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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 
 
Ikt.sz.: 105203-14/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális 
és Környezetegészségügyi Bizottsága 2022. szeptember 27. napján 14 órai kezdettel, a 
Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya Miskolc, Petőfi utca 39. szám alatti I. 
emeleti tárgyalójában tartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Fodor Zoltán elnök, Erdei Sándor Zsolt alelnök, Bazin Levente Dávid, Cseléné 
Figula Edina, Hollósy Endre András, Balázsfalvi Ágnes, Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, 
Kiss Krisztina, Zsuga Zsolt bizottsági tag 
 
Később érkezett: Dr. Kovács László, Szilágyi Szabolcs bizottsági tag 
 
Távol maradt: Kiss Edina bizottsági tag 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a 

jegyző képviseletében 
Dr. Szekanecz Noémi Szociális és Köznevelési Osztály, osztályvezető 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Vagyongazdálkodási Osztály, osztályvezető 
Dr. Miskolci Róbert Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, igazgató-helyettes 
Lasztócziné Szomoru Mónika Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény, igazgató-helyettes 
Dr. Kaposváriné dr. Bornemisza Emese a Miskolc Holding Zrt. képviseletében 
Vanyó Zsanett Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati 

ügyintéző 
Barnóczki Gábor a Vakok és Gyengénlátók B-A-Z. Megyei Egyesülete 

képviseletében 
Dr. Chami Moustafa fogorvos 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
 
 
Fodor Zoltán elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 12 tagja közül 9 fő 
jelen van, így a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. Kéri, 
hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirendi javaslat 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 egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

2. Javaslat egészségügyi alapellátással összefüggő vagyonjogi döntések meghozatalára 
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3. Javaslat szociális ellátásokkal kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára 
4. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ingatlanok térítésmentes 

használatba adására 
5. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
6. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
7. Egyebek 

 
Zárt ülés: 

8. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben 
9. Javaslat a 14. számú felnőtt lakosságot ellátó fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés megkötésének véleményezésére (Bizottsági előterjesztés) 
10. Javaslat nyugdíjasházi névjegyzék megállapítására (Bizottsági előterjesztés) 

 
 
 
1. napirend:  Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 

30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Fodor Zoltán elnök: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Miskolci Róbert igazgató-helyettes 
urat. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Az egészségügyi körzetek felosztását a 30/2016. számú önkormányzati 
rendelet tartalmazza, ennek a módosítására tesz javaslatot az előterjesztés. Évek óta megfigyelhető 
folyamat, hogy folyamatosan csökken a gyermeklétszám a városban, ezért sajnos az ezzel 
összefüggő iskolaorvosi és területi védőnői körzeteknek az ellátotti létszáma is folyamatosan 
csökken, és ez időről időre szükségessé teszi azt, hogy felül kell vizsgálni a körzeteket. Jelen 
előterjesztés erre tesz javaslatot, illetőleg több egyéb fenntartású, egyházi, alapítványi intézmények 
jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a MEFI által működtetett védőnői, iskolaorvosi és 
iskolafogászati rendszerhez, és ők is besorolásra kerültek az adott körzetekbe. A rendeletmódosítás 
arra tesz javaslatot, hogy a jelenleg 22 iskola-védőnői körzet helyett csak 21-ben kerülne ellátásra a 
feladat, illetőleg két területi védőnői körzet, amely tisztán területi védőnői feladatokat látott el, 
úgynevezett vegyes körzetként működne a jövőben, tehát iskola-védőnői és területi védőnői 
feladatellátást is végezne. Az egy körzetnek a megszüntetésével kapcsolatban elmondja, hogy egy 
kolléganőjük nyugdíjba vonult és az általa ellátott körzet kerülne megszüntetésre, tehát nem kerül 
sor munkaviszony megszüntetésre, belső átszervezéssel, átcsoportosítással oldanák meg a feladatot 
a jövőben. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Zsuga Zsolt: Kérdése, hogy van-e jelenleg betöltetlen háziorvosi körzet? Az nem lesz 
racionalizálva, azt nem gondolták végig? 
 
Dr. Miskolci Róbert: A háziorvosi körzetek más kategóriába tartoznak. Ott az orvosok 
rendelkeznek praxisjoggal, ahol érdeksérelem nélkül kevésbé kivitelezhető a körzetek módosítása. 
 
Zsuga Zsolt: Van olyan, ami betöltetlen? 
 
