
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2014. június 24-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 
 Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 

 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens 

  Móré Istvánné belső ellenőr 
 
Meghívott:    Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 
 
Megjegyzés: Vighné Fehérvári Zsuzsanna az 1. napirendi pont, Keresztúri Ferencné 

a 4-6. napirendi pontok tárgyalásán vett részt. Móré Istvánné a 6. 
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 5 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: 5 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 5 igen 
szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javasolja, hogy a nyílt ülés napirendi pontjai között a „Javaslat 
Sárospatak Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójáról” című napirendi pont 
kerüljön megtárgyalásra.  
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Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott 
javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő 
tárgyalásával 5 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javasolja, hogy a nyílt ülés napirendi pontjai között a „Javaslat 
Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről” című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott 
javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális 
Térképéről”  című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásával 5 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: 5 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - fenti szavazásokra is figyelemmel - 5 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
 
2. Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 
 
3. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
4. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete Szervezeti és Működési Szabályzata 

jóváhagyásáról 
 
5. Tájékoztató a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai, és a csökkentés 

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

 
6. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés 
javaslataira tett intézkedések megvalósulásáról 

 
7. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójáról 
 
8. Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről 
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Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 2. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
3. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
4. Javaslat Zádor Erika Sárospatak, Lavotta u. 59. III/3. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Javaslat Gulyás István és Lukács Emília Sárospatak, Búzavirág u. 14. szám alatti lakosok 

lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
6. Javaslat Mudróczki Zsolt és Mudróczki Zsoltné Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/4. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
7. Javaslat Szegedi Miklósné Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
8. Önkormányzati segélyek elbírálása 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
 Az előterjesztés a 2014. június 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A vidékfejlesztési miniszter 113/2013. 
(XII.10.) VM rendeletével szabályozza az óvoda-, és iskolatej program megvalósítását. A 
jogszabály 8. §-a értelmében a program 2014. augusztus 1-jétől naptári éves rendszerről 
tanéves rendszerre áll át, ezért a 2015. II. félévre vonatkozó összegről most kell döntést hozni. 
Az előterjesztés elkészítését követően érkezett egy további árajánlat, nyíregyházi cégtől, 
bruttó 25,2,-Ft/dl összegről. Jól látható, hogy a jelenlegi szállítást végző ABAÚJTEJ Közös 
Vállalat adta a legkedvezőbb árajánlatot, 22,5,-Ft/dl összegről. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, hogy sárospataki vállalkozóktól kértek-e árajánlatot? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Sárospataki vállalkozók nem tehetnek 
ajánlatot, mivel feltétel, hogy közvetlenül termelő cégtől kell megvásárolni.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról 
azzal, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal a szállítói szerződést kössék meg. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

113/2014. (VI.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban való 
részvételt, illetve, hogy a szállítási szerződést az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse 
meg.  
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 
 Az előterjesztés a 2014. június 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokra ősszel kerül 
sor, október hónapra konkrét dátumot nem jelöltek meg a munkatervben, valószínű alakuló 
ülés lesz.  
 
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 

114/2014. (VI.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 
készült javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: A Sárospatak, Bartók B. u. 
7/A. fsz. 1. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú szociális 
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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 

115/2014. (VI.24.) 
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, Bartók B. u. 
7/A. fsz. 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 115/2014. (VI.24.) 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, Bartók B. u. 7/A. fsz. 1. 

 
ajtószám alatti 2 szobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 473,-Ft/m2/hó 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthető: 
2014. év július 3. 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  
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€ 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 július hó 9. 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) 
 
 
 
4. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Összességében az anyag elfogadható, némi tartalmi, 
logikai változtatással, módosítással. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A bizottság tagjának jegyzeteiből úgy tűnik, hogy az anyag további 
egyeztetésre szorul. A javasolt módosításokat egyeztetni kell az intézményvezető asszonnyal 
és a belső ellenőrrel és dönthet úgy a bizottság, hogy a soron következő bizottsági ülés előtt, 
tehát július havi rendkívüli ülésen az anyag ismét megtárgyalásra kerül. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a napirendet első olvasatként kezeljék, 
és 2014. július 15-ére, rendkívüli bizottsági ülésre kerüljön vissza a napirend tárgyalása a 
szükséges mellékletekkel. Kéri a bizottság szavazását az elhangzottakról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

116/2014. (VI.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Rendelőintézete  

Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és azt első 
olvasatként elfogadja. A szükséges módosításokat, egyeztetéseket követően 2014. július 
15. napján, rendkívüli bizottsági ülésen ismét napirendre tűzi. 
 
 
 
5. 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 5. mellékletét képezi. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Elindították az egynapos sebészetet, amely 
bevétel növekedést fog jelenteni. Kimutatást készítenek a szakrendelések működéséről. A 
kardiológiai rendelés megnyitásra vár, ultrahang hiánya miatt nem tudják elindítani. Az 
egynapos sebészetet próbálják annyira fejleszteni 1-2 hónap alatt, hogy abból bevétel 
növekedés legyen. Kb. 2 millió Ft kintlévőség van, ami a bevétellel csökkenni fog. 
A tapasztalatok alapján a betegek türelmesek voltak, hálásak, hogy Sárospatakon megkapják 
ezt a fajta ellátást, mivel eddig költséges volt nekik Miskolcra járni. 14 műtétre került sor egy 
nap, ez betegenként 20-30 eFt megtakarítást jelent az intézménynek. A betegeket ugyanúgy 
kivizsgálják, mint más nagy műtétnél, elő vannak jegyezve, amikor megérkezik a beteg, 
átöltözik, a folyosó le van zárva, más beteg oda nem jut be. Programozott műtétek vannak, 
konkrét időpontra jön a beteg kivizsgálásra. Ugyanúgy zárójelentést kap, mint egy kórházban. 
A műtétet követően 6 órát bent kell feküdnie, majd érte jönnek és elszállítják.  
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, mennyi orvos végzi a műtéteket? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Az első műtétre két főorvosnő jött, most már 
csak egy orvos végzi a műtéteket. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, hogy mivel műtét után 6 órát bent kell feküdni, és 14 
műtétnél 14 ágy szükséges, ez megoldható-e helyiség szempontjából? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: 17 db ágy van, új ágyneműkkel. Nem minden 
szemészeti műtétet fognak elvállalni, mivel annak anyagköltsége is van. Csütörtökönként lesz 
sebészeti műtét, ebből sokkal több bevétel marad, mivel kevesebb az anyagköltsége. 
 
Szabó András a bizottság tagja: A labor anyagköltségében 16-20 millió Ft volt. A labor 
működésében hónapok óta változás történt, mégsem látja a megtakarítást. 
 



 8 

dr. Vitányi Eszter jegyző: Nagyon magas az ellátott betegek száma, kérdezi, hogy a TVK 
emeléssel kapcsolatban történt-e változás? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Egyéni TVK emelés nincs. Minden évben 
átnézik a teljesítményeket, ennek alapján lesz rendezve. Véleménye szerint meglesz az 
eredménye annak, hogy túlteljesítenek. A tavalyihoz képest 2 millió Ft-tal nőtt a bevétel, 
viszont az új ellátásokkal a kiadás is nő. A kardiológiát is később szeretné elindítani, hogy az 
is működjön, viszont az is kiadással jár. Amikor a pályázatot kiírták, nem volt lehetőség TVK 
növeléssel átcsoportosítani, csak szakmán belüli átcsoportosítást engedélyezett a rendszer. A 
nappali ellátásért megkapták a 21,6 millió pont TVK emelést egy évre, illetve az egynapos 
sebészetre kapják a 100 millió Ft értékű finanszírozás növekedést.   
 
Móré Istvánné belső ellenőr: Javasolja, hogy legközelebbi alkalommal intézményvezető 
asszony konkrétan tegye meg a szállítói tartozásokra a javaslatát és céges levélben aláírással 
ellátva nyújtsa be, hogy az formailag is megfeleljen a követelményeknek. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy az augusztusi bizottsági ülésen ismét tűzzék napirendre. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

117/2014. (VI.24.) 
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 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy az augusztusi bizottsági ülésen ismét napirendre tűzi. 
 
 
 
