
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2014. július 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli 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 

 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 
  Móré Istvánné belső ellenőr 
 
Meghívott:    Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 
 
Megjegyzés: Egyed Attila az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.   
 
 
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 Szabó András 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 a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a meghívóban szereplő 
napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
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Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat a Sárospatak Város Rendelőintézete Szervezeti és Működési Szabályzata 

jóváhagyásáról 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Rendelőintézete Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A vezető gyógytornász megjelölését máshol 
szerepeltetné, véleménye szerint a mozgásszervi részleghez tartozik, illetve a 
minőségirányítási vezetőt a szervezeti ábrán lejjebb helyezné el. A szervezeti ábrát illetően 
alá-felé-mellérendeltségi kérdések merülnek fel benne. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Ez mindenhol így működik. Mivel tanúsított 
minőségirányítási rendszerük van, véleménye szerint nem a gazdasági részhez tartozik.  
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Úgy gondolja, hogy külön kell bontani a magasabb 
vezető és az egyéb vezető kategóriát. A szervezeti ábra alapján az épület felügyelő, a 
gazdasági vezető, az informatikai rendszergazda, a szakmai vezető és a szakmai tanácsadó 
testület azonos szinten vannak. A gazdasági vezetőt, a szakmai vezetőt és a vezető 
asszisztenst eggyel feljebb kellene elhelyezni az ábrán, a többi pedig ezek alá bontódik. A 
vezető gyógytornásszal kapcsolatban megjegyzi, korábban arról volt szó, hogy a fizikoterápia, 
a gyógytorna és a masszázs egyértelműen a reumatológus szakorvos kompetenciája, 
felügyelete. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Ez nem így van. Szerződés szerint 
elektroterápiás kezelés csak gyógytornász felügyeletével végezhető. Nem a reumatológushoz 
indikálja, hanem a gyógytornászhoz. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az intézményvezető helyezkedik el a szervezeti ábra tetején. Onnan 
két irányba gazdasági vezetőre és szakmai vezetőre kellene bontani. A gazdasági vezető alatt 
helyezkedhetne el a minőségirányítási vezető, az épület felügyelő, az informatikai 
rendszergazda. A minőségirányítási vezető a szakmai vezető alá is kerülhet, a lényeg, hogy ne 
ezek fölé vagy mellé kerüljön, hanem valamelyik vezető alatt szerepeljen.  
  
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Az épület felügyelőnek nem a gazdasági 
vezető alá kellene kerülnie, és az informatikai rendszergazdát is más szinten, külön kellene 
szerepeltetni. Véleménye szerint aszerint kell csinálni, ahogy ez máshol is működik. Egyedi 
esetet lehet csinálni, de nincs értelme, mert nem állja meg a helyét. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Jelenleg egy informatikus személy van. 
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Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Lehetne még egy fő informatikus, mert nincs, 
aki helyettesítse. 
 
Móré Istvánné belső ellenőr: Az SZMSZ-ben meg kellene határozni a létszámot is, de a 
Rendelőintézet esetében ez olyan speciális, hogy nem nagyon lehet.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ha már megbontják a szervezeti ábrát, akkor javasolja, hogy a III. 
fejezet is módosuljon, és annak 2. pontjában az intézményvezető, a szakmai vezető és a 
gazdasági vezető feladat- és hatásköre kerüljön meghatározásra, a több vezető egy új, 3. 
pontban szerepeljen egyéb vezetőként, az azt követő pontok pedig értelemszerűen 
módosulnak. Ha az elhangzott módosításokat a bizottság elfogadja, és külön alpontozással a 
feladatköröket szétbontják, akkor nem kellene még egyszer tárgyalni a napirendet.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy az intézményvezető feladatai és 
hatáskörében szerepeltessék, hogy köteles gondoskodni egészségügyi ellátással kapcsolatban 
tett panasz kivizsgálásáról.  
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A szakmai vezető feladatai között ez már 
szerepel. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Meg lehet hagyni a szakmai vezető feladatainál is, de be lehet 
építeni az intézményvezető feladatai közé is. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Az SZMSZ-ben több helyen is helytelenül szerepel az 
ÁNTSZ pontos neve. Kéri, hogy ezt minden esetben javítsák ki a helyes névre, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete. Kéri a bizottság szavazását a javaslat jóváhagyásáról az elhangzott módosításokat 
figyelembe véve. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

145/2014. (VII.15.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak Város Rendelőintézete  

Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete 3. pontjának 3.1. alpontja által biztosított 
átruházott hatáskörben – Sárospatak Város Rendelőintézete Szervezeti és Működési 
Szabályzatát – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 
Felelős: az intézmény vezetője 
 
Határid ő: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
Nyílt ülés folytatása: 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 1. 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, Bartók B. u. 7/A. fsz. 1. ajtószám alatti 2 szobás, 55 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves időtartamra történő 
bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

150/2014. (VII.15.) 
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, 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 150/2014. (VII.15.) 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. 
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ajtószám alatti 2 szobás, 55 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 473,-Ft/m2/hó 

 
A lakás 1 éves időtartamra kerül bérbeadásra. 

 
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 augusztus hó 1. 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) 
 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 

                Szabó András s.k.                                       Oláh József Csaba s.k.    
                 a bizottság tagja                                         a bizottság elnöke 


