3710-9/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. november 16. 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. Törőcsik Miklós képviselő tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
Balázs Éva lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
Pál György a bizottság elnöke tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Kérdezi a kiküldött
napirendekhez van-e kérdés, javaslat? A bizottság elfogadja-e a napirendi pontokat.
Megállapítja a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
1. napirend
Javaslat Eger Város 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására
és az év végéig várható teljesítésének alakulására.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Szóbeli kiegészítésként elmondta, az I-III. negyedévi bevételek jól alakultak, összbevétel 75
%-ban teljesült. A központi támogatás, saját bevétel valamint a helyi adó bevétel jól alakultak.
Az idegenforgalmi adó a válság miatt kevesebb. Visszafizetési kötelezettség lesz a
normatívából. Vagyoni bevételből jelentős a lemaradás, bevétel kiesés. Kiadási oldal és
hiteltörlesztés időarányos, kamatfizetés kedvező. Összességében elmondható az egyensúly
biztosított. Segélynél jelentős tartalék kibontásra lesz várhatóan szükség a válság miatt.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
89/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Eger Város 2009. évi költségvetésének I-III.
negyedévi beszámolóját elfogadja és javasolja Közgyűlési tárgyalásra.
2. napirend:
Javaslat Eger Város 2010. évi költségvetési koncepciójára
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, jövőre a saját bevétel bizonytalan lesz a jogszabály-módosítás miatt. A hivatal
160 MFt illetékbevételre számít. Bizonytalan az iparűzési adó bevétel, augusztustól az
APEH szedi be, évente kétszer vesszük át. Véleménye szerint jövőre szükség lesz likvit
hitelre.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
90/2009. (11. 16.) döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Eger Megyei Jogú Város 2010. évi koncepcióját
megtárgyalta és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

3. napirend:
Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése”
című (kódszám: ÉMOP-2009-4.2.1/A és ÉMOP-2009-04.2.1/B) pályázati kiírásra
benyújtani kívánt pályázatokról (Értelmi fogyatékosok nappali intézménye
korszerűsítés-férőhelybővítés, Lajosvárosi bölcsőde férőhelybővítés)
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a pályázatnak korlátai egyes mutatókhoz kapcsolódik. Pályázat költsége két feladat
előkészítésére vonatkozik. Az Értelmi fogyatékosok nappali intézményének bővítése és
korszerűsítése, a Kallómalom útra történő áthelyezéssel, majd a felszabaduló helyre a
Lajosvárosi Bölcsőde 20 férőhelyes bővítése. Ez együttjáró pályázat, a bölcsőde bővítése az
ÉNÓ nélkül meg se valósulhatna.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
91/2009. (11 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a két pályázatra vonatkozó pályázati
kiírást, és Közgyűlési előterjesztésre javasolta.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Családsegítő Intézet Eger, Ifjúság u.
9. sz. alatti telephelyén működő értelmi fogyatékosok nappali intézményének
bővítését, korszerűsítését, annak új helyszínre (Kallómalom u. 90.) történő
áthelyezésével, valamint a támogató szolgálat irodájának (Kallómalom u. 1-3.)
korszerűsítését célzó pályázat benyújtását az ÉMOP-2009-4.2.1/A kiírásra.
Továbbá a Közgyűlés kötelezettséget vállal a benyújtandó pályázat megvalósításához
szükséges 8 947 500 Ft saját erő biztosítására a 2010. évi költségvetés terhére és
felhatalmazza a Polgármestert a beadáshoz szükséges dokumentumok aláírására.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Bölcsődei Igazgatóság, Lajosvárosi
bölcsődéjének 20 férőhelyes bővítését célzó pályázat benyújtását az ÉMOP-20094.2.1/B kiírásra.
Továbbá a Közgyűlés kötelezettséget vállal a benyújtandó pályázat megvalósításához
szükséges 6 050 000 Ft saját erő biztosítására a 2010. évi költségvetés terhére és
felhatalmazza a Polgármestert a beadáshoz szükséges dokumentumok aláírására.
4. napirend:
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:

92/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő
bérlakások hasznosítását, és javasolja közgyűlési előterjesztésre az alábbiak szerint:
1. Eger, Kallómalom u. 13. V/3. (2,5 szoba, 60 m2, összkomfortos),
2. Eger, Kallómalom u. 26. fszt. 3. (1 szoba, 25 m2, komfortos),
lakások szociális alapon történő bérbeadását javasoljuk, valamint az
3. Eger, Mátyás kir. u. 64. II/2. (2 szoba, 49 m2, komfortos) szám alatti lakás vonatkozásában a
647/2009. (X. 28.) számú közgyűlési határozat, továbbá
4. Eger, Cifrakapu u. 47. IX/2. (2 szoba, 44 m2, összkomfortos) szám alatti lakás
vonatkozásában az 547/2009. (VIII. 27.) számú közgyűlési határozat visszavonását javasoljuk.
5.napirend

Javaslat fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona további működtetésére
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, alapítványi lakóotthon volt. Mandák Attila „kihúzta” a sárból. 12 fiatal értelmi
fogyatékos személy tartós bentlakását biztosítja. A megyei jogú város ellátási kötelezettsége
körébe tartozik a fogyatékosok, az idősellátás és a hajléktalanok ellátása. A kistérség
támogatást ad. Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, évente egyeztetett
költségvetési tervének elfogadása alapján működési támogatást nyújt.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
93/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a fogyatékosok rehabilitációs
lakóotthona további működtetését, javasolta Közgyűlési előterjesztésre.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése a fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona működtetésére 2005. január 1-től
a Biosziget Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződését ismételt 5
évre, 2014. december 31-ig hosszabbítsa meg.
6. napirend
Javaslat járóbeteg-szakellátás nyújtására vonatkozó társulási megállapodások kötésére
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, szükség van rá. Pétervására betegeit is ellátják, nincs szakemberük, ezzel lett vállalva.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
94/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a járóbeteg-szakellátás nyújtására
vonatkozó társulási megállapodások megkötését a rendelkezésre bocsátott egészségügyi
szakellátási kapacitások átvételéről.

7. napirend
Előterjesztés a fogorvosi ügyelet ellátásáról
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, kizárólag bejelentkezésre fogadnak beteget. Szeretné, ha Udvarhelyi doktornő szakmai és
fenntartói ajánlást adna.
Dr. Herczeg László
Szakmai kollégium mit tud tenni? Rendelési időt ki kell írni, el kell látni a beteget.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Nem lehet elfogadni, hogy helyettest nem állit.
Pál György
Kitől jött a javaslat?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A Technika Házából 12-en írtak, M. Szabó Melindától.
Dr. Herczeg László
Szerződés mennyibe rejti magába szerződésszegést?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Mi rendelőnkben, eszközeinkkel dolgoznak. Kérdés, mennyi időbe telik, hogy találunk ennyi
fogorvost.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
95/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja az ügyeleti szolgálatban való
részvételt meghatározó pont törlését a fogorvosi feladatok területi ellátására kötött
feladat-ellátási szerződésekből, azzal, hogy a kötelezettség nem teljesítése esetén a
szerződésszegésre vonatkozó előírások szerint kell eljárni.
8. napirend
Előterjesztés az Eszterházy Károly Főiskolával képzőhelyi
együttműködésre vonatkozó megállapodás megkötéséről

és

gyakorló

bölcsődei

Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, OKI képzést adó intézmény nem volt, február 1-től gyakorló hely kell. A Főiskola
együttműködést ajánlott, ők fizetik a tereptanárokat. Megfontolandó, ha átadnák működtetésre akkor
dupla normativát kapnak. Képzési díjat vállalják át.
Pál György
Szüksége van a bölcsödéknek erre?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Bölcsőde vezetői szintre nem ártana, hogy legyen diplomás, nem árt ha felsőfokú végzettsége van.
Dr. Herczeg László
Bérbe kategóriás, magasabb besorolás, egyeztetni kell a költségvetésben.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:

96/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Eszterházy Károly Főiskolával
képzőhelyi és gyakorló bölcsődei együttműködésre vonatkozó megállapodást.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a Polgármester úr kapjon
felhatalmazást az előterjesztés szerinti tartalmú megállapodás aláírására az Eszterházy
Károly Főiskolával a felsőfokú iskolai végzettséget adó, csecsemő- és kisgyermeknevelő
képzés számára képzőhely és gyakorló bölcsőde biztosításáról.

3710-10/2009.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. november 16. napján, Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott zárt
üléséről.
Jelen vannak:
Pál György a Bizottság elnöke
Bányász Róbert képviselői tag
Dr. Törőcsik Miklós képviselő tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Balázs Éva lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jegyzőkönyvvezető
9. napirend
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
97/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az elutasított szociális támogatások ellen
benyújtott fellebbezéseket, javasolta Közgyűlés elé terjesztését.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő I. fokú határozatokat változtassa meg:
1.) Molnárné Berecz Magdolna (1972. 03. 14.) Eger, Malomárok u. 56. 8/26. szám
alatti lakos lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése
ügyében a polgármester átruházott hatáskörében hozott 44.597-2/2009. számú
elsőfokú határozatot megváltoztatja és 2009. október 15. napjától 2010. április 15.
napjáig havi 2.500.- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg, amelyet az EVAT
Zrt-hez történő utalással teljesít.
2.) Hornok Jolán (1937. 08. 04.) Eger, Malomárok u. 17. ¼. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 44. 992-2/2009. számú elsőfokú
határozatot megváltoztatja és 2009. október 15. napjától 2010. április 15. napjáig
havi 2.500.- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet a tárgyhónapot
követő hónap 05-ig lakcímre utalással teljesít.
3.) Vajda Zsoltné (1959. 01. 02.) Eger, Rákóczi u. 44. 2/14. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 44.628-2/2009. számú elsőfokú
határozatot megváltoztatja és 2009. augusztus 1-tól 2010. július 31. napjáig havi
2.500.- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg, bankszámlára utalással.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő I. fokú határozatokat helybenhagyja:
4.) Kakukné Tóth Éva (1970. 02. 01.) Eger, Kossuth L. u. 5/C. 1/13. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 38.901-2/2009. számú elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
5.) Csányi József Béla (1951. 02. 14.) Eger, Kistályai u. 201. szám alatti lakos
adósságkezelési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a
polgármester átruházott hatáskörében hozott 44.370-2/2009. számú elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
6.) Farkas Anita (1982. 03. 11.) Eger, Árnyékszala u. 207. szám alatti lakos átmeneti
segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében a polgármester átruházott
hatáskörében hozott 49.165-2/2009. számú elsőfokú határozatot helybenhagyja.
10. napirend
Előterjesztés a 2009. évközben megüresedő garzonházi lakások bérbevételére
jogosultak jegyzékének jóváhagyására.
Balázs Éva
Elmondta, 24 pályázati kérelem érkezett, a 21. pályázó Pusomai Zsolt esetében a kérelem
rendeletellenes.
Dr. Herczeg László
Szerinte elegendő, hogy egri munkahely legyen? Mi van akkor, ha az egri munkahely
megszűnik.?
Pál György
Be is kerülnek.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
98/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a megüresedő garzonházi lakások
bérbevételére jogosultak jegyzékét a mellékletben szereplő lista alapján, és közgyűlési
előterjesztésre javasolta.
11. Napirend
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Pál György
Kérdezi, hogy csak két kérelem érkezett?
Balázs Éva
Nem sokan vásárolnak lakást.
Pál György
Javasolta, Mácsay Juditnak 150 eFt kamatmentes kölcsön adását, valamint Komáromi Ede és Szőcs
Noémi élettársaknak 490 eFt vissza nem térítendő támogatást.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
99/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a helyi lakáscélú támogatási kérelmeket, és
javaslatát a közgyűlési döntésre terjeszti elő.
12. napirend
Előterjesztés bérlakás igénylések megtárgyalására
Pál György
Javaslata, a jegyzéket rendezni kell a megadott lakásokhoz.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
100/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a bérlakás igényeket, és közgyűlési döntésre
az alábbi javaslatot teszi:

