
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: 2014. május 6-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Papp Imréné a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 

 Lapis Norbert szociális ügyintéző  
 

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett, 
Szabó András nem volt jelen.  

 
 
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 határozatképes. A jegyzőkönyv 
aláírójára Egyed Attilát javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot 3 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 3 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tájékoztató a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó pályázatról  
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Zárt ülésen: 
 
1. Önkormányzati segélyek elbírálása  
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó 

pályázatról 
 Az előterjesztés a 2014. május 6-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az előző évekhez hasonlóan ismételten pályázatot írt ki szociális nyári 
gyermekétkeztetésre. A támogatás feltétele, hogy az önkormányzat 2014. június 16. és 2014. 
augusztus 29. közötti időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítsa 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi 
egyszeri melegétkeztetés formájában. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek legfeljebb 25 %-a után igényelhet önerő nélkül támogatást az 
Önkormányzat, ami 137 gyermek nyári gyermekétkeztetésének a biztosítását jelenti. Az 
igénylés határideje elektronikus úton 2014. május 7., postai úton 2014. május 8.  
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Javasolja, hogy az Idősek Klubjában történjen az ebéd 
kiosztása. A szállítás is megoldható és nem szükséges plusz személyt biztosítani rá. Tavaly 
sok személyt felbiztattak, hogy lehetőség nyílik a gyermekeknek a nyári gyermekétkeztetés 
biztosítására, és a végén nagy felháborodást keltett, mert a támogatásnak csak a fele összegét 
kapták meg, így kevesebb gyermek részére tudták biztosítani. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, mikor írták ki a pályázatot? 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Április vége felé. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Egyetért az előterjesztéssel. Nem szeretné, ha a Pavletics-
házban történne az ebéd kiosztása, ezzel az önkormányzatnak más tervei vannak. Jó ötletnek 
tartja az Idősek Klubját. Kérdezi, nem fogja-e zavarni az ott lévő ápoltakat és dolgozókat az 
ebéd kiosztása? 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Nem fogja zavarni a nyugalmukat, megoldható az ebéd 
kiosztása. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a felelős a Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai vezetője helyett a Gondozási Központ 
Vezetője legyen. Kéri a bizottság szavazását, aki javasolja a Képviselő-testületnek az így 
módosított határozat-tervezet tudomásul vételét, az igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság 

81/2014. (V.06.) 
h a t á r o z a t a 

 
 

a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó pályázatról 
 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre 
benyújtandó pályázatról szóló tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a határozat-
tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat-tervezetben a 
„Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai vezetője” 
szövegrész helyébe a „Gondozási Központ vezetője” szöveg lépjen.   

 
 
 

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 


