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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 
 
Ikt.sz.: 105203-16/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, 
Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 2022. október 17. napján 14 óra 
03 perces kezdettel, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Közgyűlési Termében tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Fodor Zoltán elnök, Erdei Sándor Zsolt alelnök, Cseléné Figula Edina, Dr. Kovács 
László, Szilágyi Szabolcs, Balázsfalvi Ágnes, Kiss Edina, Kiss Krisztina bizottsági tag 
 
Távol maradt: Bazin Levente Dávid, Hollósy Endre András, Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda 
Erika, Zsuga Zsolt bizottsági tag 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a 

jegyző képviseletében 
Csiszárné dr. Sajgó Erika Lakosságszolgálati Főosztály, aljegyző, főosztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
 
Fodor Zoltán elnök: Köszönti a megjelenteket. Megköszöni mindenkinek, hogy rendelkezésre 
tudott állni a mai nap. Megállapítja, hogy a Bizottság 12 tagja közül 8 fő jelen van, így a Bizottság 
határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó 
szerinti napirendi javaslat elfogadásáról. 
 

A Bizottság 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1. Javaslat a hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását és 

szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szerveztek támogatására 
(Bizottsági előterjesztés) 

 
 
1. napirend:  Javaslat a hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos személyek nappali 

ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szerveztek 
támogatására 

 
Fodor Zoltán elnök: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Csiszárné dr. Sajgó Erika aljegyző 
asszonyt. 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: A szociális törvény alapján a hajléktalan ellátás, a fogyatékos ellátás és 
a szenvedélybetegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat, amelynek az Önkormányzat 
ellátási szerződések útján tesz eleget. A három hajléktalan szervezettel kötött ellátási szerződésük 
régebbi keletű, az Önkormányzat évek óta pénzügyi támogatásban is részesíti ezt a három 
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szervezetet, azon kívül, hogy ingyenes használatba kapták a feladatellátáshoz szükséges épületeket 
is. A másik két szociális feladat kapcsán elmondja, hogy a fogyatékosok nappali ellátását, illetve a 
szenvedélybetegek nappali ellátását végző civil szervezetek részéről igényként fogalmazódott meg 
a támogatási rendszer igazságosabbá tétele. Ingyenes használatba adás az esetükben is fennáll az 
épületek tekintetében, de pénzügyi támogatást az elmúlt években ők nem kaptak. Az idén van az 
az első év, amikor erre a célra rendelkezésre álló előirányzatot sikerült egy kisebb összeggel 
megpótolni, és eredetileg az elmúlt évben 18,5 millió forint került szétosztásra a hajléktalan 
szervezetek között, ehhez tettek 7 millió forintot előirányzat szintjén, ami a fogyatékosok és a 
szenvedélybetegeket ellátó szervezetek között kerülne szétosztásra. Sajnos a költségvetési helyzetre 
való tekintettel a korrekcióban 3 millió forinttal csökkent az előirányzat keretösszege, így 22,5 millió 
forint áll rendelkezésre. Emellé még módosult az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata is, mert korábban a Bizottság hatáskörébe csak a hajléktalanokat ellátó szervezetek 
támogatása tartozott, és az ebben szükséges döntés meghozatala, ami az SZMSZ módosításával 
kibővült a fogyatékosok és a szenvedélybetegek nappali ellátásának támogatásával is. A 
Szolgáltatástervezési Koncepció 2022. évben elfogadott felülvizsgálatában újfajta támogatási 
rendszert érintően egy újfajta szempontrendszer került elfogadásra, mégpedig az ellátási 
szerződések megkötésének szempontrendszere mellett az is kimondásra került, hogy elsősorban a 
miskolci ellátottakat szeretnék támogatni, és a jövő évtől bevezették azt, hogy a támogatott 
szervezetek szakmai beszámolójával egyidejűleg egy írásbeli kérelmet is be nyújtania a támogatás 
iránt, amelynek tartalmaznia kell az előző évben ellátott miskolci ellátottak számát. Ennek a 
szempontnak a figyelembevételével igyekeztek felosztani ezt a 22,5 millió forintot. A hajléktalan 
személyek ellátását biztosító szervezetek között 16,5 millió forint kerül felosztásra. A Magyar 
Vöröskereszt részére 10.062.628 forint a tavalyi 11 millió forinttal szemben, a Napfényt az Életnek 
Alapítvány 3.049.281 forint támogatásban részesül, az elmúlt évben ők 3 millió forintot kaptak, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig 3.388.090 forintot kaphat támogatásként a tavalyi 4,5 millió 
forinttal szemben. A fogyatékos-ellátó szervezetek, illetve a szenvedélybetegeket ellátó Laurus 
Egyesület között pedig 6 millió forint kerülne felosztásra. A Szimbiózis a Harmonikus Együttlétért 
Alapítvány 2.709.677 forint támogatásra lenne jogosult, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
774.193 forint, a Miskolci Autista Alapítvány 580.645 forint, és a szenvedélybetegeket ellátó Laurus 
Egyesület pedig 1.935.483 forint támogatást kaphatna. Ez az összeg az önbevalláson alapuló 
miskolci ellátottak száma alapján került felosztásra. Egy ellátottra jutó összegekkel kapcsolatban 
elmondja, hogy például a Magyar Vöröskereszt, ahol 594 fő ellátottal foglalkoznak, ott egy ellátottra 
16.940 forint jut. Itt nemcsak miskolciakról beszélnek, mert a hajléktalan ellátás tekintetében ezt 
nem lehet bírálati szempontként figyelembe venni, ugyanakkor az alacsonyabb összegeket 
kompenzálja az a fogyatékos és szenvedélybetegeknél, hogy az egy ellátottra jutó összeg 38.709 
forint, tehát összességében ez egy kicsit helyrebillenti a mérleg nyelvét. A jövő évi terveik között 
szerepel, hogy külön soron szerepeljen a költségvetésben a hajléktalanokat ellátó szervezetek, illetve 
a fogyatékos- és szenvedélybetegeket ellátó szervezetek részére biztosítandó előirányzat. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
 
