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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
 
Iktatószám:…..…………../2018. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 2018. május 9. napján 1300 órai kezdettel, a Polgármesteri 
Hivatal Miskolc, Petőfi Sándor utca 39. szám alatti I. emeleti tárgyalójában tartott nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Kovács László elnök, Kovácsné Budai Mária alelnök, Glatz Katalin, 
Fodor Zoltán, Szilágyi Szabolcs, Kozma Istvánné, Dr. Gonda Géza, Halona Istvánné, Varga 
Andrea Klára bizottsági tag 
 
Később érkezett: Dr. Meleghné dr. László Judit bizottsági tag 
 
Távol maradt: Hollósy Endre András bizottsági tag 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila   Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi  
      ügyintéző, a jegyző képviseletében 
Dr. Szekanecz Noémi    Szociális Osztály, osztályvezető 
Dr. Pataki Anett    Humánszolgáltatási Osztály, osztályvezető 
Dr. Dienesné dr. Juhász Renáta  Belső Ellenőrzési Osztály, osztályvezető 
Leskóné Spisák Erika    Gazdálkodási Főosztály, főosztályvezető-helyettes 
Szilágyi Kornél    Pénzügyi Osztály, osztályvezető 
Demeter Attila    Jegyzői Iroda, osztályvezető 
Molnárné Palotai Marianna   HR Csoport, csoportvezető 
Dr. Miskolci Róbert Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, 

önkormányzati alapellátási igazgató 
Gúr Péter Attila Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény, igazgató; pályázó 
Fejtiné Nagy Erzsébet pályázó 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 9 tagja megjelent, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A mai ülésük 
napirendjének vonatkozásában javaslata, hogy a nyílt ülés első három napirendi pontjának 
tárgyalását követően zárt üléssel folytassák munkájukat, majd a 4. napirendi ponttal, újra 
nyílt üléssel folytassák. Kéri a Bizottság tagjait, hogy a módosítási javaslatra figyelemmel 
szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 
 

A Bizottság 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 
Napirendi pontok: 

Nyílt ülés: 

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára 

2. Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
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3. Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására 

5. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

6. Javaslat a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek 
támogatására vonatkozó pályázat kiírására (Bizottsági előterjesztés) 

7. Javaslat a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására (Bizottsági 
előterjesztés) 

8. Egyebek 

Zárt ülés: 

9. Javaslat Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel 
kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára 

10. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
 
1. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat 
meghozatalára 

 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri Szilágyi Kornél osztályvezető 
urat. 
 
Szilágyi Kornél: Elmondja, hogy elkészült a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás, mely előterjesztéshez kapcsolódik egy határozati javaslat is. A jogszabályban 
előírt kötelezettségnek tesznek eleget. Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzati szintű 
bevételeket és kiadásokat, részleteiben, táblázatos formában. Az eredeti, módosított 
előirányzat, illetve a teljesítés is kapcsolódik hozzá.  Részletes szöveges indoklásokkal 
magyarázzák a teljesítési adatokat. Kiemeli, hogy a tavalyi évi költségvetés 31,5 milliárd 
forintos főösszeggel indult, amely év végére közel 90 milliárd forintra emelkedett. Ebben 
nagy szerepe van az előző évi maradványnak. A közel 35,2 milliárd forintos TOP forrás 
ráépült a költségvetésre, ami több év alatt megvalósuló fejlesztéseket jelent.  
 
