
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2014. február 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 dr. Vitányi Eszter jegyző 
 dr. Szebényi Tibor aljegyző  

 Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 
 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 

 
Meghívott:   Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 

 
Megjegyzés: Szabó András nem volt jelen. Poncsák Ferenc a 2. napirendi pont, 

Keresztúri Ferencné az 5. napirendi pont tárgyalását követően távozott.   
 A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: Stumpf Bálint a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula 
Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
N a p i r e n d   e l ő t t : 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a nyílt ülés napirendi pontjai között a 
Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének nyugdíjazásáról 
című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. Kéri a bizottság tagjainak szavazását az 
elhangzott javaslatról. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak 
Város Rendelőintézete vezetőjének nyugdíjazásáról” című előterjesztés nyílt ülésen 
történő tárgyalásával 4 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatást kér a Gondozási 
Központ vezetőjétől az Európai Uniós élelmiszercsomagok kiosztásáról. Kéri a bizottság 
tagjainak szavazását az elhangzott javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Tájékoztató az Európai Uniós 
élelmiszercsomagok kiosztásáról” című előterjesztés nyílt ülés egyéb ügyben történő 
tárgyalásával 4 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a módosításokkal együtt a 
napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - fenti szavazásokra is figyelemmel - 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
 
3. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2013. (X.25.) 

KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a 
csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi intézkedési terv 
megvalósításáról 

 
4. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzése intézkedési terv megvalósításáról 
 
5. Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének 

nyugdíjazásáról 
 
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet 

megalkotására 
  
7. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületének Parkinson 

Csoportja vezetőjének kérelméről 
 
8. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
9. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató az Európai Uniós élelmiszercsomagok kiosztásáról 
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Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett pályázatról 
 
2. Javaslat Durányik Tamásné Sárospatak, Lavotta u. 59. I/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Javaslat Kelemenné Márki Krisztina és Kelemen Zoltán Sárospatak, Lavotta u. 59. III/2. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
4. Javaslat Oláh Ágnes Sárospatak, Katona J. u. 26. fsz. 1. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Javaslat Városi Gabriella Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
6. Javaslat Sápi Járdán Istvánné Sárospatak, Lavotta u. 59. II/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
7. Javaslat Pachman István és Pachmanné Fodor Zita Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
8. Önkormányzati segélyek elbírálása 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 

szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Az előterjesztés a 2014. február 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetést 2014. február 28-ig lehet 
módosítani. Elsősorban a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások, plusz bevételek 
átvezetése történik, ilyen pl. az állami pótelőirányzatok, majd a képviselő-testületi határozatok 
átvezetése, valamint az intézmények olyan irányú módosítása, hogy az elfogadott kiadási 
előirányzatokat a teljesítés ne haladja meg. Ilyenkor átcsoportosításra van lehetőség, valamint 
többletbevételnél a bevételek előirányzatának csökkentése szükséges, természetesen 
figyelembe véve, hogy ezek az átcsoportosítások ne okozzanak plusz önkormányzati kiadást. 
Az időközben beérkező állami pályázatok - ilyen a működési képesség helyreállítását szolgáló 
egyéb támogatás, amelyből 95 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, valamint a helyi adó 
többletbevétele, amely 56 millió Ft-tal több lett a tervezett összegnél - módosításával, 
átvezetésével megállapítható, hogy az önkormányzat 2013. évben saját erőből tudta 
finanszírozni a kiadásait. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kormányhatározat alapján van egy 250 millió Ft összegű támogatás 
is fejlesztési célra, erről sem kell elfelejtkezni. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Ezek voltak azok az összegek, amelyek segítettek az 
önkormányzat helyzetén? 
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Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ezek a tételek nagyban hozzájárultak, hogy az 
önkormányzat finanszírozása megoldott legyen. A 250 millió Ft összegű tételt azért nem 
említette meg, mert az tartalékban van, a tavalyi évre vonatkozólag nincs felhasználva. A 95 
millió Ft egyéb támogatás és a helyi adó többletbevétele mellett meg lehet említeni egyéb 
intézkedéseket, pl. a volt Gondozási Központ épületének értékesítését, amely 30 millió Ft-ot 
jelentett. A likvidhitel emelkedés 20,5 millió Ft, ami a korábbi évek összegének csak a tizede. 
Ez köszönhető annak is, hogy lezajlott 2013. évben egy első ütemű adósságkonszolidáció, ami 
csökkentette a kötvényre fordítandó összeget, 180 millió Ft helyett 85 millió Ft-ot kellett 
fizetni a kötvényre. Így a megmaradt 100 millió Ft is javított az egyenlegen. Likvidhitelre 
kaptak 61 millió Ft-ot. Ezek mellett a takarékos gazdálkodás (létszámgazdálkodás, 
pénzgazdálkodás) együttesen eredményezi ezt az egyenleget.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Az iparűzési adó ilyen mértékű bevétele azt mutatja, hogy új 
vállalkozások jöttek létre vagy a vállalkozásoknak nőtt az árbevétele? 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Igen, nőtt az árbevételük. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Akkor feltehetően a foglalkoztatás is nőtt.    
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

