
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

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

 
 

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

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

  Móré Istvánné belső ellenőr 
 
Meghívott:    Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 

 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor az 5. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

Keresztúri Ferencné és Móré Istvánné a 3. napirendi pont tárgyalását 
követően távoztak.   

 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 – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalásával, igennel szavazzon. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének 

nyugdíjazásáról 
 
2. Tájékoztató a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a csökkentés 

lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentés 
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
3. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés 
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
4. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírásáról 
 
5. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 
  
6. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
7. Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó pályázati 

felhívás közzétételére 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat Novák Erika Mária Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
2. Javaslat Bártfai Éva és Sztankó Gábor Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/1. ajtószám alatti 

lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
3. Javaslat Erdősi Zoltán Péter Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
4. Javaslat Lengyelné Drotár Zsuzsanna Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/4. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
5. Javaslat Szőkéné Teleki Nikoletta és Szőke Attila Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/2. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
6. Javaslat Tóth Sándorné Sárospatak, Lavotta u. 59. II/3. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
7. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
8. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
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9. Tájékoztató a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők közüzemi 

díjtartozásairól 
 
10. Önkormányzati segélyek elbírálása 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének 

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

mellékletét képezi. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszöni a Rendelőintézet vezetőjének a több éves 
munkáját. Jó egészséget kíván a nyugdíjas évekre. Kéri a bizottság szavazását a javaslat 
elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

37/2014. (III.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. 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a 

csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló 
ellenőrzési jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Jelenleg a teljesítményelemzéssel 
foglalkoznak, a január-március hónapok finanszírozását elemzik, illetve a 2013. november – 
2014. januári teljesítményeket. A márciusi finanszírozás 2 millió Ft-tal kevesebb volt a tavalyi 
összegnél és 5000 beteggel több volt a hónapban. Ki kell elemeznie, hogy a teljesítmény- 
elszámolást hogyan tartsa kordában, miből adódik a plusz teljesítmény elszámolás, és az 
mennyiben függvénye a betegforgalomnak. Szakrendelésre lebontva felosztják a költségeket, 
ha már meglesznek az új önköltségszámítások. Két fő még a felmentési idejét tölti.  
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A labor átszervezésével kapcsolatban tárgyalt egy céggel, még egy főt átvesznek 4 órába. 
Három hónapot átelemeznek, és minimális szintre akarják csökkenteni a kiadásokat. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A következő bizottsági ülésre erről tájékoztatást kér. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A téli időszakban nagyon nehéz költséget 
csökkenteni, mert a fűtés és ezzel együtt a villanyszámla is magas, mivel a kazánok működési 
villanyköltsége havonta 100.000,-Ft.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét, azonban két feltételt 
fogalmazott meg. Az áprilisi bizottsági ülésre az intézkedési terv 6. pontjában 
megfogalmazottakat - a bérek és pótlékok felülvizsgálata - illetően lássák, hogy ez hogyan 
csökkentette havi szinten az intézmény kiadásait. A 10. pontban megfogalmazottakról 
adatszolgáltatást kérnek, hogy lássák a megbízási szerződések felülvizsgálatát, forintosítva 
havi szinten. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Kiadást csökkenteni és fejleszteni nem lehet 
egyszerre. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Nem azt szeretnék, hogy lassítsák a fejlesztéseket, de legalább 
lássák, hogy mire fordítják a kiadást. Az új gazdasági vezető beilleszkedéséről, munkájáról 
érdeklődik. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nem szeretnének gátat szabni a fejlesztéseknek, igaz, 
hogy az kiadásokkal jár. A Bizottság azt szeretné látni, hogy ha nem csökkent a tartozás, 
akkor milyen más területen történt fejlesztés, mire fordították az összeget. Szeretnének 
számadatokat látni. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kéri, hogy szerepeljen az áprilisi beszámolóban az is, hogy a 
labor átszervezése hogyan csökkenti a kiadásokat. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A gazdasági vezető elfoglalta a helyét, 
költségvetést kell készítenie, ez teszi ki a munkája nagy részét, illetve ő végzi az 
önköltségszámítást. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésen ismét megtárgyalásra kerüljön és a 
beszámoló tartalmazzon konkrét számadatokat havi szintre lebontva. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
38/2014. (III.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a csökkentés lehetőségeinek 

teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentés  
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésre mutassa be az intézmény 
vezetője  
- az intézkedési terv 6. pontjának teljesítése, mennyiben csökkentette havi szinten az 

intézmény kiadásait, valamint 
- az intézkedési terv 10. pontjának megvalósítását konkrét adatokkal, havi bontásban. 
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési 
jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A gazdasági vezető átvizsgálta mindenki 
besorolását, ezekkel nem volt probléma, viszont ha kétes dolog van, akkor minden esetben 
kikéri jogász véleményét. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

39/2014. (III.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és  

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési  
jelentés javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, a kért 
határidőmódosítást tudomásul veszi azzal a feltétellel, hogy mind a két intézkedés 
teljesítéséről szóló tájékoztatást dokumentumokkal alátámasztottan 2014. áprilisi rendes 
ülésén a bizottság napirendjére tűzi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
4. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati 

kiírásáról 
 Az előterjesztés a 2014. március 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: A pályázati feltételeket a vonatkozó jogszabály értelmében 
állították össze. A jogszabály lehetőséget biztosít a gyakorlat megléte alól, illetve bizonyos 
végzettség, képesítési feltétel alól történő mentesítésre. Meglátják, hogy mennyi pályázat 
érkezik majd be. Előnyt jelent a hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

40/2014. (III.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 Az előterjesztés a 2014. március 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: A köztemetési szolgáltatásra 
vonatkozó megállapodás 2014. március 31-én lejár, szükséges az új megállapodás megkötése. 
Az ALPIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től bekérte az árajánlatot, az előző évhez 
képest változás nem történt az árakban. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kivették a megállapodásból a felmondás 30 napos lehetőségét. Ez 
nem érdeke az önkormányzatnak, mivel egy hónap alatt nem találnának más szolgáltatót, aki 
ezt a szolgáltatást ellátná. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Örül annak, hogy a szolgáltató nem emelt az árakon. Kérdezi, 
történt-e változás abban, hogy tavaly kb. 5-6 köztemetés volt, terheli-e az önkormányzatot 
több kiadás, növekedett-e ez a szám. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Tavaly 6 köztemetés történt, 
nem emelkedett ez a szám, a szolgáltató sem emelt az árakon, így a költségekben sem jelent 
többletet. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság 
41/2014. (III.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
6. 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. II/4. ajtószám alatti 1 szobás, 41 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: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

42/2014. (III.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. 
II/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 42/2014. (III.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. II/4. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 41 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 április 1. 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 április hó 11. napján 1200 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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7. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételére 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Tavalyi éven határozott időre, 
2014. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó megállapodást kötött az önkormányzat, ezért 
szükséges döntést hozni a pályázati felhívás közzétételéről. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

43/2014. (III.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételéről 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy döntött, 
hogy a Sárospatak újságban, Sárospatak város honlapján, valamint a Zemplén Televízió 
közérdekű híreiben pályázati felhívást tesz közzé lakásfenntartási támogatás és 
önkormányzati segély természetbeni biztosítása céljából kibocsátott tüzelőutalványok 
értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó árajánlat megtételére.  
Az árajánlatok benyújtási határideje: 2014. április 15.  
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
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 s.k.                                           Oláh József Csaba s.k. 
                 a bizottság tagja                                   a bizottság elnöke 