- Dr. Meleghné dr. László Judit bizottsági tag megérkezett, így a Bizottság létszáma 9 főről 

10 főre növekedett. – 
 
Szilágyi Kornél: Elmondja, hogy ezen kívül három alkalommal módosult az Önkormányzat 
2017. évi költségvetése. A bevételek működési oldalon 90%-ban teljesültek. Kiemeli a helyi 
adók és a közhatalmi bevételek teljesítését. A közhatalmi bevételek teljesítése kiemelkedően 
magas. Az előző évhez képest további 1 milliárd forinttal növekedtek az adóbevételek, ilyen 
jogcímen 13,9 milliárd forint teljesült. A kiadásokat működési oldalon részleteiben 
tartalmazza az anyag. A beruházások vonatkozásában kiemeli a TOP-os fejlesztéseket, és a 
Modern Városok Program keretében számos területen megújul a város. Elmondja, hogy a 
TOP-os forrásokból egészségügyre kb. 1,1 milliárd forint, szociális ellátásra több, mint 800 
millió forint jut, valamint óvoda és bölcsőde korszerűsítésekre több, mint 2 milliárd forint 
fejlesztési pénzeszközt fordít a város. A 2017. évi maradvány megállapításával kapcsolatban 
elmondja, hogy fedezetet biztosítanak mind az Önkormányzat, mind az intézmények 
áthúzódó kötelezettségeire, emellett 160 millió forintos összeget az általános tartalékba is 
tudnak helyezni az előre nem látható, váratlan feladatokra 2018. évre.  
Év végén lehetőség nyílt arra, hogy 834 millió forint összegű, költségvetésben szereplő hitel 
előirányzatot elhagynak a költségvetésből.  
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Az Állami Számvevőszék Intézkedési Terv végrehajtásáról szól a határozati javaslat. A korábbi 
évekhez hasonlóan bemutatja egyrészt az Önkormányzat, a Hivatal, illetve az önkormányzati 
érdekeltségű cégek gazdasági helyzetét is. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti rendelettervezet támogatásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
Dr. Kovács László elnök: Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 

2. napirend: Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
 
Dr. Kovács László elnök: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Dienesné dr. Juhász 
Renáta osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Dienesné dr. Juhász Renáta: A Belső Ellenőrzési Osztály a 370/2011. 
Kormányrendelet alapján elkészítette a beszámolóját a tavalyi évről. A beszámoló a 
Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója alapján készült el. Elmondja, hogy 2017-ben 22 
belső vizsgálatot tartalmazott az ellenőrzési tervük, amelyet maradéktalanul végrehajtottak. 
Ezen túlmenően 3 darab soron kívüli vizsgálat vált szükségessé az év során. Ezek közül kettő 
az Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó vizsgálat volt, az egyik a Herman Ottó 
Múzeumban, a másik pedig a Régió Park Miskolc Kft.-nél. A harmadik rendkívüli vizsgálat az 
Őszi Napsugár Otthonban történt, ahol a munkaügyi dokumentációkat és a belső ellenőrzés 
működését vizsgálták. A tavalyi évben összesen 54 megállapítást tettek, melyek 70%-ban 
valósultak meg, tehát a javaslatokra intézkedési tervek készültek. A végre nem hajtott 
intézkedések oka az, hogy az intézkedések átnyúlnak a 2018., egy esetben pedig a 2019. évre. 
Javaslatokat tettek a belső kontrollrendszerre vonatkozóan, így kiemelt figyelmet fordítottak 
erre is, ezáltal megfelelnek az Állami Számvevőszék előírásainak is. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
3. napirend: Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Pataki Anett osztályvezető 
asszonyt. 
 
Dr. Pataki Anett: A tavalyi évhez hasonlóan az idei költségvetésbe is betervezésre került 2,5 
millió forint nyugdíjas klubok támogatására. Ezt szervezetenként évente egyszeri alkalommal, 
50 ezer forint összeg erejéig veheti igénybe a nyugdíjas klub. Részletesen ismerteti a 
támogatási szerződés megkötésének feltételeit. 
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Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Bizottságnak továbbra is hatáskörébe tartozik majd az, 
hogy a pályázat alapján támogatást ítéljen oda a civil szervezetek, alapítványok, illetve a 
nyugdíjas szervezetek részére. Jelen esetben egy másik 50 ezer forintról van szó, ami első 
körben a tavalyi évben került bevezetésre. Ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az idén 
is minden egyes nyugdíjas klubnak, szervezetnek két forrásból is lesz lehetősége pályázni. 
Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, javaslat, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, 
hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
Dr. Kovács László elnök: Bejelenti, hogy az elfogadott napirend alapján zárt ülés 
következik. Ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
 