14/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  

3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
 Az előterjesztés a 2014. február 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az óvoda esetében a korábbi tervezetben 40 
millió Ft kiegészítés volt, jelenleg 27 millió Ft, ez annak köszönhető, hogy időközben a 
gyermekétkeztetésre plusz 40 millió Ft-ot kapott az önkormányzat, ebből 20-25 %-ban az 
óvoda is részesül. Az állami támogatások kiegészültek 19 millió Ft nagyságú bevétellel, ezt az 
iskolák fenntartására kapja az önkormányzat. Ezenkívül pontosításra került a SIDINFO 
Nonprofit Kft.-nek juttatott támogatás, a beruházások táblázata, együttesen ez azt 
eredményezi, hogy a működésre fordított bevétel és kiadás 140 millió Ft hiányt tartalmaz. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Kiegészítették az előterjesztést, az intézmények vonatkozásában 
tartalmazza az állami támogatást, önkormányzati finanszírozást, és hogy ez mit jelentett 2013. 
évben és mit jelent most. A Polgármesteri Hivatal esetében jelentős eltérés látható, az 
önkormányzati kiegészítés a normatíván felül 18 millió Ft volt, ez 2014. évben 29.941 eFt. 
Nem azért változott ilyen mértékben, mert a bérek emelkedtek, sőt elmondható, hogy a 
Hivatal dolgozói közül - beleértve a jegyzőt is - senki nem kap egyéb - munkáltatói döntésen 
alapuló - juttatást, mindenki kizárólag a jogszabályban szabályozott bért kapja. A növekmény 
abból adódik, hogy a segélyek önrészére vonatkozó állami támogatás csökkent. A Gondozási 
Központ vonatkozásában történt egy változás, 1 fő esetében változott a bér pozitív irányba. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A Kommunális Szervezet esetében hallotta, hogy egyes 
dolgozókkal megbízási szerződést kötöttek, kéri Jegyző Asszonyt, hogy vizsgálja ezt felül.   
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Természetesen megvizsgálja. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a feladatellátásban történt-e változás? 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Nem. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A költségvetés bevételének kb. 80 %-a működtetésre, 
20 %-a felújításokra fordítható. Ez magas összeg, valóban felújításra lehet fordítani? 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetési rendelet bevételi és kiadási 
oldalát meg kell bontani működési és felhalmozási részre. Azt mutatja a mérleg, hogy mennyi 
fordítható normál esetben felhalmozásra. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezek az összegek elsősorban a fejlesztésekre hivatottak. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Szerepel 254 eFt értékű tétel a háziorvosi rendelő 
karbantartására. Szerződés alapján az Önkormányzatnak biztosítania kell a saját intézményén 
keresztül a rendelők festését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ez anyagköltség, a festést a Kommunális 
Szervezet végezteti el. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A költségvetési tervezet tartalmazza, hogy a működését 
biztosítja az OEP. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Azért van ez az összeg betervezve, mert a 
háziorvosi szolgálatokhoz az intézménynek végül is nincs köze. A helyet biztosítják, illetve a 
karbantartásról gondoskodnak és minden egyébről, ami a működéshez - a szakmai működésen 
kívül - szükséges. A Rendelőintézet felújítása, illetve gép- és műszerpótlása is önkormányzati 
feladat. A gép- és műszerpótlást megoldják, az OEP mindig ad erre lehetőséget, de évenként 
meszelni kell, ami 60 eFt praxisonként és az intézmény a saját karbantartóival elvégezteti. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A közgyógyellátásra betervezett 300 eFt összeget 
kevésnek gondolja, még ha méltányossági közgyógyellátásról beszélnek is. Úgy gondolja, 
ezzel 1 főnek az egy éves gyógyszerköltségét vállalja át az önkormányzat. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Azért ilyen kevés összeg lett 
betervezve, mert a méltányossági közgyógyellátás megállapításának feltételei olyan 
szigorúak, hogy 2013. évben csak 3 fő volt jogosult erre a támogatásra.  
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Ez az összeg, ami önkormányzat által fizetendő térítési díjat tartalmazza méltányosság után, 
az éves megállapított közgyógyellátás 30 %-a. Egy főnél kb. 20 eFt-ot jelent, amit térítési 
díjként fizetnek egyszeri alkalommal. Egy évre állapítják meg, a beteg részére folyamatos 
ellátás. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