Dr. Miskolci Róbert: Igen, két haláleset miatt van. A 16. számú körzet Hejőcsabán, illetőleg fél 
éve hunyt el a Doktornő a Kandó Kálmán utcánál. Ez a két körzet jelenleg tartós helyettesítéssel 
van ellátva. 
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Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika: Igazgató Úr azt mondta, hogy kevesebb gyermek van. 
Elmondja, hogy a hejőcsabai védőnővel beszélt a héten, aki azt mondta, hogy nagyon sok gyermek 
születik. Biztos kellene a háziorvos is, mert úgy tudja, hogy Görömbölyre és a Középszer utcára 
járnak föl a szülők. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Most az is helyettesítéssel van ellátva a Testvérvárosok útján, korábban 
Görömbölyön volt, de sajnos nincs gyerekorvos. Azért üresek a körzetek, mert nem tudták eladni.  
 
Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika: Kérdezi, hogy más mód nincs, csak, hogy megvegyék? 
Faluhelyen vannak praxisközösségek. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Ezek most is működgetnek, de olyan kevés az orvos, hogy nem volt 
érdeklődő.  
 

- Dr. Kovács László bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 
főről 10 főre növekedett. – 

 
Dr. Miskolci Róbert: Egy évig árulhatják a körzetet, viszonylag olcsón is árulták a körzeteket, jó 
körzetek is voltak a lakosságszámot, a lakosság összetételét tekintve is, és sajnos nem volt 
jelentkező. Ez egy kényszer megoldás, de az önkormányzatnak működtetnie kell. 
 
Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika: Ez azért baj, mert ha igaza van a védőnőnek, hogy egyre 
több gyerek születik, akkor nagyon nagy szükség lenne orvosra. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Igen, az elosztás más jellegű. Vannak olyan városrészek, ahol több gyermek 
van, vannak, ahol kevesebb van. 
 
Cseléné Figula Edina: Kérdezi, hogy melyik az a körzet, amely most megszűnik? 
 
Dr. Miskolci Róbert: Az Avason, a Szentgyörgy úton van. 
 
Cseléné Figula Edina: Ez a terület betölthető a többi védőnő által? 
 
Dr. Miskolci Róbert: Igen. Maga a terület szétosztásra kerül, ezáltal több ellátottjuk lesz, de így 
még bőven benne vannak abban a létszámkorlátban, ami az előírás. 
 

- Szilágyi Szabolcs bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, így a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 10 
főről 11 főre növekedett. – 

 
Cseléné Figula Edina: Szomorúnak találja, de köszöni a tájékoztatást. 
 
Dr. Kovács László: Először is elnézést kér a késésért. A körzet megszűnése miatti módosítás 
természetes. Azt olvasta az anyagban, hogy a védőnői körzetek, a védőnői ellátás vonatkozásában 
több egyházi fenntartású oktatási intézmény is kérte a MEFI segítségét. Tudhatják, hogy melyek 
voltak ezek az egyházi intézmények? 
 
Dr. Miskolci Róbert: Az egyik a Dr. Ámbédkar Gimnázium, ami a Tátra utcán működik, Hámori 
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, ami a Losonczi utcán működik, a Református Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az Éder György utcán, a Miskolci Édenkert Református 
Óvoda a Görgey utca 20. szám alatt, és a Miskolci Édenkert Református Óvoda Kishunyad utcában 
lévő másik óvodájuk. 
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Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a kérdéseket és a válaszokat. Megállapítja, hogy nincs további 
hozzászólás, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy rendelettervezet 
támogatásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

  
 
 
2. napirend:  Javaslat egészségügyi alapellátással összefüggő vagyonjogi döntések 

meghozatalára 
 
Fodor Zoltán elnök: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető 
asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet gondoskodik az 
egészségügyi alapellátási rendszer működtetéséről, mint ahogy az előző előterjesztésben is 
elhangzottak erre utalások. A felnőtt háziorvosi, illetve a gyermekorvosi rendelők – ideértve a 
védőnői helyiségeket is – működtetése, üzemeltetése, bár a karbantartási feladatok ellátása 
szempontjából, illetve a rezsiköltség fizetése szempontjából eddig is a Miskolci Egészségfejlesztési 
Intézet működtetésébe tartozott, azonban ez jogilag nem volt kifejezetten rendezve. Ennek a 
legmegfelelőbb módja az, hogy azok a helyiségek, amelyek a házi gyermekorvosoknak, felnőtt 
háziorvosoknak, illetve a védőnőknek helyet adnak, kerüljenek az Egészségfejlesztési Intézet 
vagyonkezelésébe, ezáltal megteremtődik az a jogi rendszer, amelyben a működtetési, fenntartási 
kötelezettségeket a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet most már egy egységes keretbe foglalva, 
egységes elvek alapján tudja működtetni. Erre tesz javaslatot ez az előterjesztés. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Dr. Kovács László: Kérdezi, hogy a lyukói mobilrendelők kérdése ehhez a napirendi ponthoz 
tartozik vagy a következőhöz? 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Is-is a tekintetben, hogy Lyukóban a mobil rendelők megüresedtek 
amiatt, hogy a projektből megvalósult a felépítmény, ezáltal a lyukói konténerek felszabadultak és 
a következő előterjesztés tartalmazza azt, hogy ez a MESZEGYI részére javasolják térítésmentes 
használatba adni. 
 
