Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri MZ vo Fiľakove
zo dňa 3.júna 2015 v zasadačke MsÚ.

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Rokovací poriadok stálych komisií - MsÚ
3. Hodnotiaca správa k mestskému rozpočtu za rok 2014
4. Návrhy na ocenenie občanov v rámci osláv Dní mesta
5. Aktuálne záležitosti
6. Záver

K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.

K bodu č.2 a 3:
Členovia komisie dostali spolu s pozvánkou aj materiály – Rokovací poriadok stálych komisií
MZ a Hodnotiacu správu k mestskému rozpočtu za rok 2014, ku ktorým nikto z členov nemal
žiadne dotazy a pripomienky.

K bodu č.4:
Komisia sa mala vyjadriť k výzve Mesta Fiľakovo a navrhnúť na mestské ocenenia – Cena
mesta, Cena primátora mesta a Čestné občianstvo – takých občanov, ktorí sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a
v zahraničí; osobám za zásluhy pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov, resp. občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Na základe
toho členovia komisie navrhli na udelenie Ceny mesta pánov Petra a Pavla Vilhanovcov, za
ich celoživotnú prácu v prospech občanov mesta, ako dlhoročných prevádzkovateľov
„závodného stravovania“, pravidelných sponzorov podujatí našich OZ a organizácií
a v minulosti za spoluprácu s mestom pri zabezpečovaní stravovania organizátorov mestských
podujatí a členov volebných komisií. Na Cenu primátora mesta odporúčajú členovia komisie
MUDr. Evu Krisztiánovú za takmer 50 ročnú prácu v zdravotníctve v prospech občanov
nášho mesta a rozvoj poskytovania zdravotných služieb (spolu so synom) napriek
ekonomickým a organizačným podmienkam.
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K bodu č.5:
Členom komisie boli tiež predložené návrhy nového VZN č.5/2015 o podmienkach držania
psov na území mesta Fiľakovo a návrh úpravy VZN č.7/2012 o poskytovaní sociálnych
služieb..., kde sa rozšírilo poskytovanie soc. služieb o Komunitné centrum. K prvému návrhu
pripomienky neboli, k druhému bol dotaz (p.A.Kováč), či mesto zabezpečilo registráciu tejto
soc. služby aj na BBSK. Podľa informácie predsedu už boli podniknuté potrebné kroky. Tiež
mal otázku k projektu výstavby nájomných bytov pre MRK pri žel. stanici, či bude
dokončený v termíne a či je dosť záujemcov, ktorí spĺňajú určené kritériá. Na ďalšom
zasadnutí mu predseda komisie zistí aktuálne presné informácie. K návrhu plánu práce sa
vrátime tiež na budúcom zasadnutí (koniec júla, resp. začiatok augusta), aby mali členovia
dosť času na jeho doplnenie, takže plán práce na 2.polrok zatiaľ schválený nebol.
K bodu č.6:
Keďže členovia komisie už ďalej nemali žiadne návrhy do zápisnice, predseda
zasadnutie komisie ukončil a poprial všetkým pekné dovolenkové obdobie.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie
Zapísala:
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie

