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A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 2008. december 8-án tartott nyílt üléséről
Jelen vannak:
Pál György elnök
Dr. Törőcsik Miklós tag
Sneider Tamás tag
Bányász Róbert tag
Dr. Gyulai Katalin szakértő
Dr. Herczeg László szakértő
Diószegi Lajosné civil szervezet részéről
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Békefi Zoltán projektvezető-helyettes
Bori Attila területfejlesztési ügyintéző
Bozsóné Pelle Ibolya lakásügyi előadó
Jegyzőkönyvvezető: Punyi Istvánné

1./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról
Pál György
Köszönti a meghívott vendégeket, a bizottság tagjait, az iroda munkatársait, megállapítja a
bizottság határozatképes.
Javasolta, az 1. ponttal kapcsolatban azt tárgyalja a bizottság ami változott, és a szociális
területre vonatkozóan. Kérdezi a kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e kiegészítés,
módosítási javaslat?
A kitűzött napirendeket a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta.
Bori Attila
Köszöni a szót, köszönti a jelenlévőket. Elmondta, az integrált városfejlesztési stratégia
előterjesztésének anyag második fordulóba fog kerülni, tervezetét augusztusba fogadta el,
azzal a feltétellel, hogy a közgyűlési tárgyalás előtt minden bizottság tárgyalja. Szakértői,
vezetői egyeztetésekre került sor, a jóváhagyás most folyik. Az anyagban két fejezet változott.
A 7. fejezet az antiszegregációs tervet foglalja magába, az első hat fejezet a városfejlesztési
stratégiára vonatkozik. Fontos: Megyei Jogú Városok számára kiemelt pályázatot lehet
benyújtani, ennek első fejezete lenne a Dobó tér rehabilitációja.
Békefy Zoltán
Köszönti a jelenlévőket, röviden vázolja ami a bizottság hatáskörét érinti. Elmondta, a
településrehabilitácó tevékenységnek két köre van: funkció bővítő, városbővítés – magántőke
bevonásra szükség van. Koordinálják a teendőket, változtatások történtek a Dobó térrel
kapcsolatban. Hozzáfűzte, nagy súly lett fektetve az antiszegregációs terv megvalósítására.
Amennyiben a decemberi közgyűlés elfogadja, akkor a pályázat elkészítésére nyílik
lehetőség, elkezdődhet a Dobó tér és a belvárosra a költségvetés készítés.

Sneider Tamás
Megköszöni a bevezetőt az antiszegregációs programmal, az oktatással kapcsolatban.
Véleménye szerint tisztességtelen lenne, hogy a Béke telepről a Lajosvárosba költöztessék a
cigánygyerekeket. Lakhatási integráció: Két telep van, felszámolásra nincs terv, fejleszteni
szükséges. Javasolta, a tervbe belevenni a lakásmobilitást segíteni.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak, hogy az előterjesztés a Közgyűlés elé 2.
fordulóba kerüljön. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
85/2008 (12. 08.) sz. döntés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájáról az előterjesztést és Közgyűlés elé terjesztésre
alkalmasnak tartja.
2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Sneider Tamás
Az Egészségház utcai lakást miért szociálisan hasznosítja?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A lakás nem olyan jó elrendezésű.
Pál György
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak, hogy az előterjesztés a Közgyűlés elé
kerüljön. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
86/2008 (12. 08.) sz. döntés
A Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban
hasznosításáról előterjesztett javaslatot és az alábbi döntést hozta:

lévő

bérlakások

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális helyzet alapján adja bérbe az Eger,
Kallómalom u. 26. III/15. szám alatti (2 szoba, összkomfortos, 60 m2 alapterületű), valamint
az Eger, Egészségház u. 31. II/8. szám alatti (2 szoba, komfortos, 49 m2 alapterületű)
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokat.
Felelős:

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