Dr. Kovács László: Vannak még olyan mobilkonténerek, amiket adott esetben bevethetnek a 
város más részein egészségügyi ellátásra? 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Nem tud ilyen konténerről, hogy egyébként bárhol máshol van-e, 
nem tudja. A Lyukóban lévő konténer most hasznosításra kerül. 
 
Dr. Kovács László: Emlékei szerint ennyi mobilkonténerük volt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Ő is úgy tudja. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Ő is úgy emlékszik, hogy ez a három konténer volt összesen, ami Lyukóban 
az egészségügyi ellátást szolgálta. 
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Zsuga Zsolt: Kérdése, hogy a MESZEGYI mire akarja használni? 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A MESZEGYI egy projektfeladat-ellátást végez már most 
egyébként birtokban van, erről részletesebben Igazgató-helyettes Asszony tud beszélni. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a kérdéseket és a válaszokat. Megállapítja, hogy nincs további 
hozzászólás, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy határozati javaslat 
támogatásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

 
 
 
3. napirend:  Javaslat szociális ellátásokkal kapcsolatos vagyonjogi döntések 

meghozatalára 
 
Fodor Zoltán elnök: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető 
asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Ahogy már az előző előterjesztésnél utaltak rá, ebben az 
előterjesztésben két témában tesznek javaslatot. Az egyik a Lyukó-völgyben a Mentor Programnak 
helyet adó ingatlanon megüresedett konténereknek a térítésmentes használatba adása a 
MESZEGYI részére a projektből megvalósult feladatellátás céljából, a másik pedig a 
Gyermekvároshoz kapcsolódik. A MESZEGYI a Gyermekvárosban két feladatellátást végzett: a 
Családok Átmeneti Otthonát és a Gyermekek Átmeneti Otthonát üzemeltette. Azonban az elmúlt 
években mindkét feladatellátás más helyre került átköltöztetésre, ezért a MESZEGYI-nek a 
vagyonkezelésében voltak a Gyermekvárosban ezek az ingatlanrészek. Mivel a feladatellátás itt 
megszűnt, ezért tesznek javaslatot arra, hogy a MESZEGYI vagyonkezeléséből ezek az 
ingatlanrészek kikerüljenek, és mint forgalomképessé vált vagyonelemek, a Miskolc Holdinghoz 
kerüljenek hasznosításra. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Zsuga Zsolt: A konténereket a MESZEGYI tartósan használja, vagy mennyi időre? Ahogy Kovács 
Doktor Úr mondta, ha bárhol gond van, és esetleg kellene a konténer, akkor ezt el tudják-e vinni? 
 
Lasztócziné Szomoru Mónika: Ezt a MESZEGYI a projektidőszakban használja, ez jövő év 
februárjáig van meghosszabbítva Lyukóban. Egyébként ez a konténer eredetileg is erre a projektre 
lett a fenntartó részéről felajánlva, csak nem lettek készen az orvosi rendelők, és az elköltöztetések 
sem valósultak meg, és addig a projektben dolgozó szociális munkások a Máltai Közösségi Házban 
működtek, ami egy nagyon zsúfolt elhelyezés volt. Az eredeti elképzelés az volt, és az eredeti 
tervben is az volt, hogy ők öten a konténerben fogják a szociális munkát végezni. Ez egy átmeneti 
időszak, amíg a projekt tart, addig van a MESZEGYI használatában ez a konténer. 
 
Zsuga Zsolt: És ha vége a projektnek? 
 
Lasztócziné Szomoru Mónika: Azt gondolja, hogy a projekt végeztével a fenntartó fog dönteni.  
Ötéves fenntartási kötelezettsége van. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a kérdéseket és a válaszokat. Megállapítja, hogy nincs további 
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hozzászólás, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Két határozati javaslat 
támogatásáról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak az I. határozati javaslatról. 
 

A Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 
 

Fodor Zoltán elnök: Kéri, hogy szavazzanak a II. határozati javaslatról. 
 

