
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2011. november 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Szabó András 
     Egyed Attila 
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
   
Megjegyzés: Papp Imréné nem volt jelen. Poncsák Ferenc a 3. 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.  
 
Cziráki Zsolt: Javasolja, hogy a nyílt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a Sárospatak, 
Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásáról készült elıterjesztést. 
 
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: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Elıterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
2. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed 

éves végrehajtásáról 
 
3. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti megüresedett 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
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Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés Rácz Zoltánné Sárospatak, Sport út 1/A. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
2. Elıterjesztés Szabó Jánosné Sárospatak, Lavotta u. 59. III/5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
3. Elıterjesztés Poroszka Lászlóné Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés Mudróczki Zsolt Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
7. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
8.   Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
Poncsák Ferenc: Célszerő a térítési díjat az inflációval közel egyezı mértékben, 5 %-kal 
emelni. Nagyobb mértékő emelésre a családok anyagi helyzete miatt nincs lehetıség. 
 
Oláh József Csaba: Az 5 %-os emeléssel az árak az alábbiak szerint alakulnak: a bölcsıdei 
napi négyszeri étkezés 269,-Ft, az óvodai napi háromszori étkezés 269,-Ft, a kollégiumi napi 
háromszori étkezés 575,-Ft, az általános iskolai napi háromszori étkezés 344,-Ft, a 
középiskolai ebéd 278,-Ft.  
 
Egyed Attila: Indokolt lenne a nyersanyag árak emelkedése miatt nagyobb mértékben emelni 
a térítési díjat is, de feltehetıen kevesebb család tudná igénybe venni. Elfogadásra javasolja az 
elıterjesztést. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Kérdezi, hogy ebbıl az összegbıl biztosíthatóak-e a gyerekek részére az 
egészséges táplálkozás feltételei, ki ellenırzi ezt, ki állítja össze az étrendet? Kb. hány fıt 
érint a kedvezményes étkezés? 
 
Poncsák Ferenc: Kb. 500 fı ingyen vagy kedvezménnyel étkezik, további kb. 500 fı fizeti a 
térítési díjat. A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. mőködteti a Makkhetes Éttermet. 
A Kft. vezetıje Gulybán László, a Makkhetes Étterem vezetıje Boros Ernı, akik az 
egészséges étkezéssel és az étrend összeállításával kapcsolatos kérdésekre tudnak válaszolni. 
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Dr. Cserkúti Sándor: Kérdezi, kell-e a kivitelezınek egy heti menüt engedélyeztetnie 
valakivel? 
 
Poncsák Ferenc: A tápanyag és kalóriaértékek valamilyen rendeletben rögzítve vannak, 
azokat betartja a Kft. 
 
Egyed Attila: Tudomása szerint az étrendet összeállító személy Margittay Béla, aki 
elmondása szerint az iskolákkal is egyeztet. Törekszenek arra, hogy ne csak hagyományos 
ételeket készítsenek a gyerekek részére, hanem változatos és egészséges étrendet. Elhangzott 
az irodavezetı úr részérıl, hogy az ellátottak kb. fele fizeti a térítési díjat, az önkormányzatot 
és intézményeit milyen mértékben érinti ez, tudják-e még finanszírozni? 
 
Poncsák Ferenc: Adagonként átlagban 250,-Ft-tal egészíti ki az önkormányzat az étkezési 
költséget. Az ingyenes és az 50 %-os kedvezményben részesülı személyekre évi 68.000,-Ft 
támogatás igényelhetı az államtól, ami nagyjából fedezi is a költségét, ugyanakkor ha 
nagyobb mértékben emelnék a térítési díj összegét, csökkenne az önkormányzat számára a 
kiegészítés összege. Ha növelnék a díjakat, a konyha kapacitása nem lenne kihasználva, az a 
Kft. eredményességére lenne rossz hatással, akkor viszont a Kft. mőködését kellene 
kiegészítenie az önkormányzatnak. 
 
Oláh József Csaba: 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: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

477/2011. (XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekétkeztetés térítési díjáról készült 
elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
 
2. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves végrehajtásáról 
 
Poncsák Ferenc: Jelentıs összegő a ki nem fizetett számlák értéke, 487.411 eFt, ebbıl a 
Polgármesteri Hivatalt 441.539 eFt terheli, a többi az intézményeket. A hivatal tartozása 
döntıen beruházási célú számlatartozás. Az év folyamán alapvetıen két forrásból történt a 
mőködési hiány finanszírozása, egyrészt az ÖNHIKI I. és II. ütemébıl mintegy 180 millió Ft-
hoz jutott az önkormányzat, ez vissza nem térítendı támogatás, véglegesen finanszírozza az 
önkormányzat hiányát. A likvidhitel keret a másik olyan eszköz, amivel a hiányt finanszírozni 
lehet, ezt májusban 50 millió Ft-tal emelték, októberben pedig 100 millió Ft-tal, így az év eleji 
150 millió Ft-os likvidhitel keret jelenleg 300 millió Ft. Ezekbıl várhatóan év végéig tudják 
az önkormányzat mőködését finanszírozni.  
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Az iparőzési adóból év végéig 25-30 millió Ft bevétel várható. A szociális kiadásokat illetıen 
látható, hogy 282.730 eFt-ból 2011. szeptember 30-ig 180.713 eFt teljesült, itt bizonyos 
megtakarítás látható. 
 