 – A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. A nyílt ülés 13 óra 35 perckor folytatódik. – 
 
4. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, 
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Szekanecz Noémi 
osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Az előterjesztés két beszámoló elfogadására tesz javaslatot. 
Mindkét beszámoló jogszabályi kötelezettség. A gyermekvédelmi törvény írja azt elő, hogy a 
települési önkormányzatnak minden év május 31. napjáig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatairól átfogó értékelést kell készíteniük. A végrehajtási kormányrendelet meghatározza 
azokat az elemeket, amelyeket tartalmaznia kell a beszámolónak, részletezi ezeket a tartalmi 
elemeket. Az anyag összeállítása során elsősorban a MESZEGYI intézménye került 
megkeresésre, hiszen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat döntően ők látják el, de 
a Bűnmegelőzési Program miatt a Rendőr-főkapitányság és a Rendészet is megkeresésre 
került, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet is szolgáltatott adatokat, valamint a 
közétkeztetésre vonatkozóan az MKMK is. Az ő általuk küldött anyagokból került 
összeállításra ez a dokumentum. Az előterjesztés másik része a Szolgáltatástervezési 
Koncepció, amely a szociális törvényen alapul. A szociális törvény mondja ki azt, hogy 2000 
főnél nagyobb lakosságszámú településeknek kell ilyen koncepciót készíteniük, és kétévente 
felül kell vizsgálniuk. A Szolgáltatástervezési koncepció 2014-ben készült el, 2016-ban 
megtörtént a kétéves felülvizsgálat. Azóta eltelt két év, és idén is eleget kell tenni a 
felülvizsgálatnak. A célja az, hogy meghatározzák és aktualizálják a célokat és alapelveket, 
valamint a döntéshozók részére egy látható képet kell adni a jelenlegi intézményrendszerről, 
és feltárni az esetleges hiányosságokat. Felsorolja a koncepció tartalmi elemeit. Az Őszi 
Napsugár Otthon, a MESZEGYI, valamint az ellátási szerződés alapján feladatot ellátó 
szervezetek, a megyei adatokra vonatkozóan pedig a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság került megkeresésre és szolgáltatott adatot a koncepció kapcsán. 
 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Varga Andrea Klára: Két megjegyzést szeretne tenni az anyaggal kapcsolatban. Az 
összefoglalóból kicsit úgy tűnik, hogy a létező világok legjobbikában élnek, de azért a valóság 
ismerete azt mutatja, hogy mindkét területen lehetnek problémák az elkövetkezendő időkben. 
Egy szolgáltatás működtetéséhez fontos az, hogy milyen állapotban van a humánerőforrás. 
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Nem talált az anyagban arra vonatkozó információt, hogy például ebben az elidősödő 
városban, ahol a szociális alapellátásra egyre nagyobb teher hárul, a szolgáltatást végző 
kollégák korfája is meglehetősen magas, nagyon megterheltek és fizikailag rossz állapotban 
vannak. Az elmúlt időszakban a kiírt álláshelyekre szinte nem érkeznek pályázatok, vagy ha 
érkeznek, azok szakmailag alkalmatlanok. Úgy gondolja, hogy az lenne egy fontos feladata az 
Önkormányzatnak, hogy átgondolja azt, hogy lehet-e valamivel segíteni vagy támogatni 
ezeket a szolgáltatásokat, hogyan tudnak humánerőforráshoz jutni, ha kiöregszenek az 
említett kollégák, akik az idősellátásban dolgoznak. A másik megjegyzése pedig azzal 
kapcsolatos, hogy az új szociális törvény sok feladatot átadott a Kormányhivataloknak, és 
bizonyos feladatokat pedig nem tartott kötelezőnek az önkormányzatok számára. Például két 
éve megszüntetésre került az adósságkezelési szolgáltatás. Kérdése, hogy nyomon tudják-e 
követni, hogy ennek milyen következményei vannak, érdemes lenne-e korrigálni ezt, vagy 
pedig jó döntés volt a megszüntetés. Úgy gondolja, hogy a koncepciót alaposan átdolgozták, 
szakmailag végiggondolták. Mindössze a jövő tekintetében tartja fontosnak az általa 
elmondott két dolgot. 
 
