
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2011. május 24-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 a bizottság tagjai 
      
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Dr. Szabó Rita alpolgármester 

 Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı 
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 dr. Szebényi Tibor ügyintézı   

 Dr. Farkas Éva gyámhivatal vezetı 
 Dr. Ponta Rajmund jogi referens 
 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
  

Meghívottak:  Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje 
 E. Sáfrányos Sarolta szakmai vezetı  
 

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. Dr. Farkas Éva, Molnár Marianna 
és E. Sáfrányos Sarolta az 1. napirendi pont tárgyalását követıen 
távoztak. Dankóné Gál Terézia és Dr. Szebényi Tibor a 3. napirendi 
pont, Dr. Ponta Rajmund a 4. napirendi pont tárgyalását követıen 
távozott. Dr. Szabó Rita a 6-7. napirendi pontok tárgyalásán volt jelen.  

  
 
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.  
 
Cziráki Zsolt: Javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a kilakoltatásokkal 
kapcsolatos tájékoztató tárgyalását.  
 
Oláh József Csaba: 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: 
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Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
2. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának módosításáról 
 
3. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti szociális bérlakásra 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
5. Elıterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 
6. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról 
 
7. Egyéb ügy 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Pipacs u. 14. szám alatti bérlakásra beérkezett pályázatról 
 
3. Elıterjesztés Kovács Zsolt Sárospatak, Comenius u. 4. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés Horváth Teréz Sárospatak, Rákóczi út 12. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés Gulyás István Sárospatak, Búzavirág út 14. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
6. Tájékoztató a kilakoltatásokkal kapcsolatban  
 
7. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
8. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
9. Elıterjesztés átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezésrıl 
 
10. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
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Napirend tárgyalása: 
 

 
1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat részérıl 
megjelenteket, illetve a Gyámhivatal irodavezetıjét.  
 
Szabó András: Kérdezi a kilakoltatások kapcsán, ahol gyermekek voltak érintve, történt-e 
változás, van-e probléma? 
 
Dr. Farkas Éva: Abból a családból már korábban kiemelték a gyermekeket, nem a kilakoltatás 
oka miatt. 
 
Oláh József Csaba: Az elıterjesztésben szerepel, hogy 2011. márciusában a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal való együttmőködés csak részben valósult meg a meghívott 
vendég váratlan elfoglaltsága miatt. Tud-e errıl többet mondani a Szakszolgálat Vezetıje? 
 
Molnár Marianna: Igen, kb. a harmadik alkalom, hogy az elnök úr nem jön el a 
megbeszélésekre, legtöbbször a helyettese segíti a munkájukat. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, mennyire jellemzı Sárospatakon a családon belüli erıszak? 
 
E. Sáfrányos Sarolta: Az éven beérkezett jelzések alapján az elmúlt évhez képest 
háromszorosára nıtt a családon belüli erıszak száma. Emlékezete szerint 30 jelzés érkezett 
január és május hónap között. Ezek csak a jelzett adatok. 
 
Oláh József Csaba: Milyen okokra vezethetık vissza a bántalmazások? Az elszegényedésre 
visszavezethetı? 
 
E. Sáfrányos Sarolta: Nagyobb részben felnıtt-felnıtt közötti családon belüli erıszak történik, 
szenvedélybetegség, kimondottan alkoholprobléma miatt. 
 
Molnár Marianna: A szülıi elhanyagolás 2008. évtıl duplájára emelkedett a statisztikai 
adatok alapján, a családi konfliktusnál ez szintén elmondható, a gyermekintézménybe történı 
beilleszkedési nehézség egy év alatt szintén a duplájára emelkedett, ez mind azt mutatja, hogy 
nınek a konfliktusok a családokban. 
 
Szabó András: Kéri, hogy számszakilag is nevezzék meg a növekedést. Nehéz az arányok 
súlyosságát látni, ha nem tudják, mennyirıl emelkedett a duplájára.  
 
Egyed Attila: A beszámolót figyelve nem sok hatása van az új törvénynek az iskolai 
hiányzásokat tekintve. Látnak-e más megoldást, amivel sarkallni lehet a szülıket, hogy 
vigyék a gyerekeket iskolába? 
 
Molnár Marianna: Három terület van, ahol gyakorlatilag semmilyen hatása nincs az új 
törvénynek, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Közép-Magyarország területe. Nincs 
visszatartó erı. A Dunántúlon jó a visszajelzés, van visszatartó ereje, itt, ahol komplettek a 
problémák, gyakorlatilag csak látszatmegoldást nyújt a törvény. 
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E. Sáfrányos Sarolta: Az iskolai hiányzások törvényi változásával csak az adminisztráció és a 
dokumentáció nıtt, lényegi változásokat a hiányzásokban nem hozott. Több munkát jelent, 
hiszen a hiányzók közül ki kell szőrni, hogy kik részesülnek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, majd eseti gondnokot kirendelni, egyeztetni a családdal, gyámhatósággal, 
pénzfelhasználási tervet készíteni. Szorgalmazta, hogy nagyon nézzék meg a családi hátteret, 
hátha van olyan megbízható rokon, hozzátartozó, akit ezzel a feladattal el lehet látni, hogy 
családon belül megoldható legyen, hiszen a pénzfelhasználási tervben úgyis konkretizálják, 
hogy mire lehet költeni. Ezen anyagi haszna senkinek nincs, szerette volna, ha minél több 
eseti gondnok a családban marad. 
 
Rák Józsefné: A legnagyobb adminisztrációs munka az Igazgatási Irodát érinti. Az iskolák 10 
óra igazolatlan hiányzást követıen jelzést küldenek. Eddig nem volt visszatartó erı, mert 
akiket felülvizsgáltak, azoknál nem lehetett megszüntetni, illetve az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését továbbra is fenn kellett tartani, mert a gyermek ettıl függetlenül továbbra is 
hiányzott az iskolából. Minden alkalommal, amikor az iskola jelzést küld, egy példányt a 
szabálysértési hatóság részére szignál, hogy a szülı felelısségre vonása ezzel együtt 
párhuzamosan történjen. Mindentıl függetlenül ugyanúgy megkapják a támogatást, még talán 
kényelmes is a szülınek, mert a gyermeknek bevásárol egy külsı személy.  
Véleménye szerint a megoldás egy része abban fog rejleni, ha a tankötelezettségi korhatárt 18 
éves korról 16 évre csökkentik. Nincs meggyızıdve arról, hogy ezeknél a családoknál 
találnának olyan személyt, aki megbízhatóan tudná kezelni a támogatás összegét és a pénz 
felhasználásáról minden hónapban elszámolni. Ezek a gyermekek védelembe is vannak véve.   
 
E. Sáfrányos Sarolta: 2011. évben eddig 90 fı a védelembe vett gyermekek száma, ebbıl is 
látszik, hogy megnıtt az adminisztrációs tevékenysége mind a Gyámhatóságnak, mind a 
Gyermekjóléti Szolgálatnak. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
302/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek a 
tudomásul vételét.   
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2. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 