A Bizottság 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

 
 
 
4. napirend:  Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ingatlanok 

térítésmentes használatba adására 
 
Fodor Zoltán elnök: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető 
asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: 2016-2021. közötti Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazta a 
miskolci úgynevezett számozott utcák területét érintő szegregátum felszámolással kapcsolatosan 
előállt lakhatási problémák kezelésére megnevezésű intézkedési tervet, amelyben a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület és az Önkormányzat egy együttműködési megállapodás keretében egy 
olyan rendszert működtetett, ahol a számozott utcák lakhatás nélkül maradt családok elhelyezését 
tudta biztosítani. A programnak az együttműködési megállapodással fedett időszaka eltelt, összesen 
32 darab lakást vett az Egyesület használatba és működtette ott ezt a programot, plusz a Biztos 
Kezdet Gyerekházat és a Szociális és Információs Irodát. Mivel a számozott utcák területén az évek 
során megváltozott a felhasználási cél, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megvalósított 
vagy kívánt cél is nagyrészt megvalósult, amire ez a program és intézkedési terv irányult, ezért 
szükséges volt az Egyesülettel áttekinteni ennek a programnak a folytatását. Erre vonatkozóan 
tesznek arra javaslatot, hogy egyrészt kerüljön felülvizsgálatra ez Egyesülettel közösen az a 32 darab 
lakás, amely most a használatában és hasznosításában van, és közösen az Egyesülettel kerüljön 
megállapításra az, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek már a program úgymond kifuttatásához 
már nem szükségesek, és azok kerüljenek az Önkormányzat részére visszaadásra. Az 1. számú 
mellékletben vannak olyan ingatlanok felsorolva, amelyeket a határozat meghozatalától számított 
egy éven belül vállal visszaadni az Egyesület, a 2. számú mellékletben pedig olyan ingatlanok 
szerepelnek, amelyeket öt év kifutási idővel vállal visszaadni. Tehát mind az Egyesület, mind az 
Önkormányzat közötti megállapodásban rögzítésre kerül, hogy ez a program öt éves kifutásra kerül 
áttervezésre, és ezt követően teljes egészében új célfelhasználásra alkalmassá válik az a terület. Erre 
kérnek felhatalmazást a Közgyűléstől, hogy ezt a programot, illetve az egy, illetve öt évre szóló 
térítésmentes használatba adást támogassa. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, 
hogy nincs hozzászólásra jelentkező bizottsági tag, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás 
következik. Egy határozati javaslat támogatásáról kell dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 
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5. napirend:  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Fodor Zoltán elnök: A napirend ismertetésére felkéri dr. Kovácsné dr. Omar Leila jogi ügyintézőt. 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a 
képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletében határozza meg. Az SZMSZ-ben rendelkezni kell az átruházott hatásköröktől, tehát a 
képviselő-testület, közgyűlésről átruházott hatáskörökről is, ezt tartalmazza az SZMSZ 2. számú 
melléklete. Jelen előterjesztés javaslatot tesz egyrész a polgármesterre átruházott hatáskörök 
bővítésére, másrészt pedig az állandó bizottságok közül két bizottságnak – az egyik az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság – hatáskörének pontosítására, illetve 
módosítására. Ezeket az előterjesztésben megismerhették, ehhez kérik a Bizottság támogatását. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Dr. Kovács László: Hosszú évek óta meglévő feladatai közé tartozott a Bizottságnak az, hogy 
döntött a hajléktalanokat ellátó szervezetek támogatásáról. Kérdezi, hogy most mi a különbség? 
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Kibővítésre került a fogyatékos személyek nappali ellátását és a 
szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatásával. A jogosulti kör bővítésére 
került sor, természetesen a költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, javaslat, így a napirend feletti 
vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy rendelettervezet támogatásáról kell 
dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

 
 
 
6. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 

önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Fodor Zoltán elnök: A napirend ismertetésére felkéri Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintézőt. 
 
