIII/1. szám (2,5 szoba, összkomfortos, 60 m2 alapterületű)
lakásokat szociális alapon,
Eger. Dr. Nagy János u. 12. fsz. 4. szám (1 szoba, komfortos, 36 m2 alapterületű),
Eger, Telekessy u. 8. I/9. (2 szoba, komfortos, 59 m2 alapterületű),
Eger, Mátyás k. u. 51. III/10. (2 szoba, komfortos, 48 m2 alapterületű),
Eger, Mátyás k. u. 49. III/10. (2 szoba, komfortos, 48 m2 alapterületű)
lakásokat költségelven, ennek eredménytelensége esetén szociális alapon,
Eger, Dr. Nagy János u. 12. I/4. szám (3 szoba, komfortos, 78 m2 alapterületű)
lakást költségelven adja bérbe.
Kmf.
Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető
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