 
Dankóné Gál Terézia: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2011. március hónapban került 
elfogadásra, már akkor szó volt arról, hogy módosításra fog kerülni. A 32/2010. (XII.31.) 
KIM rendelet meghatározza a Képviselı-testület által hozott normatív határozatok 
megjelölésére vonatkozó szabályokat is. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza a határozatok megjelölésére vonatkozó szabályozást, melyet a fent 
hivatkozott KIM rendeletben foglaltakra figyelemmel pontosítani kell. Módosították a 
határozatok jelölését mind a képviselı-testületi, mind a bizottsági határozatok 
vonatkozásában. Pótlólag javasolják elfogadni, hogy a normatív határozatokat is ki kell 
hirdetni. Ezek a normatív határozatok az önkormányzat és szervei szervezetével és 
mőködésével összefüggı szabályok.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı – Egyed Attila nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
303/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról készült 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 
3. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 
Dankóné Gál Terézia: 2010. decemberében a Képviselı-testület módosította a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítését és az akkori határozatban rendelkezett arról is, hogy egységes 
szerkezetben készítsék el a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Van 
jelenleg hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat, de a mostani egyeztetések és 
jogszabályok alapján ez a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Felülvizsgálták a 
Szabályzatot, a szükséges módosításokat elvégezték és egy új szabályzatot javasolnak 
jóváhagyni a Képviselı-testületnek. A szabályzat tartalmazza mindazon elıírásokat, melyeket 
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló jogszabály ide vonatkozóan elıír. Amelyet nem 
tartalmazza, az külön szabályzatokban és vezetıi utasításokban található meg. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı – Egyed Attila nem volt jelen. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
304/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
jóváhagyására 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyásáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti szociális bérlakásra 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Dr. Ponta Rajmund: Az önkormányzati tulajdonú Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám 
alatti 1 szobás, 40 m2 alapterülető, összkomfortos szociális bérlakáson fennálló bérleti 
jogviszony közös megegyezéssel megszőnt, jelenleg az ingatlan üresen áll.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám 
alatti 1 szobás, 40 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
305/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás 1 éves idıtartamra történ ı bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a 
határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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5. Elıterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 

 
Cziráki Zsolt: Az önkormányzati tulajdonú Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti 
1 szobás, 50 m2 alapterülető, összkomfortos szociális bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-
fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon történı bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám 
alatti 1 szobás, 50 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
306/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás 1 éves idıtartamra történ ı bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a 
határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
6. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 

felülvizsgálatáról 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi Dr. Szabó Rita alpolgármester asszonyt, van-e a tájékoztatóval 
kapcsolatban kiegészítenivalója? 
 
Dr. Szabó Rita: Köszönti a bizottság tagjait és a Hivatal munkatársait. A Gazdasági Program 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárási tudnivalók az elıterjesztésben szerepelnek, tartalmát 
tekintve az lenne a kívánatos, ha minél több helyrıl érkeznének vélemények, a honlapon már 
áprilisban közzétették a Gazdasági Programot. Három helyrıl kaptak véleményt, melyek 
eléggé szerteágazóak.  
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Tavaly elkészült a városfejlesztési koncepció, ez is meghatározza, hogy mely irányba kellene 
a jövıt elképzelni, valamint a Polgármester Úr által felkért Városmarketing Tanácsadó 
Testület is kidolgozott egy olyan koncepció javaslatot, ami városmarketing oldalról fogalmaz 
meg véleményeket. Azt látja, hogy ezt a három dokumentumot, a meglévı Gazdasági 
Programot, a városfejlesztési koncepciót és a városmarketing koncepció javaslatot össze 
kellene dolgozni, és egy olyan elképzelést letenni a Képviselı-testület elé, ami magában 
foglalja a többiek véleményét is. A tájékoztatóval szerettek volna lehetıséget biztosítani az 
érdeklıdı lakosságnak, civil szervezeteknek, valamint a bizottságok tagjainak is, hogy akinek 
van észrevétele, véleménye, javaslata arról, hogy mit kellene megfogalmazni a Gazdasági 
Programban, azt tegyék meg.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén nem mutatkozott túlzott aktivitás és ha ez így 
marad, akkor nyilván vállalkozni fognak arra, hogy a Gazdasági Programtervezetet 
összeállítsák, és ha idıközben lesznek javaslatok, vélemények, akkor ki lehet azt egészíteni. 
Azért tartja fontosnak a Gazdasági Programot, mert kell egy támpont a választási ciklus ideje 
alatt a Képviselı-testületnek, amit szem elıtt tud tartani, amihez a költségvetés tárgyalása 
elıtt tud viszonyítani, hiszen vannak régóta várt és meg nem valósított elképzelések, 
amelyekre szüksége lenne a városnak.   
 