15/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

276/2013. (X.25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói 
tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi 
intézkedési terv megvalósításáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Megjegyzi, hogy nem lát csökkenést a hiány összegét 
illetően.  
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A legrosszabb a februári finanszírozás volt, 
mivel decemberben kevesebb volt a beteg. Márciustól jobb lesz, mivel január hónapban 16,5 
millió pontot jelentettek le. A 11,5 millió pontot már fél éve meghaladják. Havonta változik 
az intézmény bevétele, de a március havi finanszírozás jó lesz, mivel 16,5 millió pont után 
kapják. A szemműtétekhez már csak a TB-szerződés nincs aláírva, egyébként van ÁNTSZ 
engedély és kezdik a műtéteket, a műlencsék is megvannak, ezek nagy tételek, nagy összegek. 
A kardiológiára és az urológiára ultrahangra van szükség, megpróbálja minél olcsóbban 
beszerezni. A labort illetően még mindig az informatikával van problémája. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Egy sárospataki lakos említette neki, hogy több mint egy 
hónapja nem kapta meg a laborleletét. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Vannak olyan speciális vizsgálatok, amelyeknél több 
mint egy hónap az eredmény.         
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Megkeresték azzal is, hogy mi van olyankor, ha azonnal kell a 
vérvétel eredménye? 
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Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Járóbeteg ellátásban nincs sürgősségi vérvétel. 
A kórházban van azonnali vérvétel. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Javasolja, hogy az intézkedési tervre vonatkozóan a határidő ne 
folyamatos legyen, hanem konkrét időpontot tűzzenek ki. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A bérek felülvizsgálatát illetően nyilvántartási hibákra 
világítottak rá, kérdezi, hogy a dolgozókat érte-e emiatt valamilyen anyagi hátrány? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Nem érte hátrány, besorolási hiba nem volt, 
kódszám hiba történt a nyilvántartásban. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A hiány csökkenését várták, egyelőre 3 millió Ft 
növekedés tapasztalható az anyagban leírtak alapján. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Azért, mert január és február hónapban 
kevesebb volt a finanszírozás, mivel 2013. november, december hónapban kevesebb volt a 
beteg. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az egynapos sebészettel a bevételek hogyan változnak? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: 100 millió Ft-tal fog nőni a bevétel. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy ahol meghatározható, ott az intézkedési terv határideje konkrét időpont 
legyen.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

16/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2013. (X.25.) KT. 
határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a 

csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi intézkedési terv 
megvalósításáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy ahol meghatározható, az intézkedési terv határideje konkrét 
időpont legyen.  
 
Felelős: intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal 
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4. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzése intézkedési terv 
megvalósításáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A MIR vezető jelentkezett a képzésre, de a választott szak nem 
indult el kellő számú jelentkező hiányában. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Állásfoglalást kértek, véleménye szerint a kormányrendelet 
mellékletében nem egyértelmű arra vonatkozóan, hogy a járóbeteg szakellátókban milyen 
százalékos vezetői pótlék indokolt, ezzel kapcsolatban írták meg a kérdéseket, erre várnak 
választ. Ha pl. személy szerint jelenleg csak középfokú végzettséggel rendelkezik, de 
negyedéves jogászhallgató lenne, azért még nem kapna felsőfokú bért és nem kapna arra 
vonatkozó munkakört sem. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Nincs meg az illető végzettsége. Egy hetes tanfolyamot 
végzett el, ez véleménye szerint nem jogosít valakit vezetői beosztásra. Jelen munkakörével a 
főiskolai végzettsége nem függ össze, teljesen eltérő. A Rendelőintézetben dolgozók 
hangulatát feszélyezi, nyomja, bántja őket. Ezt mérlegelnie kell az intézményvezetőnek. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az állásfoglalás nem erre vonatkozott, de a soron következő 
bizottsági ülésen rövidre kell zárni. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Asszisztensnek sem lehet kinevezni valakit addig, amíg 
nincs megfelelő szakmai képesítése.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismételten megtárgyalásra kerül.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

