
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2011. augusztus 11-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba elnök 
     Egyed Attila  
     Papp Imréné 
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
      
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 
 Dr. Szabó Rita alpolgármester 
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Cziráki Zsolt fıtanácsos 

 Kovács Eszter pályázati szakreferens 
 

Megjegyzés: Szabó András nem 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. 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 szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a 

szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzat 
elfogadására 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
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Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

és a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzat 
elfogadására 

 
Rák Józsefné: A szociális földprogramról szóló pályázaton történı résztvételrıl elızıleg már 
határozott a Képviselı-testület. A pályázathoz többek között önkormányzati rendeletet és 
szervezeti és mőködési szabályzatot is kell alkotni a szociális földprogramról, mely a program 
mőködését szabályozza. Erre a pályázat benyújtásával egyidıben nem került sor. Annak 
érdekében, hogy a pályázatot el tudják bírálni, a hiányzó dokumentumokat szükséges 
megküldeni 2011. augusztus 16-ig. Ezért terjesztették a Bizottság, illetve a Képviselı-testület 
elé a földprogramról készült rendelet-tervezetet, illetve a szervezeti és mőködési szabályzatot. 
A szociális földprogramra kiírt pályázatnak új eleme a közfoglalkoztatás lehetısége. A 
tervezet a közfoglalkoztatásra építve kívánja megvalósítani a földprogramot. 14 fı vesz részt 
a programban, akik közfoglalkoztatás keretében dolgoznának az önkormányzat által kijelölt 
földterületen. Megkapnák használatba azt a földet, amely gépi munkával elı lenne készítve, 
kapnának hozzá vetımagot, munkaruhát, növényvédı szereket. Kötelességük lenne, hogy 
mőveljék az adott földet. Annak a személynek, aki közfoglalkoztatásban részt vesz és a közös 
mővelésre kijelölt földet mőveli, párhuzamosan a saját kertjében vagy valamilyen tulajdonát 
képezı mezıgazdasági mővelésre alkalmas földterületen is hasznosítania kell a megszerzett 
elméleti és gyakorlati tudást. A koordinátor személy köteles ellenırizni, hogy ugyanezt a 
munkát otthonában is végzi-e, ezzel elısegítik, hogy akár ıstermelıvé váljon vagy a család 
szükségleteit kielégítı gazdálkodásba kezdjen. Igyekezett olyan szempontok szerint felsorolni 
a résztvevıket, akik közfoglalkoztatás keretén belül ebben részt vehetnek. Fontosnak tartotta 
kiegészíteni a tervezetet azzal, hogy saját tulajdonú kerttel, mővelésre alkalmas termıfölddel 
rendelkezzenek, közös háztartásban élık közül csak egy személy vehessen részt, valamint 
kötelesek részt venni a szakmai képzésben, hiszen a téli hónapokra tekintettel a munka 
szakmai képzést is feltételez. Természetbeni juttatásként ezek között a személyek között 
egyenlı arányban elosztanák a megtermelt termény 50 %-át, a másik felét a tervezet szerint az 
önkormányzat hasznosítaná akár piaci értékesítés útján, akár átmeneti segély formájában 
természetbeni juttatásként. 
 
Egyed Attila: Nem ért egyet a termény 50 %-os természetbeni juttatásával, mivel munkabérért 
dolgoznak majd ezek a személyek. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, hogy a kiválasztott személyek milyen intervallumban lesznek 
foglalkoztatva? Egyéves vagy féléves idıszakban? 
 
Kovács Eszter: A pályázati kiírás szerint 2011. augusztus 6-ától 2012. június 30-ig lenne a 
program idıtartama. Mivel figyelembe vették, hogy szeptember közepére bírálják el a 
benyújtott pályázatokat, és pályázati összegbıl valósítanák meg ezt a programot, valamint 
együtt kell mőködni a Munkaügyi Központtal, hogy a közfoglalkoztatottakat ki tudják kérni, 
ezért 2011. december 1-jétıl 2012. június 30-ig tervezték a projekt idıtartamát. 
 
Oláh József Csaba: Burgonyatermesztésben gondolkodnak, a betakarítás szeptember-október 
hónapokban történik. 
 
