
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2011. június 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
      
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 dr. Komáromi Éva jegyzı 
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
  

Megjegyzés: Egyed Attila és Szabó András nem voltak jelen. Poncsák Ferenc a 2. 
napirendi pont tárgyalását követıen távozott.  

  
 
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.  
 
Rák Józsefné: Kéri, hogy a zárt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel Sedlák Zoltán 
Sárospatak, Arany J. u. 55. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatása ügyének 
tárgyalását. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 3 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 
 
2. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
3. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadására  
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Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatására 
 
2. Elıterjesztés Nyitrai Bertalan Sárospatak, Dobó Ferenc út 40. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
3. Elıterjesztés Zádor László Sárospatak, Lavotta u. 59. III/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
5. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
6. Elıterjesztés adósságkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
7. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
 
8.   Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 
9. Elıterjesztés Sedlák Zoltán Sárospatak, Arany J. u. 55. szám alatti lakos adósságkezelési 

támogatása ügyében 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 
 
dr. Komáromi Éva: Az elızı bizottsági ülésen már tárgyalták a Gazdasági Programot, a 
jelenlegi anyag nagyban épül a korábbira, annak kiegészítése, felülvizsgálata. 2014. december 
31-ig kívánják hatályban tartani a programot. Azok a prioritások, stratégiai célok alapvetı 
fontosságúak, amelyek már az elızı programban is benne voltak, mindenképpen 
aktualizálásra kerültek. Az elmúlt 3-4 év eseményeit és a városra vonatkozó fontosabb 
eseményeket mindenképpen kiemelték az elıterjesztésben. 
Sajnálatos, hogy a városban a lakosság száma jelentıs mértékben csökken, jelentıs az 
elidısödés, a teljes lakosság arányához viszonyítva magas a 60 éven felüliek száma. Az aktív 
korú lakosságszám jelentısen csökken, ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy magas a 
munkanélküliek száma is a városban. 
Céljuk az itt élı lakosság életkörülményeinek javítása, lehetıség szerint a mindennapi életük 
oly módon történı jobbá tétele, ami jelentıs anyagi ráfordításokat nem igényel. 
Dr. Dankó László eljuttatta írásos kiegészítı javaslatait, mely alapján a Gazdasági Programot 
a javasolt fejlesztések fejezet B.) Munkahelyteremtés alcímét javasolja kiegészíteni az alábbi 
5.) ponttal:  
„5.) Képzett fiatalok megtartásának és hazacsábításának ösztönzése 
Sárospatak jövıjének kulcskérdése a képzett fiatal szakemberek (szakmunkások és felsıfokú 
végzettségőek) itthon tartásának, illetve a máshol munkát vállalók hazacsábításának 
katalizálása, támogatása: 
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- a képzett fiatalok megtartásának szükségességét tudatosítsák a város közvéleményében, 
- az itthon maradást támogató önkormányzati pályázati alap létrehozása, 
- gyakornoki helyek és igények közvetítésével segítsék, hogy a fiatalok ismerjék meg a város 
munkaerıpiaci lehetıségeit, ıket pedig ismerjék meg a foglalkoztatók, 
- szakember adatbázis létrehozása és karbantartása, 
- a közfoglalkoztatásban a hiányszakmákat képviselı, idegen nyelveket beszélı fiatalok 
preferálása, az önkormányzatnál és intézményeinél történı foglalkoztatásuk, 
- önkormányzati álláspályázatoknál, minıségi cseréknél a helyi képzett fiatalok elıtérbe 
helyezése, pozitív diszkriminációja.” 
 
A javasolt fejlesztések fejezet H.) Távlati, nem önkormányzati feladatok alcíme kiegészül az 
alábbi 6.) ponttal:  
„6.) Tokaj Hegyalja történelmi borvidék világörökség állami fejlesztési program elfogadása 
A világörökségi törvény révén Tokaj-hegyalja számára kínálkozó borvidéki térségfejlesztési 
lehetıségek és feladatok meghatározására és végrehajtására – állami kötelezettség keretében – 
formálódó kiemelt projektek belsı tartalmának, összetételének Sárospatak érdekei szerinti 
proaktív megfogalmazása, majd a realizálásban részt vevı szervezetek munkájának közvetett 
támogatása.” 

 
dr. Komáromi Éva: Ezekkel a kiegészítésekkel az elıterjesztés elfogadására kéri a Bizottságot 
és közös együttmőködést ahhoz, hogy ezeket végre is tudják hajtani és a prioritásokat 
megvalósítani úgy, hogy ebbıl a város lakossága érzékelhetıen elıre tudjon lépni. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását, a kiegészítéseket figyelembe véve. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
336/2011. (VI.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló 

Gazdasági Programjáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2011-2014. 
évekre szóló Gazdasági Programjáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
 
A javasolt fejlesztések fejezet B.) Munkahelyteremtés alcíme kiegészül az alábbi 5.) 
ponttal:  
„5.) Képzett fiatalok megtartásának és hazacsábításának ösztönzése 
Sárospatak jövıjének kulcskérdése a képzett fiatal szakemberek (szakmunkások és 
felsıfokú végzettségőek) itthon tartásának, illetve a máshol munkát vállalók 
hazacsábításának katalizálása, támogatása: 
- a képzett fiatalok megtartásának szükségességét tudatosítsák a város 
közvéleményében, 
- az itthon maradást támogató önkormányzati pályázati alap létrehozása, 
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- gyakornoki helyek és igények közvetítésével segítsék, hogy a fiatalok ismerjék meg a 
város munkaerıpiaci lehetıségeit, ıket pedig ismerjék meg a foglalkoztatók, 
- szakember adatbázis létrehozása és karbantartása, 
- a közfoglalkoztatásban a hiányszakmákat képviselı, idegen nyelveket beszélı fiatalok 
preferálása, az önkormányzatnál és intézményeinél történı foglalkoztatásuk, 
- önkormányzati álláspályázatoknál, minıségi cseréknél a helyi képzett fiatalok elıtérbe 
helyezése, pozitív diszkriminációja.” 
 
