
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2011. február 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében 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 részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 

 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 
 Cziráki Zsolt vezetı tanácsos 
 Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos 
  

Megjegyzés: Egyed Attila a 2. napirendi pont tárgyalásakor érkezett. Szabó András 
és Dr. Ponta Rajmund a 4. napirendi pont tárgyalását követıen 
távoztak. Poncsák Ferenc az 5. napirendi pont tárgyalásán vett részt.  

  
 
N a p i r e n d   e l ı t t : 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Kéri a bizottság döntését a napirendi 
pontok tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

rendelet megalkotásáról 
 
2. Elıterjesztés Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
3. Elıterjesztés Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
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4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatti szociális bérlakásra 
beérkezett pályázatokról 

 
5. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
3. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
 
4. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet megalkotásáról 

 
Papp Imréné: Az intézménynek évente el kell készítenie a térítési díj megállapítását, melynek 
nagysága minden évben más. 2010. évben 10 %-os költségvetés zárolás történt, ez a térítési 
díjak csökkenésében is megnyilvánult. A térítési díjak számítását a szaktárca jövıre 
módosítja. A Képviselı-testületnek módjában áll csökkenteni a térítési díjak összegét, de nem 
növelheti. Mivel az önköltség számításában 2011.évtıl - jogszabályváltozás következtében - a 
felújítás és a beruházás jellegő kiadások is beszámíthatók - nemcsak a személyi és a dologi 
kiadások -, ezért a Fogyatékosok Nappali Intézményében és az Idısek Klubja vonatkozásában 
emelkedett valamennyi összeggel a térítési díj, a többinél csökkenés mutatható ki. 2007. 
évben 450,-Ft volt a térítési díj összege, idén 535,-Ft. A személyszállítás 150,-Ft-ról 100,-Ft-
ra csökkent. Tavaly 410,-Ft-os órabér volt, ez 360,-Ft-ra csökkent. A Fogyatékkal Élık 
Nappali ellátása tavaly 193,-Ft volt, jelenleg 1.020,-Ft-ra nıtt, mivel 10 millió Ft-os 
akadálymentesítés történt. Az étkezéssel történı napközbeni tartózkodás térítési díja 647,-Ft-
ról 1.395,-Ft-ra emelkedett, a házi segítségnyújtás 990,-Ft-ról 875,-Ft-ra, a házhoz szállítás 
140,-Ft-ról 126,-Ft-ra csökkent. A személyi térítési díjak esetében a tavalyihoz képest 5 %-os 
áremelést terveztek. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Elgondolkodtató, hogy ha az önkormányzat csökkenti valamilyen okból 
az intézmény költségvetését, ez automatikusan megjelenik a térítési díj csökkenésében is. Ki 
kellene számolni, hogy mennyi csökkenést lehet még elfogadni. Érti az önkormányzat 
álláspontját, de ez megjelenik az intézmény bevételi oldalán is. Ha csökkentik az intézmény 
költségvetését, a kiegészítésnél hozzá kell tenni. Az intézmény költségvetésének csökkentése 
nem biztos, hogy megéri az önkormányzatnak. 
 
Papp Imréné: Az intézmény költségvetése 10 %-kal csökkent, ez a jövı évi térítési díjak 
számításában azt jelenti, hogy az intézmény térítési díjának összege csökkenni fog.    
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Oláh József Csaba: Köszöni az intézmény vezetıjének és dolgozóinak munkáját. Kéri a 
bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
36/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  
szóló rendelet megalkotásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról készült elıterjesztést 
megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
 
2. Elıterjesztés Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Dr. Ponta Rajmund: Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2011. március 31-én lejár. Nevezettnek lakbérhátraléka nincs, 
egyedül neveli két gyermekét.   
 
Oláh József Csaba: Javasolja, hogy 6 hónap idıtartamra hosszabbítsák meg a bérleti 
szerzıdést. Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
37/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati bérlakás bérbeadása ügyében  
 
 
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 út 59. I/1. 
ajtószám alatti 1 szobás 42 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta út 59. I/1. 
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ajtószám alatti lakos részére határozott idıre, 2011. április 1. napjától számított 180 nap 
idıtartamra meghosszabbítja.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. március 31. 
 
 
 
3. Elıterjesztés Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
Cziráki Zsolt: Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben bérleti jogviszonyának meghosszabbítását 
kérte. Lakásbérleti szerzıdése 2011. március 31-én lejár. Nevezettnek lakbérhátraléka nincs, 
férjével és gyermekével él a lakásban. Korábban úgy nyilatkoztak, hogy a lakást szeretnék 
megvásárolni, ez azóta sem történt meg. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság úgy döntött, 
hogy a bérlakás legfeljebb 1 éves idıtartamra, szociális alapon kerüljön hasznosításra, ez alatt 
az idı alatt vegyék fel a kapcsolatot a bérlıvel és tájékoztassák ismételten, hogy a lakás 
értékesítésre van kijelölve. Ha továbbra is fenntartja vásárlási szándékát, akkor megteheti az 
egy év alatt. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
38/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati bérlakás bérbeadása ügyében  
 
 
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, Kossuth u. 51. fsz. 5. 
ajtószám alatti 1 szobás 24 m2 alapterülető önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
jogviszonyt – szociális helyzet alapján – Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 
5. ajtószám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra meghosszabbítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. március 31. 
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4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatti szociális bérlakásra 
beérkezett pályázatokról 

 
Dr. Ponta Rajmund: A Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatt található 1 szobás, 41 m2 
alapterülető összkomfortos bérlakás bérbevételére 3 pályázó nyújtotta be kérelmét.  
 