Szabó András: Talán azért sem mutatkozott túlzott aktivitás a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésén, mert ismerik a Programot, tudják, hogy kb. miért nincs rá keret. A lakosság 
nagyon sok kritikát mond el a hétköznapokban, ilyenkor hol vannak ezek a személyek, amikor 
szükség lenne a véleményükre? Lehet, hogy jó ötletek is születnének. Most elmondhatná a 
véleményét a lakosság. Hiányolja a lakosság aktivitását. 
 
Dr. Szabó Rita: A lehetıséget mindenesetre megadják a vélemények kifejtésére. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
307/2011. (V.24.) Eü. és Szoc. Biz. 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzata  
Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági 
Programjának felülvizsgálatáról készült tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a 
Képviselı-testületnek a tudomásul vételét.   
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7. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a Zempléni Térségi Programról 
 
Dr. Szabó Rita: A Magyar Piac Szövetkezet elnöke tájékoztatta arról, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Térségi Programokért felelıs osztálya közremőködésével a Magyar Piac 
Szövetkezet összeállított egy olyan Zempléni Térségi Programot, amelyet az itteni 
tanácskozások, illetve az általunk bekért és továbbított adatok alapján fogalmaztak meg. 
Ennek része a Sárospataki Gazdabolt is. Környékünkön két mezıgazdasági szakközépiskola 
van, Sátoraljaújhelyben és Tokajban. Bár a megyei önkormányzat által fenntartott 
intézményeknél is átalakítás folyik, de tudomása szerint a mőködésük megmarad, lehet, hogy 
más formában történik majd a fenntartásuk, de az oktatás vonatkozásában erısítés várható. 
Várhatóan 2011. június közepén jelenik meg az a Vidékfejlesztési Minisztériumi rendelet, 
amely lehetıvé teszi a bolt megnyitására vonatkozó pályázatot is, ezen kívül lesznek még a 
gazdálkodóknak különbözı vállalkozásfejlesztési vagy feldolgozásra irányuló pályázati 
lehetıségeik. Elıreláthatóan maximum 6 millió Ft támogatásra lehet pályázni, 65 %-os 
támogatási aránnyal. Történt már felmérés, megtekintették az esetleges bérleményeket, a 
választás az Erdélyi János utcai Polgárırség melletti ingatlanra esett. Meglehetısen rossz, 
elhanyagolt állapotban van az ingatlan, nyilván ezt figyelembe véve kell a felújítás költségeit 
kalkulálni, hogy a Gazdabolt megfelelı színvonalon megnyitható legyen. 
Egyeztetve a Sárospataki Közszolgáltatási Kft. ügyvezetıjével, a tevékenység illeszthetı 
lenne a Kft. profiljához, ügyvezetı úr várja, hogy ezzel nekik a jövıben foglalkozniuk kell. 
Nyilván kérnek tapasztalatokat gazdaboltot mőködtetı más városoktól, szervezetektıl. 
Elsıdlegesen az a legfontosabb, hogy az áruk biztosíthatók legyenek, hogy legyen olyan 
termelıi kör, amely folyamatosan árut tud biztosítani a bolt részére. Eddig két irányt lát 
körvonalazódni, az egyik a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 
Iskola és Kollégium egyik tankertje. Listát kapott arról, hogy milyen zöldségfajtákból milyen 
mennyiséget tudnak termelni folyamatosan, nyilván, az sem mindegy, hogy honnan származik 
a termék, mivel ellenırzött helyrıl, megfelelı permetezési feltételnek eleget téve, könyvben 
vezetve termelt árunak kell lennie. Több helyi család is van, akik kertészettel, termeléssel 
foglalkoznak, a gazdabolt megnyitására vonatkozóan megkérték, hogy részletesen mondja el 
nekik a feltételeket, erre valószínőleg a jövı héten kerül sor. 
A Gazdabolt mőködésének akkor lenne értelme, ha helyi termelık találnának ebben 
keresetkiegészítési forrást, akár megélhetési forrást is. 
A tej feldolgozása kapcsán Polgármester Úr már korábban egyeztetett a Geomilk Kft. 
vezetıjével, ebben az esetben a vállalkozónak kellene pályázni, hogy akar-e létesíteni egy 
ilyen üzemet. Jó lenne munkahelyteremtés szempontjából és a gazdaság élénkítése végett is, 
de a pályázati kiírások egyrészt július közepére, másrészt novemberre várhatóak, hogy 
megjelennek a rendeletekben.          
 