I.
II.
III.

A lakásigénylési névjegyzéket a Közgyűlés elé terjeszti, s elfogadásra
javasolja.
Suha Károlyné Verpelét, Kapás u. 42. sz. alatti lakos igényét a R. 2. §.(1)
értelmében elutasításra javasolja.
Tsendbazar Badtartulga és Bataa Enkhjargal Eger, Cifrakapu u. 9. III/2. sz.
lakosok igényét a R. 2. §. (3) értelmében elutasításra javasolja.

13. napirend
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások cserével történő bérbeadására

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
101/2009. (11. 16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a minőségi lakáscsere kérelmeket és az
alábbi határozatot hozta:
1. Domboróczki Zita Eger, Pozsonyi u. 12. II/34. szám alatti lakos lakáscserére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Eger, Telekessy u. 8. I/9. szám alatti
önkormányzati bérlakás, szociális lakbér megfizetése mellett, 2009. november 20.
napjától 2013. május 31. napjáig,
2. Kovács Béla és neje Eger, Pozsonyi u. 14. I/13. szám alatti lakosok lakáscserére
vonatkozó kérelmüket támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Eger, Pozsonyi u. 12.
II/34. szám alatti önkormányzati bérlakás, szociális lakbér megfizetése mellett, 2009.
december 5. napjától 2013. május 31. napjáig,
3. Weinber Adrienn Eger, Kallómalom u. 26. fszt. 3. szám alatti lakos lakáscserére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Eger, Dr. Nagy János u.
24. I/12. szám alatti önkormányzati bérlakás, szociális lakbér megfizetése mellett, 2009.
december 1. napjától 2012. szeptember 30. napjáig
legyen bérbeadva.
14. napirend
Előterjesztés önkormányzati
meghosszabbítására

lakásban

élők

bérleti

és

használói

jogviszonyának

Pál György
Elmondta, hogy Valádi Leventéné fizetett és márciusig hosszabbítást javasol. Felteszi a kérdést a
Bizottságnak, ki ért egyet a 28. sorszám alatt lévő kérelmet ne utasítsák el.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi döntést:
102/2009. (11.16.) számú döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati lakásban élők bérleti és
használói jogviszonyának meghosszabbítására tett előterjesztést:
1. Seres Adél és Seres János és neje Eger, Kallómalom u. 4. fszt.1. szám alatti lakosok bérleti
jogviszonyát további 2 évre 2011. szeptember 30. napjáig,
2. Báder Erzsébet Eger, Tittel P. u. 6. fszt. 1. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 5
évre 2014. szeptember 30. napjáig,
3. Nagy Istvánné Eger, Kertész u. 44. IV/1. szám alatti lakosok bérleti jogviszonyát további 5
évre 2014. szeptember 30. napjáig,
4. Kozma István Eger, Knézich K. u. 32/B. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 5
évre 2014. október 31. napjáig,
5. Bakos Róbert és neje Eger, Pozsonyi u. 12. fszt.. 2. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát
további 1 évre 2010. október 31. napjáig,
6. Oláh Sándor és neje Eger, Verőszala u. 81. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 5
évre 2014. október 31. napjáig,
7. Bécsi Zsolt és Kolompár Katalin Eger, Töviskes tér 11. IV/30. szám alatti lakosok bérleti
jogviszonyát további 1 évre2010. október 31. napjáig,
8. Fodor Mária Eger, Pozsonyi u. 12. fszt. 12. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 2
évre 2011. október 31. napjáig,