6. 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 6. mellékletét képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az SZMSZ elfogadása érinti a tájékoztató tudomásul vételét, és 
mivel az SZMSZ további módosításra szorul, ezért a tájékoztatót szükséges az augusztusi 
bizottsági ülésre ismételten napirendre tűzni és tárgyalni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy az augusztusi bizottsági ülésen ismét megtárgyalásra kerül. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
118/2014. (VI.24.) 
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, azt 
tudomásul veszi azzal, hogy az augusztusi bizottsági ülésen ismét napirendre tűzi. 
 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciójáról 
 Az előterjesztés a 2014. június 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megköszöni a Gondozási Központ vezetőjének és az intézmény 
dolgozóinak munkáját, az Alapítványnak, illetve a projekt keretén belül nagyfokú segítséget 
jelentett a munkájuk. A kérdőíveket 576 háztartáshoz juttatták el, mindez a Gondozási 
Központ nélkül nem valósulhatott volna meg. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A TÁMOP-os projektet a Kistérség nyerte el 2012. évben, 
2013. évben azonban Sárospatak Város Önkormányzata átvette ezt a projektet, önerőt nem 
kellett hozzátennie. A Szolgáltatástervezési Koncepció alapja a Szociális Térkép. A Szociális 
Térkép elkészítését a Millenium Intézet Alapítvány nyerte el, kiváló munkát végeztek. Az 
anyag nagyon terjedelmes, taglalja a felmérésekből adódó ismérveket. Meglehetősen 
lehangoló képet nyújt, nem túl optimista térség helyzetét vetíti elő, ahol magas az elvándorlás 
száma, elöregedett a település, nagyon szegények az emberek a térségünkben. A Sárospataki 
Kistérségen belül legmagasabb a munkanélküliség, a létminimumot nem érik el egyes 
családok, van olyan háztartás, ahol sem vezetékes gáz, sem víz nincs bekötve. A népesség 
száma csökken. Az idős személyek ellátása továbbra is feladat. Az idősek aránya - Vajdácska 
kivételével - minden kistérségi településen meghaladja a gyermekkorúak arányát, 
Sárospatakon is másfélszeres ez az adat. Vannak kistérségi települések, ahol semmilyen 
szociális ellátást nem nyújtanak a lakosság számára. Sok az eladatlan, illetve lakatlan ingatlan 
a településeken, Sárazsadányban pl. a település lakosságának csupán 40 %-a lakik. 
        
dr. Vitányi Eszter jegyző: Valóban nem fest pozitív és derűs képet a Szociális Térkép a 
településeken élők helyzetéről. A Koncepció azt képviseli, hogy a Kistérségben össze kell 
fogni. Sárospatak központi szerepet játszik, körzetközpont, Járási székhely, ezért a 
későbbiekben, ha összefogásban gondolkoznak, akkor Sárospatakra központi szerep vár. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Arról volt szó, hogy Sárospatak Szociális Térképét fogják 
elkészíteni. Ez egy szűk rétegből mért adat. Ezek az adatok rossz fényben tüntetik fel 
Sárospatakot. 12 ezer fő lakik Sárospatakon, plusz még a településeken élők száma, ebből 
csupán néhány fő lett megkérdezve, ennek a százalékos arányát látják a Szociális Térképen. 
Ezek nem valós adatok.  
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Az a kör, akikkel a Gondozási Központ foglalkozik, valóban a leírtakhoz hasonló helyzetben 
van, viszont 5500 lakás van Sárospatakon, és ebből csak néhány háztartást kérdeztek meg. 
Nem látja, hogy a Végardói részen, belvárosban, újtelepen milyen helyzet van szociális 
vonatkozásban. Ha a munkanélküliséget abban a körben nézik, akikkel a Gondozási Központ 
foglalkozik, akkor ott valóban nagy a munkanélküliség aránya, de véleménye szerint 
lényegesen hátrányosabb helyzetben lévő önkormányzatok is vannak, ott még nagyobb a 
munkanélküliség. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Valamilyen szinten egyetért az Egyed Attila képviselő úr által 
elmondottakkal, jó lett volna külön látni a Sárospatakra vonatkozó adatokat is. Valóban nagy 
munka lehetett a kérdőívek felmérése a településeken.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A Kistérségi Társulásnak volt egy döntési helyzete, mivel nem 
érezték fontosnak, hogy az a projekt, amit megnyertek, folytatva legyen, Sárospatak Város 
Önkormányzata átvette ezt a projektet, arra viszont nem volt lehetőség, hogy a város csak 
magára fordítsa az összeget. Nem lehetett kizárólag Sárospatak Város Önkormányzatára 
vonatkozóan megtenni. Az adatokat tekintve viszont valóban nem derűs a kép, ilyen a valós 
helyzet. A Gondozási Központ intézkedési tervet készít a benne foglaltakról, az esetleges 
időpontokkal. Két évente vizsgálják felül, akkor megnézik, hogy mi valósult meg belőle, ami 
megvalósult, hogyan, ami nem, az miért maradt el. Ez a Koncepció, ami előttük van, csupán 
lehetőséget fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a Gondozási Központon belül egy városi és 
térségi feladatot is ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jöjjön létre és ebben a 
projektben Sárospatak város vezető szerepet kapna. Ezt vetíti elő az anyag. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a határozat-tervezet tárgyában és 1. 
pontjában a „Sárospatak Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Sárospatak Kistérség” 
szöveg lépjen. Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról a módosítást figyelembe 
véve.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

119/2014. (VI.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata  

Szolgáltatástervezési Koncepciójáról 
 

  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat-tervezet tárgyában és 1. 
pontjában a „Sárospatak Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Sárospatak 
Kistérség” szöveg lépjen. 
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8. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről 
 Az előterjesztés a 2014. június 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot 
hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

120/2014. (VI.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről 

  
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
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 
 