A javasolt fejlesztések fejezet H.) Távlati, nem önkormányzati feladatok alcíme 
kiegészül az alábbi 6.) ponttal:  
Tokaj Hegyalja történelmi borvidék világörökség állami fejlesztési program elfogadása 
„6.) A világörökségi törvény révén Tokaj-hegyalja számára kínálkozó borvidéki 
térségfejlesztési lehetıségek és feladatok meghatározására és végrehajtására – állami 
kötelezettség keretében – formálódó kiemelt projektek belsı tartalmának, összetételének 
Sárospatak érdekei szerinti proaktív megfogalmazása, majd a realizálásban részt vevı 
szervezetek munkájának közvetett támogatása.” 
 
 
 
2. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi a gazdálkodási irodavezetıt, van-e kiegészítenivalója az 
elıterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Poncsák Ferenc: A forráshiány mintegy 60 millió forinttal emelkedik. A 2009. évi állami 
támogatás visszafizetése volt betervezve, mintegy 45 millió Ft értékben. 2010. évben az 
igényléskor mintegy 100 millió Ft túligénylés történt, amit még 2010. áprilisában korrigált az 
önkormányzat, lemondott 77 millió Ft-ról, viszont az igénylésnek volt egy olyan része, 
amelyrıl év közben nem lehetett lemondani, amely összeget folyósították, ezt 2011. évben 
vissza kell fizetni. Azt a részt, amelyrıl év közben nem lehetett lemondani, ÖNHIKI pályázat 
keretében 2010. évben megkapta az önkormányzat, ugyanakkor ezt vissza kell fizetni ebben 
az évben. A költségvetésbe nem volt betervezve, mivel csak március végén derült ki a pontos 
összeg, a költségvetés elkészítésekor még nem állt rendelkezésre. 
 
Oláh József Csaba: Mibıl adódott a többletlehívás, túligénylés? 
 
Poncsák Ferenc: A szakképzı iskolánál értelmezési gondok voltak. A szakképzı iskola 
gyakorlati és elméleti oktatására jelentısen nagyobb igény lett elküldve a Magyar 
Államkincstár felé, amit idıközben az intézmény korrigált.  
 
Oláh József Csaba: Az intézmény nem tudja év elején, hogy milyen létszámmal indul? 
 
Poncsák Ferenc: Ott nem olyan egyszerő a normatíva igénylés, mint az óvoda vagy az 
általános iskolák esetében. A szakképzı iskolánál van alapnormatíva, kiegészítı normatíva, 
szakközépiskola, szakképzı iskola, különbözı jogcímek, van olyan évfolyam, amelyre jár 
gyakorlati képzés és van olyan, amelyre nem jár. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Soknak tartja azt az összeget, amit jelenleg vissza kell fizetni. Az 
elıterjesztésben történik utalás a 2013. évre, a kötvény kibocsátás visszafizetése akkor 
kezdıdik. Úgy gondolja, biztos, hogy ezen az önkormányzat gondolkodik és próbálja 
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tervezni. Nem tudja, milyen szakaszokban történik majd a 2 milliárd forint visszafizetése, 
hány év alatt kell és milyen ütemben visszafizetni, van-e erre valamilyen elképzelés? 
 
Poncsák Ferenc: 20 év alatt kell visszafizetni, negyedéves részletekben. Az augusztusi 
képviselı-testületi ülésen szerepel egy napirendi pont, ami 3 évet tervez elıre, abban lesz 
kifejtve, hogyan képzeli az önkormányzat az összeg visszafizetését. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

337/2011. (VI.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 

  
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2011. évi költségvetési elıirányzatok 
módosításáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.   
 
 
 
3. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadására  
 
dr. Komáromi Éva: Intézményvezetıktıl, jelentısebb cégektıl - akik rendszeresen 
beszámolnak a mőködésükrıl - visszaérkeztek a javaslatok, a korábbi évektıl eltérıen több 
javaslatot is kaptak. Az aktualitásokat követik, ez egy irányvonal, a szükséges napirendeket 
menet közben felveszik tárgyalásra. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztés elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

338/2011. (VI.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselı-testület 2011. II. félévi munkatervérıl 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselı-testület 2011. II. félévi munkatervérıl 
készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készül. 
 
 
Nyílt ülés folytatása. 
 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti szociális 

bérlakásra vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja a fenti bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı pályázati kiírását. 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: 3 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

343/2011. (VI.21.) 
h a t á r o z a t a 

 
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 bérlakás 1 
éves idıtartamra - szociális helyzet alapján - történı 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. 
 
 
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 

 