9. Szilágyi László és neje Eger, Pozsonyi u. 12. fszt. 6. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát
további 2 évre 2011. október 31. napjáig,
10. Lakatos Kornélné Eger, Verőszala u. 139. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 1
évre 2010. november 30. napjáig,
11. Csóka György Eger, József Attila u. 74/A. fszt. 3. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát
további 1 évre 2010. november 30. napjáig,
12. Chamik Mária Eger, Cifrakapu u. 39. IX/1. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további 5
évre 2014. november 30. napjáig,
13. Lakatos Violetta Eger, Pozsonyi u. 14. fszt. 3. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát további
3 évre 2012. november 30. napjáig,
14. Pogonyi László és Zámbor Anna Eger, Malomárok u. 8. IV/28. szám alatti lakos bérleti
jogviszonyát további 4 évre 2013. november 30. napjáig,
15. Vakarcs Ferenc és neje Eger, Rákóczi u. 8. IV/62. szám alatti lakos bérleti jogviszonyát
további 1 évre 2010. december 20. napjáig,
16. Rakusz Zsuzsanna, Rakusz Ernő, Kusnír Károlyné Eger, Cifrakapu u. 41. I/2. szám alatti
lakosok használati szerződését további 1 évre 2010. október 31. napjáig,
17. Wegroszta Kornélia Eger, Kovács Jakab u. 70. fszt. 4. szám alatti lakos használati
szerződését további 1 évre 2010. november 30. napjáig,
18. Matykó István és neje Eger, Malomárok u. 8. III/17. szám alatti lakos használati
szerződését további 1 évre 2010. november 30. napjáig,
19. Hornyák István és Csiki Jolán Eger, Attila u. 45. fszt. 2. szám alatti lakos használati
szerződését további 1 évre 2010. december 31. napjáig,
20. Lukács János Eger, József A. u. 45. fszt. 1. szám alatti lakos használati szerződését további
1 évre 2010. december 31. napjáig,
21. Juhász Attiláné Eger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további 1
évre 2010. december 31. napjáig,
22. Győrfi MáriaEger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további 1 évre
2010. december 31. napjáig,
23. Csopej Emőke Eger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további 1
évre 2010. december 31. napjáig,
24. Farkas Béláné Eger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további 1
évre 2010. december 31. napjáig,
25. Rácz Béláné Eger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további 1 évre
2010. december 31. napjáig,
26. Leszkovszky István Eger, Tárkányi u. 40. szám alatti lakos használati szerződését további
1 évre 2010. december 31. napjáig,
meghosszabbítja, valamint
27. Kovács József Eger, Kertész u. 44. IX/2. szám alatti lakos használói jogviszonyát nem
hosszabbítja meg,
28. Valádi Leventéné Eger, Pozsonyi u. 12. II/30. szám alatti lakos használói jogviszonyát
hosszabbítja meg.
29. Dr. Kabáczy Miklós és Dr. Kabáczy Angelika Eger, Grónay u. 9. III/5. szám alatti
lakosokkal bérleti szerződés megkötését javasoljuk 2 évre 2011. október 31. napjáig, és
30. Rácz Lászlóné Eger, Cifrakapu u. 47. IX/2. szám alatti lakossal használói szerződés
megkötését javasoljuk 1 évre 2010. július 31. napjáig.
31. Csiki Zsuzsanna Eger, Cifrakapu u. 45. 9/3. szám alatti lakossal használói szerződés
megkötését javasoljuk 1 évre, 2010. október 31. napjáig.

Kmf.
Pál György
Bizottság elnöke

Punyi Istvánné
jkv-vezető

