Iktatószám: 8236-13/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. augusztus 16-án Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós képviselő tag
Bányász Róbert képviselő tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Lakatos Oszkár szakértő
Bognár Ignác szakértő
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Bozsóné Pelle Ibolya lakásügyi előadó
Punyi Istvánné jkv-vezető
Pál György a bizottság elnöke tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Kérdezi, a kiküldött
napirendekhez képest van-e kiegészítés, módosítás?
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
1.napirend
Javaslat Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről
készített beszámoló elfogadására
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. A 2010. I. félévi gazdálkodásról néhány adatot szeretne
elmondani. Az intézményi bevételek jól alakultak. Az iparűzési adó,valamint a vagyoni
bevételek alacsonyan teljesültek. Jogszabályváltozás miatt az iparűzési adó az APEH-hez lett
utalva. A vagyoni bevétel alacsonyabb szinten lett tervezve, az ingatlanpiac stagnál. Az I.
félévben a bevételi oldal kisebb, mint a kiadási. Az intézmények működési költsége megfelel
a korábbiaknak. A beruházásoknál, felújításoknál a közbeszerzések elhúzódnak. Támogatások
az EU-s pályázatoknál folyamatosan lehívásra kerülnek. Az I. félévben a gazdálkodás
biztosított volt.
Pál György
Hol áll a város hitelállománya ?
Juhászné Krecz Erzsébet
Válaszában 3,9 MFt-ot közölt.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:

45/2010 (VIII.16.) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati
gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről készített beszámolót és javasolja a
Közgyűlésre történő előterjesztését.
2. napirend
Előterjesztés bérlőkijelölési
követelésről való lemondásra

jog

megszüntetésére

és

bérlakásokkal

kapcsolatos

Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a rendőrség részére költségelvű lakbér megfizetése mellett 10 lakásra biztosított
bérlőkijelölési jogot, ebből 2 lakás megüresedett, melyre újabb bérlőt nem jelöl ki, a korábban
visszaadott 6 lakás után kiszámlázott bérleti díjat sem fizeti meg. Kérték, az önkormányzat
tekintsen el a bérleti díj megfizetésétől. Rendelet szabályozza a követelésekről történő
lemondás eseteit. A rendőrség esetében kivételes méltánylást érdemlő körülmény, mely
követelés esetében a közgyűlés dönthet.
Dr. Gyulai Katalin
Szerinte több hasonló szervezet is van, akár a mentősöknek is lehetne felajánlani
bérlőkijelölési jogot.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Bárki kérhet, a mentőállomás vezetője szólhat, hátránya ez esetben, hogy csak költségelven
adható bérbe lakás.
Dr. Törőcsik Miklós
Véleménye szerint ilyen veszteségek régen is voltak, a korábbi rendelet szerint nem volt
szabályozva. Mi a garancia nem tesz bele embert és nem fizet?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Vannak olyan lakások a régi időkből a rendőrség nem jogosult lemondani.
Bognár Ignác
Véleménye szerint ne engedjük el a tartozást.
Pál György
Hány szervezetnek van bérlőkijelölési joga?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Többeknek van, fel is van töltve.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen 2 nem szavazattal meghozta az alábbi döntést:

46/2010 (VIII.16.) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a bérlőkijelölési jog megszüntetésére
és bérlakásokkal kapcsolatos követelésről való lemondást és Közgyűlési előterjesztésre
az alábbi javaslatot teszi.
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 304/2003. (VIII. 28.) számú határozatát 2010.
szeptember 1. napjától visszavonja az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/6. szám alatti lakás
tekintetében, így a fenti időponttól a lakásra a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
bérlőkijelölési joga megszűnik.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság által - 6 db
lakás vonatkozásában – felhalmozott 2.310.944,-Ft, azaz Kettőmillió-háromszáztízezerkilencszáznegyvennégy forint bérleti díj megfizetésétől eltekint.

3. napirend
Előterjesztés a 2011. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Felsőoktatási

Önkormányzati

Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, az oktatásért felelős minisztérium, a települési és a megyei önkormányzatok
együttműködésével 2001/2002. tanévtől indította el a pályázatot, azóta önkormányzatunk
minden évben csatlakozott. Jelen tanévben is el kell dönteni a csatlakozási szándékunkat. A
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatjuk, a tavalyi évben is
100 fő részére tudtunk biztosítani támogatást.
Dr. Gyulai Katalin
Kérdezte, nem lehetne-e a támogatási összeget megemelni, és kevesebb diáknak adni?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Válaszában elmondta, elhatározás kérdése 50 fő is lehetne, de a megyei önkormányzat és a
minisztérium az önkormányzati támogatást csak maximum 5000.- Ft-tal egészíti ki.
Dr. Törőcsik Miklós
Szerinte sok lehetőség között a támogatás egyik formája a diákok számára. Kérdése, az
elbírálásnál bizottság fog dönteni ?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, a rendeletnek van egy pontozásos rendszere, mely alapján besorolják a
kérelmezőket, aki e rendszerbe bekerül más támogatást is kap.
Dr. Törőcsik Miklós
Kérdése, ki dönt?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A Polgármester dönt.
Bognár Ignác
Támogatja a csatlakozást, véleménye, hogy diákhitelt ne vegyenek fel a rászoruló fiatalok.

Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal meghozta az alábbi döntést:
47/2010 (VIII.16.) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést, és
Közgyűlési előterjesztésre javasolta.
A Bizottság javasolja, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, és
ennek fedezetéül a 2011. évi költségvetésében 5.000.- eFt-ot biztosítson.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: Pályázatkiírásra és csatlakozásra:
2010. szeptember 30.
Fedezetbiztosításra: a 2011. évi költségvetés
benyújtás.
kmf
Punyi Istvánné
jegyzőkönyvvezető

Pál György
tanácsnok