Pályázó:     Lakcím, illetve tartózkodási hely: 
 
1) Kovács Józsefné    Balázs dőlı 12. 
2) Ifj. Jónás Kálmán    Attila út 9. 
3) Tóth Sándorné    Kinizsi Pál u. 19. 
 
Dr. Ponta Rajmund: Az 1. számú pályázó esetében környezettanulmányt tartottak, 
megállapítást nyert, hogy a pályázó nem mondott igazat, nem lakik életvitelszerően a Balázs 
dőlı 12. szám alatt. A 2. számú pályázó egyedül neveli gyermekét, felesége meghalt, viszont 
munkabérrel nem rendelkezik, egy fıre jutó jövedelmük alacsony. A 3. pályázó egyedül 
költözne a bérlakásba, jövedelme munkabér. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottságot, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy Kovács 
Józsefné pályázó részére ne adják bérbe a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatti 
bérlakást, az igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
A Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - nem javasolja nevezett részére fenti bérlakás 
bérbeadását. 
 
Oláh József Csaba: Aki egyetért azzal, hogy ifj. Jónás Kálmán pályázó részére ne adják bérbe 
a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatti bérlakást, az igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
A Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - nem javasolja nevezett részére fenti bérlakás 
bérbeadását. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám 
alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető bérlakás – Tóth Sándorné részére történı - bérbeadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag -, a fenti 
szavazásokra is tekintettel az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak, Lavotta út 59. II/3. ajtószám alatti bérlakásra 

beérkezett pályázatról  
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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 út 59. II/3. 
ajtószám alatti 1 szobás 41 m2 alapterülető önkormányzati bérlakást – szociális alapon – 
Tóth Sándorné Sárospatak, Kinizsi P. u. 19. szám alatti lakos részére 1 éves idıtartamra 
bérbe adja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. március 31. 
 
 
 
Szabó András a napirendi pont tárgyalása után távozott, az ülés további részén nem volt 
jelen. 
 
 
5. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 
 
Poncsák Ferenc: Az elıterjesztésben csoportosítva vannak intézményenként a különbözı 
tételek, kiemelte azokat, amelyek ténylegesen a forráshiányt növelik. Ha már egyszer 
túllépték az intézmények az elıirányzatot, akkor járnak el helyesen, ha legalább kérik, hogy a 
módosított elıirányzatokat a Képviselı-testület fogadja el részükre. A költségvetési 
rendeletben szereplı táblázatokból csak azok szerepelnek a rendelet módosításban, amelyek 
érintettek ezekkel a tartozásokkal. 
 
Oláh József Csaba: Fel kell hívni az intézményvezetık figyelmét arra, hogy ne kerüljön sor 
arra, hogy utólagosan kérnek finanszírozást, hanem inkább elıre kérjék. 
 
Poncsák Ferenc: Sokan nem vették komolyan a 10 %-os zárolást sem. 
 
Papp Imréné: Az intézményvezetık nagy része valóban nem vette komolyan azt, amit a 
gazdálkodási irodavezetı mondott. A Gondozási Központ nem kért további finanszírozást. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Tudomása szerint amikor a Képviselı-testület elfogadja a költségvetést, 
akkor a határozatban szerepel szankció vagy felhívás arra vonatkozóan, hogy az 
intézményvezetık nem léphetik túl ezt az összeget. 
 
Poncsák Ferenc: Végrehajtási szabályzat tartalmazza, hogy a kiemelt elıirányzatokat nem 
haladhatják meg, amennyiben meghaladja az intézmény, fegyelmi felelısséggel tartozik. 
Sokkal szerencsésebb, ha elıre határoz róla a Képviselı-testület, és azt építik be a rendeletbe.  
 
Dr. Cserkúti Sándor: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal szerezzen érvényt a Képviselı-
testület által hozott döntések végrehajtásának. 
 
Poncsák Ferenc: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vállalta, hogy 3 millió Ft-ot 
kigazdálkodik. A Képviselı-testület 15 millió Ft-ot fogadott el a beruházásra, az intézmény 
nem tudta kigazdálkodni a 3 millió Ft-ot, ezért most további finanszírozásként kéri ezt az 
összeget.     
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Egyed Attila: Évközben már látható volt, hogy az iparőzési adóból nem folyik majd be annyi 
összeg, mint amennyire számított az önkormányzat, mégis a 2010. évi módosított 
elıirányzatban ugyanazt az összeget hagyták a táblázatban. Nem kellett volna már akkor 
lecsökkenteni az összeget? Mikor látják a valós számokat? 
 
Poncsák Ferenc: A valós számok már megvannak. Összefoglalva a zárszámadási rendeletben 
szerepel majd. Szerencsére nem annyi az elmaradás, mint amennyi évközben mutatkozott. A 
betervezett 275 millió Ft-ból 260 millió Ft folyt be. Kb. 15-20 millió Ft az elmaradás. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását, a javaslatot figyelembe véve. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

40/2011. (II.22.) Eü. és Szoc. Biz. 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról készült elıterjesztést megtárgyalta, azt 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy  
 
- a Polgármesteri Hivatal szerezzen érvényt a Képviselı-testület által hozott döntések 

végrehajtásának. 
 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készül. 

 
 
 

K.m.f. 
         
 
                                                                                                      Oláh József Csaba s.k. 
                             a bizottság elnöke 

 
 
 
 