Dr. Kovács László: Megköszöni a hozzászólást. Megállapítja, hogy nincs további 
hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
 
Dr. Kovács László: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 
támogatásáról. 
 

A Bizottság 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
 
5. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 

önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Kovácsné dr. Omar Leila 
jogi ügyintézőt. 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
alapján Polgármester Úr felhatalmazást kapott arra, hogy a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett döntéseket hozzon halaszthatatlan önkormányzati ügyekben. Ugyanezt 
a szabályozást megismétli az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata is. Az elmúlt 
közgyűlés óta 11 ilyen polgármesteri döntés meghozatalára került sor, amelyek a következő 
témakörökben keletkeztek: praxisjog átadása, fogorvosi, háziorvosi és orvosi körzet 
működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződések megkötése, illetve módosítása. Ezen 
döntéseket jelen előterjesztés melléklete is tartalmazza. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 
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6. napirend: Javaslat a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas 
szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírására  

 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Szekanecz Noémi 
osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Miskolc város vezetése nagyon fontosnak tartja azt, hogy az 
Önkormányzat és a helyi civil szervezetek között megfelelő, jó kapcsolat kerüljön kiépítésre, 
fenntartásra és jó partneri viszonyban tudjon a civil szervezetekkel együttműködni. Ennek 
szellemében önként vállalt feladatként jelentkezik a szociális feladatot ellátó civil szervezetek 
támogatása. A 2018. évi költségvetésben erre 3 millió forint került elkülönítésre. Ezen 
előirányzatnak a felosztása és az arra vonatkozó pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság hatásköre. Elmondja, hogy miskolci székhelyű, Miskolc város közigazgatási 
határain belül működő szociális, fogyatékosügyi jellegű feladatokat ellátó, az idősek és 
nyugdíjasok gondozását, segítését végző jogi személyek pályázhatnak. A pályázók a 
támogatást bér jellegű költségekre, adókra és járulékokra nem használhatják föl, azonban 
működési költségre és szakmai programra igen. A szociális és fogyatékosügyi szervezetek 
sikeres pályázat esetén 100 ezer forint, a nyugdíjas szervezetek pedig 50 ezer forint 
támogatáshoz juthatnak.  
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A benyújtási határidő május 31. napja. 
A napirend felett megnyitja a vitát. 
Elmondja, hogy a tavalyi évben is ugyanez az összeg szerepelt, ugyanezen összegekre lehetett 
pályázni. Kérdése, hogy tavaly, illetve tavalyelőtt hogyan alakult a pályázatok száma, a keret 
elég volt-e. Ha jól emlékszik, tavaly külön kellett döntést hozniuk arról, hogy a tavalyelőttről 
történt áthozatalt fel tudják használni a tavalyi évben.  
 
Dr. Szekanecz Noémi: A 2016. évben megmaradt 200 ezer forint. Erről volt a 
Gazdálkodási Főosztálynak, illetve Jegyző Úrnak egy állásfoglalása, hogy szabadon 
felhasználható. Akkor is 3 millió forintra került kiírásra a pályázat, de utána a Bizottság 
felhasználhatta a 200 ezer forintot is, tehát 3 millió 200 ezer forintot lehetett szétosztani a 
sikeresen pályázók között. 40 érvényes pályázat volt, 17 nyugdíjas klub, 23 civil szervezet. 3 
millió 150 ezer forint került felhasználásra, tehát megint van egy 50 ezer forintos maradvány 
a tavalyi évről. Ezt majd csak a zárszámadás elfogadását követően fogják látni, de a Szociális 
Osztály igényt jelentett be erre az 50 ezer forintra. 
 