17/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és  

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzése intézkedési terv megvalósításáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét megtárgyalásra 
kerül. 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének 

nyugdíjazásáról 
 Az előterjesztés a 2014. február 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Intézményvezető Asszony eljuttatta a kérelmét, ennek jogszabályi 
oldalról történő feldolgozását tartalmazza a javaslat. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Szeretne nyugdíjba menni, már tavaly 
megvolt a 40 éves jogosultsági ideje.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A felmentési időt tekintve ez mit jelent a gyakorlatban? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Intézményvezető Asszony esetében 8 hónap felmentési idő van, 
ami azt jelenti, hogy 4 hónap munkával, illetve 4 hónap a munkavégzés alól történő 
felmentéssel telik. Ez azt jelenti, hogy augusztusig munkában áll, ezt követően szeptembertől 
decemberig munkavégzést a Rendelőintézetben már nem végez. Jogviszonyának megszűnését 
követő nappal léphet életbe egy következő jogviszony, tehát ősszel lesz kiírható a pályázati 
felhívás. Amíg nincs új intézményvezető és a jelenlegi, de munkát nem végző 
intézményvezető még megvan, addig intézményen belül megbíznak valakit az intézmény 
vezetésével.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

18/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének  

nyugdíjazásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló rendelet megalkotására 
 Az előterjesztés a 2014. február 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozóan jogszabályi felhatalmazás alapján évente 
rendeletet alkot a Képviselő-testület, ezért szükséges a rendelet megalkotása, amit 
Intézményvezető Asszony összeállított a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Az 1. 
melléklet az intézményi térítési díjakat tartalmazza, a 2. melléklet pedig a személyi térítési 
díjakat, amelyet az intézményvezető állapít meg. 
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Papp Imréné a bizottság tagja: Vannak esetek, amikor az intézményi térítési díjat meg lehet 
fizettetni az ellátottal, ha olyan magas a jövedelme és ha vállalja a megfizetését, de az 
intézményi térítési díjtól magasabb összeg senkitől nem kérhető.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.   
  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

19/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  

rendelet megalkotására 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi 

Egyesületének Parkinson Csoportja vezetőjének kérelméről 
 Az előterjesztés a 2014. február 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A csoportban vannak sátoraljaújhelyi betegtársak, Sátoraljaújhely 
város azt biztosítja, hogy reggel megérkezzenek ezek a személyek, a kérelem arra vonatkozik, 
hogy a hazautazásukat oldja meg Sárospatak Város Önkormányzata. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A tornatermi és vízitorna mozgásjavító és idegrendszer 
koordinációját erősítő foglalkozások elviekben OEP által finanszírozott szolgáltatások. Ha 
szakorvostól vagy háziorvostól kapott beutalóval rendelkezik a beteg, akkor gyakorlatilag 
ehhez útiköltség térítés is jár. Célszerű ezt átgondolni és megbeszélni a csoport vezetőjével. 
Javasolja, hogy a csoport vezetője konkretizálja, hogyan gondolja, kb. mennyibe kerül egy 
szállítás és milyen összegről van szó. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását az elhangzott javaslat 
figyelembe vételével. 
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

20/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 
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a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületének  

Parkinson Csoportja vezetőjének kérelméről 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a kérelem 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a kérelem további pontosítása 
szükséges, mind az összeg, mind annak vonatkozásában, hogy a tornatermi és vízitorna 
mozgásjavító foglalkozásokra OEP finanszírozás is igénybe vehető-e.  
 
 
 
8. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: A Sárospatak, Lavotta u. 
59. I/1. ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon 
történő bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves 
időtartamra történő bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

21/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó  

pályázat kiírásáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – a Sárospatak, Lavotta u. 59. 
I/1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális 
helyzet alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 21/2014. (II.25.) határozathoz 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
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Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Lavotta u. 59. I/1. 
 

ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthető: 

2014. év március 4. napján, 900-930 óra között. 
 

Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2014. év március hó 12. napján 1600 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 
Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275) 
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9. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Egyéb ügy 

• Tájékoztató az Európai Uniós élelmiszercsomagok kiosztásáról 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az Európai Uniós élelmiszercsomagok kiosztása szabályosan 
megtörtént. Négy nap leforgása alatt közel 10 tonna élelmiszert vittek el a szociálisan 
rászorult lakosok. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megköszöni a Gondozási Központ dolgozóinak munkáját. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 
Nyílt ülés folytatása: 
 
 
10. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról (szóbeli) 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja tárgybani 
bérlakás 1 éves időtartamra történő bérbeadására vonatkozóan a pályázat kiírását. Kéri a 
bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti 1 szobás, 40 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves időtartamra történő 
bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

29/2014. (II.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történő pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. 
ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális helyzet 
alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet a 29/2014. (II.25.) határozathoz 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Lavotta u. 59. III/4. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 40 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthető: 
2014. év március 4. napján, 900-930 óra között. 

 
Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2014. év március hó 12. napján 1600 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 
Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275) 
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Az elnök a nyílt ülést bezárta, az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt 
ülésen folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                      Egyed Attila                                             Oláh József Csaba  
                   a bizottság tagja                                   a bizottság elnöke 