Egyed Attila: Nagyon szívesen segítenek, hiszen a képviselık ismerik a körzetükben élı és 
termelést folytató személyeket, eddig nem tudtak semmi biztosat mondani ezeknek az 
embereknek. Ha már konkrét hónapot lehet tudni, akkor tarthatnának lakossági fórumot, ahol 
tájékoztatják ıket. 
 
Dr. Szabó Rita: Ha már lakossági fórumról beszélnek, nem áll messze a termeltetéstıl a 
vendéglátás, vendégfogadás, amelynek Végardón nagy jelentısége van. Bátran 
vállalkozhatnak erre akár fiatalok is. Tokajban tartottak egy országos TDM (Turisztikai 
Desztináció Menedzsment) konferenciát. A jövıben nagy szerepe lesz a helyi turisztikai 
szervezıdéseknek. A TDM feladatokat a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 
látja el.  
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A hétvégi rendezvények sorában sor került 5 TDM szervezet együttmőködésének elsı 
lépcsıjére, megalakulni látszik a térségi TDM szervezet. Nagy jelentısége van, hogy a 
turisztikai egyesületek, nonprofit kft-k, illetve a településeken élı vállalkozások ebben 
megélhetési és pénzkereseti lehetıséget lássanak.     
A Minisztériumon belüli jóváhagyatása folyamatban van, ha jóváhagyják, akkor már 
beszélhetnek arról, hogy mire készüljenek, milyen lehetıségek nyílnak. 
Már néztek földterületeket, közmunkaprogram kapcsolható hozzá, a Munkaügyi Központ is 
errıl biztosította, valamint Czomba Sándor foglalkoztatásért felelıs államtitkár úr, aki jelen 
volt a vidékfejlesztési fórumon, szintén elmondta, hogy mindenképpen támogatják az 
értékteremtı beruházásokat.   
Akár a Sárospataki Közszolgáltatási Kft. is pályázhatna egy olyan kis üzemre, ahol aszalt 
gyümölcsöt vagy lekvárt készítenek. 
A Gazdabolt mőködése 40 km-es körzetre vonatkozik, a Bodrogköziekkel is élénk kapcsolat 
alakult ki, egyrészt a turisztikai vonalon, hiszen ık is csatlakoztak a TDM szervezethez, 
illetve kérték, hogy a Sárospataki Turinform Irodának társirodája vagy al-irodája lehessen 
Cigándon idıszakos jelleggel. Az elképzelés az, hogy minél több üzlet nyíljon akár minden 
településen a lehetıségekhez képest, hogy a már meglévı üzletek polcain kapjanak helyet 
ezek az áruk.  
Az állattartás pedig szintén jelentıs dolog lenne, kapcsolódhatna hozzá a feldolgozás is. 
Tudomása szerint Karcsán engedélyeztetés alatt áll egy vágóhíd, ha ez létrejönne, akkor a 
külterületeken vagy tanyákon történı állattartásnak is lenne szabvány szerinti vágóhelye. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, hogy tud-e információt Alpolgármester Asszony arról, hogy 
május környékén vidékfejlesztési pályázatokat írnak ki. 
 
Dr. Szabó Rita: Meg fogja kérni a Kistérségi Társulásnál Magyar Esztert, hogy ezeket az 
információkat győjtse be. 
 
 
A Bizottság a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 
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 

 
 
 
 