Dr. Kovács László elnök: Kérdése, hogy ezt nem lehetne-e automatikussá tenni? Mert 
akkor nem 3 millióról, hanem 3 millió 50 ezer forintról írnák ki a pályázatot.  
 
Dr. Szekanecz Noémi: A 3 millió 50 ezer forint fog rendelkezésre állni, tehát az érvényesen 
pályázók között ennyit tudnak felosztani. Jelenleg csak ennyiről tudnak, mert még nincs 
zárszámadás. Tavaly is úgy volt, hogy nem kellett hozzá külön bizottsági döntés, hanem 
automatikusan az történt, hogy szabad felhasználásúként hozzátették ehhez a sorhoz.  
 
Dr. Gonda Géza: 3 évvel ezelőtt, amikor 200 ezer forint maradt meg, akkor feltette a 
kérdést, hogy ezzel a maradványösszeggel mi lesz. Azt a választ kapta akkor, hogy ez sajnos 
elúszott. Ha nem úszott el, akkor örül ennek. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Az összeg megmaradt. 
 
Dr. Gonda Géza: Ahogy Elnök Úr is mondta, ezt automatikussá lehetne tenni.  
 
Dr. Szekanecz Noémi: Az lett. 
 
Dr. Kovács László elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további 
hozzászólásuk a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs, így a vitát lezárja. Kéri, hogy 
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szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 
 

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza: 

 
 

9/2018. (V.09.) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a szociális feladatot ellátó civil szervezetek és 
nyugdíjas szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírására” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: A szociális feladatot ellátó civil szervezetek és nyugdíjas szervezetek 

támogatására vonatkozó pályázat kiírása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága dönt a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására vonatkozó 
pályázat kiírásáról a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Felelős:     Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Szociális Osztály  
Határidő:    azonnal 
 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága felkéri az elnököt, gondoskodjon a pályázat jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történő közzétételéről Miskolc város honlapján, a pályázati eljárás 
lebonyolításáról és a pályázati eredményekre vonatkozó döntési javaslatok előkészítéséről. 

 
Felelős:     Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Szociális Osztály  
Határidő:    a közzététel vonatkozásában: 2018. május 20.,  

a döntéshozatal vonatkozásában a pályázati határidő lejártát 
követő 60. napon belül. 

 
- A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. -  

 
7. napirend: Javaslat a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Szekanecz Noémi 
osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: A szociális törvény írja elő az önkormányzat részére kötelező 
feladatként a hajléktalan-ellátást. A törvény felhatalmazást ad arra is, hogy feladatellátási 
szerződéssel más szervezetekkel is meg lehet oldani. Az Önkormányzat három szervezettel 
kötött feladatellátási szerződést erre a feladatra. A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóságával, a Napfényt az Életnek Alapítvánnyal és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel. A 2018. évi költségvetés a korábbi évek gyakorlata szerint 
tartalmazza azt, hogy ezen három szervezet részére a feladatellátásért 30 millió forint 
pénzbeli támogatást lehet a szervezeteknek juttatni. A támogatás odaítélése a Bizottság 
hatásköre. A feladatellátási szerződésben szerepel, hogy az Önkormányzattól támogatást 
kapnak. A Magyar Vöröskereszt az alapellátástól a szakosított ellátásokig széles palettán 
dolgozik. Népkonyhát üzemeltetnek, utcai szociális munkát, nappali melegedőt, éjjeli 
melegedőt, időszakos férőhelyet tudnak biztosítani, van átmeneti szállójuk, hajlék szociális 
otthonuk, egészségügyi szolgálat is működik náluk. A Napfényt az Életnek Alapítvány nappali 
melegedőt üzemeltet, van utcai gondozó szolgálatuk, átmeneti szállójuk, rehab otthonuk és 
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egy egészségügyi központ fertőtlenítő állomással. A Máltai Szeretetszolgálat átmeneti szállót, 
népkonyhát, utcai szolgálatot, diszpécser szolgálatot üzemeltet. Részt vesznek a hajléktalanok 
közfoglalkoztatási programjában és krízisautót üzemeltetnek. Az előterjesztésben arra 
tesznek javaslatot, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Magyar Vöröskereszt 18 
millió forint, a Napfényt az Életnek alapítvány 5 millió forint, és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 7 millió forint támogatásban részesüljön. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. A 
népkonyha tárgyában elmondja, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat napi 150 adagot oszt 
ki a rászorulók között. Kérdése, hogy a Vöröskereszt és a Napfényt az Életnek Alapítvány 
esetében hogyan alakulnak a számok. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: A Vöröskereszt napi 200 adagot oszt ki, a Napfényt az Életnek 
Alapítvány pedig nem üzemeltet népkonyhát. 
 