Vanyó Zsanett: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy Polgármester Úr a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben döntést hozzon a Közgyűlés helyett, erről minden esetben 
tájékoztatnia kell a Közgyűlést. Az elmúlt időszakban négy ilyen döntés született, amelyeket a 
határozati javaslat mellékletei tartalmazzák. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Dr. Kovács László: Ami a Bizottságot leginkább érinti, az a 124/2022. számú polgármesteri 
határozat a Kilimed Bt.-vel, a 34. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésének tárgyában. 
Kérdezi, hogy mi volt a halaszthatatlanság indoka? 
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Dr. Miskolci Róbert: Elmondja, hogy elhunyt Gáspár Ágota Doktornő, aki a Kandó Kálmán 
utcán látta el a feladatát és egy éves időszak van arra, hogy a praxisjog folytatására jogosultnak, jelen 
esetben a lányának, hogy értékesítse a praxist. A Doktornő lánya két hónapig árulta a praxist, és 
hirtelen bejelentette, hogy nem kíván élni a lehetőségével a továbbiakban, és nem is kívánja tovább 
működtetni a praxist, ezért hirtelen át kellett vennie a MEFI-nek a körzet működtetését. 
 
Dr. Kovács László: Tehát visszaszállt az Önkormányzatra a működtetés. 
 
Dr. Miskolci Róbert: Igen. Lemondott róla, és körülbelül kéthetes időtartama volt a MEFI-nek 
arra, hogy a működési engedélyt és egyéb dolgokat megszerezze. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, 
hogy nincs további hozzászólásra jelentkező bizottsági tag, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy 
szavazás következik. Egy határozati javaslat támogatásáról kell dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Közgyűlés számára. 

 
 
 
7. napirend: Egyebek 
 
Fodor Zoltán elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek témajavaslata az 
„Egyebek” napirendi pont keretében. 
 
Zsuga Zsolt: A szociális tűzifára szeretne rákérdezni, hogy azzal most hogyan áll a város? 
 
Fodor Zoltán elnök: Tájékoztatásként elmondja, hogy tavaly több, mint ezer ember közel 2000 
zsák, 2000 m3 tűzifát kapott. Az előzményeket mindenki ismeri, 15-20 évet ott állt, teljesen tönkre 
volt menve a faállomány. Jelenleg 150 zsák van elkészítve, 50 zsák várható még, tehát mintegy 200 
zsák lesz. Vannak olyan fák, amelyek felmérés alatt állnak, száraz is és nedves is. A száraz fát még 
össze lehet tekézni, de azt, hogy mennyi lesz, azt még nem lehet megmondani. A nedves fa pedig 
nem kerülhet kiosztásra, mert nem fog égni. Azt még ki kell vágni, kitermelni, deponálni, 
elkészíteni. Ha fél év múlva esetleg annyira megszárad, hogy ki lehet osztani, akkor kiosztják majd. 
Tehát nagyon kevés most már a tűzifa, 200 zsák. Természetesen az emberek továbbra is 
jelentkezhetnek a MESZEGYI-nél. Legutóbbi információ szerint a múlt héten 460 jelentkező volt 
már a 200 zsákra. A MESZEGYI-nek nehéz dolga lesz megállapítani azt, hogy ki az, aki a 
rászorulók közül a legrászorultabb.  
 
Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika: Kérdése, hogy nem lehetne jobban koordinálni ezeket 
a fakivágásokat? Példaként elmondja, hogy az ő háza előtt közel egy évig volt egy teljesen kiszáradt 
fa, amit emlékei szerint ők maguk vágtak ki, mert balesetveszélyes volt. Rengeteg ilyen fát lát, nem 
lehetne ezt, főleg ebben az energiaszegényes időszakban, amikor szükség van a tűzifára? Korábban 
kínálgatták, ott ment tönkre, elkorhadt. Tudja, hogy tavaly rengeteg volt. 
 
Fodor Zoltán elnök: Így van. A tavalyi famennyiség döntő többsége nyárfa volt. Minden száraz 
fát, ami van a városban, ha bárki látja, az Önkormányzathoz vagy a Városgazdához kell bejelentenie. 
Az illetékesek kimennek a helyszínre és megvizsgálják, ha valóban szükséges kivágni, akkor 
intézkednek a kivágásról. Szoktak felméréseket végezni, de nem biztos, hogy mindenhová el tudnak 
jutni vagy nem veszik észre. Kéri, hogy a Bizottság tagjait, ha ilyennel találkoznak, akkor szóljanak 
a Városgazdának, akik majd kimennek. Jegyzőkönyvet vesznek fel, mert a fa kivágásához engedély 
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kell. Ezt követően bekerül a fa Nádasrétre, ott összevágják és feltekézik, ezt követően bekerülhet a 
kiosztási rendszerbe. 
Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, illetve témajavaslat az „Egyebek” napirendi ponton 
belül, így a vitát lezárja.  
Bejelenti, hogy a nyílt ülés napirendjének végére értek, zárt ülést rendel el. Megköszöni a jelenlévők 
munkáját, a nyílt ülést 14 óra 29 perckor bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

 Fodor Zoltán ……………………………. 
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