Zápisnica z bytovej, sociálnej a zdravotnej komisie zo dňa 10.12.2013

Prítomní : Anna Žigová , predsedkyňa komisie
Ing. Zoltán Veres
Ing. Ildikó Pavlíková
Mgr. Kinga Petríková
Zuzana Illésová

Hosť : Monika Máčiková

Po otvorení komisie p. Žigovou sa prediskutovali podrobnosti ohľadne doručovania
vianočných poukážok dôchodcom. P.Žigová informovala členov, že výdaj poukážok sa už
realizuje prostredníctvom poverených osôb – p.Anna Žigová, Ing. Ildikó Pavlíková
a p.Zuzana Illésová.
Podľa predpokladu by mali byť všetky poukážky odovzdané do Vianoc.Uzavretie poukážok
sa zrealizuje v januári.
Predsedkyňa komisie informovala členov o skutočnosti, že balíčky pre deti, ktoré budú
odovzdávané 20. decembra v KS Hurbanovo, sú pripravené a kategorizované podľa veku detí.
P.Žigová navrhla, aby boli tento rok deti ohlásené osobne ,ústnou formou. Na podnet návrhu
sa členovia medzi sebou dohodli, kto koho pozve. Ing. Veres poznamenal, že tento rok sa
k balíčkom doložia darčeky z lekárne Salvator, ktorá sa rozhodla takýmto spôsobom prispieť.
P.Ing.Veres predložil materiál týkajúci sa plánovania komunitného plánu. Zdôraznil, že
tvorba kom. Plánu je pre naše mesto výhodný a z dlhodobého hľadiska prospešný proces,
ktorý by evidentne dopomohol k zlepšeniu situácie cieľových skupín v meste Hurbanovo.
Členovia preštudovali materiál a pripojili sa k návrhu, ktorý bude predložený na najbližšom
zastupiteľstve.
Ďaľším prejednávaným bodom boli žiadosti od občanov.
Žiadosť na nájomný byt – Krisztína Petríková, Komenského 5 – nie je skompletizovaná
Žiadosti na jednorátozý finančný príspevok :
Stojková Ilona- nedoplnený príjem
Csomorová Magdaléna – chýba príjem
Igor Stojka – chýba príjem
Vastagová Alexandra – žiadosť kompletná, absencia finančných prostriedkov, komisia
odsúhlasila sumu 40 eur, ktorá bude poukázaná na účet MŠ v Hurbanove, kde má pani
nedoplatok.
Lakatošová Bianka – nekompletný materiál
Stojková Erzsébet – chýba príjem
Makáňová Júlia – chýba doklad zo soc. poisťovne, komisia odsúhlasila prispieť so sumou 40
eur do nájmu

Žiadosti na sociálne byty :
Kováč Mikuláš , Marian Lakatoš, Magdaléna Karvaiová – žiadosti neboli skompletizované, je
potrebné ich doplniť.
P.Ing.Veres poznamenal akútnosť zabezpečenia pracovnej obuvi s oblečenia pre terénne
sociálne pracovníčky podľa zákonníka práce.
Po diskusii bolo zasadnutie ukončené p. Žigovou, ktorá sa poďakovala členom za ich účasť.

V Hurbanove, dňa 12.12.2013

Zápisnicu vyhotovila Mgr.Kinga Petríková