Kovács Eszter: A pályázatban elıre jelezték, hogy bár 2012. június 30-ig van rá támogatás, 
szeretnék ezeket az embereket tovább foglalkoztatni, egészen a betakarításig, hogy 
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megtanulják a teljes folyamatot. Erre együttmőködési megállapodás-tervezet készült, mely 
kötelezı melléklete volt a pályázatnak. Mivel június 30-a után már nem tudnának részükre 
munkabért adni, ezért tervezték, hogy a termény 50 %-át egyenlı részben elosztanák, hogy ez 
is motiválja ıket. Valószínő, hogy ha július 1-jétıl nem kapnának munkabért, akkor 
otthagynák a munkát, nem tudnák motiválni ezeket a személyeket, hogy július-szeptember 
hónapokban is dolgozzanak, és így megszakadna az a folyamat, hogy akár önfoglalkoztatóvá, 
ıstermelıvé váljanak. 
  
Oláh József Csaba: Mivel a betakarítás tovább tart, mint a projekt idıtartama, ezért arra az 
idıszakra kapnák meg a megtermelt termény 50 %-át. 
 
Dr. Szabó Rita: A földterületek nagysága nem túlzottan ideális. A rendeletben feltüntetett 
földterületek a végardói sportpálya mögötti telkeken helyezkednek el, összesen kb. 1 hektár, 
ez 14 fıre vonatkoztatva nem nagy terület. Kiszámolva 1 hektáron kb. 25 q burgonya termés 
várható. 10-20 %-kal számítva 20 kg burgonya esett volna egy családra, ami csekély 
mennyiség lenne, természetesen termésfüggı is, hogy a meghatározott % esetében mennyi kg 
termést kapna egy család. 
 
Rák Józsefné: A Képviselı-testület jelöli ki a földterületet, biztosítja a munkát, a hatáskört 
viszont az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolná, döntene a programban való 
résztvételrıl vagy megszüntetésérıl, illetve a kérelem elutasításáról. Úgy mőködne az 
elképzelések szerint, hogy az Igazgatási Irodához nyújtanák be a kérelmeket 2011. október 
31-ig, az Iroda munkatársai környezettanulmányt készítenének, megnéznék, hogy milyen 
kertje van a kérelmezınek, mővelhetı-e, egyáltalán mőveli-e, milyen körülmények között él, 
nagycsaládos-e, stb. A javaslatokat a Bizottság elé terjesztenék, a Bizottság döntene, hogy a 
jelentkezık közül kik lehetnek résztvevıi a programnak. Ha a program során valamilyen 
probléma merül fel, szintén a Bizottság elé kerül, hogy a kérelmezı programban való 
résztvétele megszüntetésre kerüljön-e.  
 
Oláh József Csaba: Hogyan tájékoztatják a lakosságot, hogy lehetıség van egy ilyen 
programban részt venni? 
 
Rák Józsefné: Felhívás útján. A honlapon is megjelenhet vagy hirdetményként 
kifüggeszthetik a Hivatalban. 
 
Papp Imréné: A Sárospatak újságba is be lehet tenni és a Zemplén TV-ben is hirdethetik. 
 
Egyed Attila: Annak tudatában, hogy azért kapnának a termény bizonyos százalékából, mert a 
betakarítás idıszakára már nem járna munkabér, egyetért a természetbeni kifizetéssel. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Ha jól értelmezi, a földprogram célja, hogy bevonjanak személyeket, 
családokat egy mezıgazdasági mővelésbe. Kérdezi, mivel a projekt idıtartama csupán 7 
hónapot tesz ki -  2011. december 1-jétıl 2012. június 30-ig -, ezt követıen megszőnik? 
 
Rák Józsefné: Nem, minden évben új pályázatot írnak ki. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Mindig új foglalkoztatottakat kell bevonni a programba? 
 
Dr. Szabó Rita: Ez a következı programtól is függ majd. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Mennyi összeg lesz egy fınek a munkabére?  
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Kovács Eszter: 6 órás foglalkoztatásnak megfelelıen, kb. nettó 45.000,-Ft lesz a bére. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Mekkora területet ölelnek fel a biztosított sárospataki földterületek? 
 