Dr. Kovács László elnök: Akkor 350 adag összesen. Kérdése, hogy azoknak a 
hajléktalanoknak a száma, akik egyébként nem jutnának hozzá ételhez, elég számukra ez a 
350 adag Miskolc vonatkozásában, és ezek a népkonyhák más igényt elégítenek ki, vagy nem 
tudják lefedni az igényeket. Rendelkeznek-e erre vonatkozóan adatokkal, statisztikával? 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Erre vonatkozó statisztikai adatuk nincs. Azt látja, hogy ezek az 
adagszámok vannak, legtöbbször 100%-os kihasználtsággal. Ezek a szervezetek még nem 
jelezték azt, hogy sokkal nagyobb számú népkonyha üzemeltetésére lenne szükség. A 
népkonyhának egyébként sajátossága, hogy oda nemcsak a hajléktalan mehet be, hanem 
bárki, aki nem tudja a napi meleg ételét biztosítani. Egy tüdőszűrő leletre van szükség, úgy 
tudja, hogy jövedelmet sem kell igazolni. Azt gondolja, hogy ez a két szervezet a klasszikus 
hajléktalan réteget látja el. Az egyéb népkonyhákat üzemeltetőkre nincs rálátásuk. A 
működési engedélyt a Kormányhivatal adja ki, aki a jegyzőt és a polgármestert jogszabály 
alapján csak tájékoztatja arról, hogy hány adagszámosra, hol, milyen telephelyen adott ki 
működési engedélyt. Erről ők csak nyilvántartást vezetnek. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. Ezek szerint feltételezhetően azok a 
népkonyhák, akik nem hajléktalanok ellátását végzik, azok csak főznek, és odamennek akik 
akarnak. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Igen. 
 
Dr. Kovács László elnök: Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, javaslat, így a 
napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatról. 
 

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozza: 

 
10/2018. (V.09.) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek 
támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: A hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására a 2018. évi 
költségvetésben elkülönített 30.000.000.- Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel: 

- Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete:  18.000.000 Ft 
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- „Napfényt az Életnek” Alapítvány:      5.000.000 Ft 
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület:    7.000.000 Ft 

 
Felelős:    Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály  
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
2. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetekkel a 
támogatási szerződést kösse meg. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2018. június 30. 
 
 
8. napirend: Egyebek 
 
Dr. Kovács László elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy az „Egyebek” napirenden belül 
van-e témajavaslatuk. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Tájékoztatja a Bizottság 
tagjait, hogy következő ülésük várható időpontja 2018. június 14. napja. Várhatóan június 20-
án a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsággal összevont ülést tartanak. Megköszöni a 
Bizottság munkáját, az ülést 13 óra 58 perckor bezárja. 
 
 
 

k.m.f. 
  
 
 Dr. Kovács László …………………………… 
 elnök    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 

Vanyó Zsanett 
 

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Alakszai Zoltán 
jegyző 

 
 