Dr. Kovács László: Kérdezi, hogy a Magyar Vöröskeresztnél mennyi volt a tavalyi, illetve a 
mostani összeg. 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: 11 millió forint volt tavaly, most 10.062.000 forint. 
 
Dr. Kovács László: Tehát enyhén csökkent. 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Az ő esetükben igen. 
 
Dr. Kovács László: Ha jól látja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat esetében is csökkent. Miért, 
hogy van ez? 
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Csiszárné dr. Sajgó Erika: Igen. Azt kell mondja, hogy az idén volt először az, hogy az ellátotti 
létszám alapján osztották fel az összeget. Az elmúlt években szokásjog alapján került 
meghatározásra a szétosztás aránya a három szervezet között, most viszont ez egy szempont lett. 
 
Dr. Kovács László: Viszont Napfényt az Életnek Alapítvány esetében pár tízezer forinttal 
emelkedett is. 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Igen, 49 ezer forinttal emelkedett az ő esetükben. 
 
Dr. Kovács László: Az ő esetükben megegyezik a tavalyi és idei évi ellátottak száma, a többiek 
esetében pedig csökkent? Vagy valamilyen kvalitásos alapon lett ez itt most meghatározva? 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Nem tudják. A korábbi években nem vették figyelembe az ellátotti 
létszámot, akkor egy arányszám alapján határozták meg. 
 
Kiss Krisztina: Ezen alapítványok vonatkozásában kérdezi, hogy lehet-e azt tudni, hogy kinek van 
most veszélyben a működése, illetőleg tudják-e biztosítani? Nyilván ez egy támogatási összeg, de 
mellette tudnak-e valamit?  
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Ők is a sajtón keresztül tudják, közvetlen megkeresés nem érkezett 
egyetlen szervezettől sem a működési nehézségekről. 
 
Fodor Zoltán elnök: Megköszöni a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy nincs további 
hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Bejelenti, hogy szavazás következik. Egy határozati 
javaslatról kell dönteniük, kéri, hogy szavazzanak. 
 

A Bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta a határozati javaslatot és a következő 
határozatot hozta: 

 
28/2022. (X.17.) EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS  

KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG HATÁROZATA: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a hajléktalan személyek ellátását, 
fogyatékos személyek nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító 
szervezetek támogatására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: A hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását és 
szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága dönt arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2/2022. (III.3) számú rendeletével jóváhagyott 2022. évi költségvetésében 
05106254 soron rendelkezésre álló 22.500.000 Ft összegből a hajléktalan személyek ellátását 
biztosító szervezetek részére 16.500.000 Ft, a fogyatékos személyek nappali ellátását és 
szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek részére 6.000.000 Ft kerüljön felosztásra. 
 
Felelős:    Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály  
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
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Határidő:    azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottsága az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról 
szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelete alapján a hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos 
személyek nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek 
támogatására elkülönített 22.500.000.- Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel a következő, 
szociális szolgáltatások ellátásával megbízott szervezetek között: 

     
- Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete:   10.062.628 Ft 
- „Napfényt az Életnek” Alapítvány: 3.049.281 Ft 
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: 3.388.090 Ft 
- „Szimbiózis” A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány: 2.709.677 Ft 
- Tiszáninneni Református Egyházkerület: 774.193 Ft 
- Miskolci Autista Alapítvány: 580.645 Ft 
- Laurus Szociális és Kulturális Egyesület: 1.935.483 Ft 

 
Felelős:    Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály  
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
3. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a hajléktalan személyek ellátását, fogyatékos személyek 
nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetekkel a támogatási 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    2022. november 30. 
 
 
Fodor Zoltán elnök: Bejelenti, hogy az ülés napirendjének végére értek. 
 
Dr. Kovács László: Érdeklődik a következő bizottsági ülés időpontjáról. 
 
Fodor Zoltán elnök: Annyit tud mondani, hogy helyileg most már mindig itt lesznek. Próbálták 
azt követni, hogy a közgyűlés előtt egy héttel legyen ülés, de sokszor nem készültek el az anyagok. 
Megbeszélték azt, hogy inkább a közgyűlés hetén tartják. 
 
Dr. Kovács László: Ezt már többször megbeszélték. A jövő hetit tudják? 
 
Fodor Zoltán elnök: Október 24-én hétfőn lesz 14 órakor. 
 
Dr. Kovács László: Mostanában kedden szokott lenni, nem hétfőn. 
 
Fodor Zoltán elnök: Akkor legyen kedden. 
 
Dr. Kovács László: Neki mindegy. 
 
Fodor Zoltán elnök: Neki is mindegy. 
 



5 

Takács Andrea: Kérdezi, hogy maradhatnak-e abban, mert még újak itt, hogy egyezteti a termet a 
többi bizottsággal és attól függ, hogy hétfő vagy kedd, és mindenkinek időben szól. 
 
Fodor Zoltán elnök: Rendben. 
 
Dr. Kovács László: Így jó, csak tudni szeretnék. 
 
Erdei Sándor Zsolt: Kérdezi, hogy a tűzifaosztásról lehet-e még tudni valamit. 
 
Fodor Zoltán elnök: Még nem született döntés. Még mindig szedik össze a városban azokat a 
fákat, amik vannak. Annyit tud, hogy több, mint 900 igény van jelenleg és 200 zsák fa áll 
rendelkezésre. Tehát minden ötödik embernek jut fa, nagyon nem jó a helyzet sajnos. Nem tudja, 
hogy még mennyi lesz, ezért sem hozakodott most elő ezzel.  
 
Erdei Sándor Zsolt: Rászorultsági alapon akkor nagyon sokan vannak. 
 
Fodor Zoltán elnök: Azt mondta a MESZEGYI-nek, hogy eddig sem szólt bele, nem is akar. Ha 
valaki képviselő, vagy valakit megkerestek, akkor adja le nekik, a MESZEGYI-sek azok, akik a 
legjobban ismerik azt, hogy melyikük van a lehető legjobban rászorulva a rászorultak között is. 
Bejelenti, hogy az ülés napirendjének végére értek. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 14 
óra 19 perckor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Fodor Zoltán ……………………………. 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 
 

Vanyó Zsanett 
önkormányzati ügyintéző 

 

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