Cziráki Zsolt: Összesen 10.052 m2. Több földterületet is megpróbáltak kiválasztani különbözı 
szempontok alapján. 2009. évben a Képviselı-testület döntése értelmében nem kerültek 
értékesítésre ezek az ingatlanok, az volt az elsıdleges cél, hogy sárospataki lakosnak adják el 
vagy bérbeadás történjen. Ennek megfelelıen 5 éves bérleti szerzıdéseket kötöttek 2010. 
évtıl, vagyis sok mezıgazdasági földterület foglalt, érvényes bérleti szerzıdés van rájuk. Ha a 
késıbbiekben igény lesz további földterületekre, akkor természetesen felszabadítható 
városérdekbıl. Egyelıre 1 hektár területtel kezdik meg a programot. Figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy sok terület víz alatt áll, csak olyan terület kerülhet szóba, ahol egy-egy esızés 
nem akadályozza a bı termést. 
 
Dr. Szabó Rita: Kovács Eszter pályázati szakreferens leírta a pályázathoz, hogy mi a hosszú 
távú elképzelés, amire alapozni szeretnének. Állattartással is ki lehet egészíteni, van olyan 
minıségő legelı, ahol juhokat, más állatokat is lehetne tartani és ehhez további 
tevékenységeket kapcsolni, de a legnagyobb probléma jelenleg a közétkeztetési 
közbeszerzéses kötelezettség. Ha ez pár éven belül megszőnne, akkor a konyha komoly 
felvásárló piacot jelentene. 2011. áprilisban volt egy vidékfejlesztési vitafórum, illetve a 
magyar piacszövetkezet egy zempléni mintaprogramjában szerepel, hogy vágópontra lehet 
majd pályázni, tehát a késıbbiekben még inkább jelennek majd meg ilyen jellegő pályázatok, 
ezek bevételnövelı tevékenységek lennének az önkormányzatnak. 
 
Oláh József Csaba: A program mőködtetıjeként Sárospatak Város Önkormányzata szerepel. 
Ezt módosítani szükséges a Képviselı-testületre. Az elıterjesztés alapján a programvezetı a 
Kommunális Szervezet városi fıkertésze. Nincs városi fıkertész, ezt szintén módosítani 
szükséges. Ágoston András mővezetı vagy igazgatóhelyettes. Ezt egyeztetni kell. Kérdezi, 
hogy a program adminisztratív munkatársai alatt kiket kell érteni? 
 
Kovács Eszter: A szociális ügyintézık vennének részt a kérelmek átvizsgálásában, illetve a 
környezettanulmányban, Soltész Zoltán személyügyi ügyintézı az emberek felvételében 
segédkezne. İ maga mint pénzügyi munkatárs dolgozna és a pályázati elszámolást intézné. 
Szabó Attila falugazdászt azért szerepeltetik, mert a pályázati kiírás szerint kötelezı egy 
agrármérnök végzettségő személyt alkalmazni. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, hogy a program mentora milyen külsı megbízott lesz? 
 
Kovács Eszter: Azok részére, akik már régóta nem dolgoztak, tréningek lesznek megtartva, 
mivel decemberben indul a program, képzést, mentorálási tevékenységet terveztek be, hogy 
rávezessék az embereket a munkára. A program mentora még nincs kiválasztva. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását. Aki elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, az igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

369/2011. (VIII.11.) 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a szociális földprogramról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetrıl készült elıterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Oláh József Csaba: Aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a szociális földprogram 
végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzatot, az elhangzott módosításokkal, az 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

370/2011. (VIII.11.) 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzat 

elfogadásáról 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a szociális földprogram végrehajtásáról szóló 
szervezeti és mőködési szabályzatról készült elıterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi módosításokkal:  
 

- a határozat mellékletét képezı a Szociális földprogram Végrehajtásáról szóló 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) III. Szervezet címő 
fejezet 1. ábrájában a „Sárospatak Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a 
„Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete” szöveg lép,  

- az SZMSZ III. Szervezet címő fejezet 1. ábrájában a „Kommunális Szervezet 
városi fıkertésze” szövegrész helyébe a „Kommunális Szervezet vezetı-
helyettese” szöveg lép. 

 
 
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 