Oláh József Csaba: Ez nagyban a megszorításoknak köszönhetı, a bizottság 
következetességének és annak, hogy az átmeneti segélyek száma csökkent, mivel a támogatás 
megállapításának feltételei változtak.  
 
Poncsák Ferenc: Az átmeneti segélyhez nem társul állami támogatás, a megtakarítás ennél a 
támogatásnál 100 %-os, míg más esetben csak 10 %. 
 
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: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

478/2011. (XI.22.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

háromnegyed éves végrehajtásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról készült tájékoztatót megtárgyalta és 
javasolja a Képviselı-testületnek a tudomásul vételét.   
 
 
 
3. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

koncepciójáról 
 
Poncsák Ferenc: Nem lesz könnyebb a következı évi pénzügyi helyzet sem a jelenleginél. 
Bevételek közül meghatározó az állami támogatás összege, de bizonyos csökkenés itt is 
várható, mert bár nem változtak az egy fıre jutó jövedelmek, viszont az állandó lakosságszám 
csökkent, az ellátottak (óvodások, iskolások, kollégisták) száma is csökkent, ez magával vonz 
15-20 millió Ft csökkenést az állami támogatásból. A személyi jövedelemadóban bekövetkezı 
változás (egykulcsos adó) csökkentette az SZJA összegét, ezért a visszaosztott pénz is 
kevesebb lett az önkormányzatnak. Ez újabb 10-15 millió Ft bevétel kieséssel járhat. A 2010. 
évben hozott döntés az 50 álláshely megszüntetésérıl 2011. évben jelentıs kiadáscsökkenést 
még nem okozott, de novembertıl várható lesz, mivel a felmentési idı és a végkielégítés 
kifizetése akkor jár le. Valamennyi megtakarítást idén is jelent, jövı évre viszont tényleges 
megtakarítással jár, ha arra gondol, hogy 50 álláshely 1-1,5 millió Ft-tal számolva legalább 50 
millió Ft megtakarítást kell hozzon.  
A 400 millió Ft hiányra nincs fedezet. Az ÖNHIKI-nél számolni kell azzal, hogy jövıre már 
nem kapnak 180 millió Ft-ot, csupán 130-140 millió Ft-ot, ugyanakkor a likvid hitelhez már 
nem biztos, hogy jövıre hozzá tudnak tenni, mivel az éven 150 millió Ft-tal kiegészítették.  
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Egyrészt a kormány meghatározhatja, hogy csak bizonyos feltételekkel vehetı fel a hitel, 
másrészt ezt vissza is kell fizetni. 300 millió Ft-ra emelték, amihez hozzájön 80 millió Ft 
munkabér hitel és a kamat is jelentıs, 40-50 millió Ft lehet ilyen összegnél, ami 40 személy 
bérköltsége. Nem célszerő tovább növelni, mert kamatteher és visszafizetés bizonytalanság 
járhat ezzel, ezért a koncepcióban meghatározták, hogy jövı évben a költségvetési hiány 
legfeljebb 200 millió Ft nagyságban tervezhetı, vagyis a kiadások visszafogása révén a 
mőködési hiány jövıre ne legyen több 200 millió Ft-nál. Ennek érdekében bizonyos 
pontokban történik utalás arra, hogy a nem kötelezı feladatok ellátását csak az állami 
normatíva erejéig finanszírozza az önkormányzat, gondol itt az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium, a Vay Miklós Szakképzı Iskola, a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat és a 
Farkas Ferenc Mővészeti Iskola intézményeire. Ezek esetében 20-25 millió Ft megtakarítást 
jelentene, ha csak az állami normatíva erejéig finanszíroznák. Törekedni kell arra, hogy minél 
kisebb legyen a hiány, a meglévı feladatok minél hatékonyabban el legyenek végezve, hogy 
az önkormányzat pénzügyi helyzete ez által is mederben tartható legyen. 
 
Oláh József Csaba: Sokat kell dolgozni a költségvetés készítésekor, hogy minél kevesebb 
kiadással készüljön el. Dicséret illeti az elıterjesztés készítıjét, mindenre kiterjedt anyagot 
láthatnak maguk elıtt. 
 
Egyed Attila: Valóban jól összeszedett, jól megfogalmazott anyagról van szó. Elfogadásra 
javasolja a koncepciót, de úgy gondolja, hogy változások elıtt állnak és a koncepcióban 
felállított terv borulhat még. Kérdezi, hogy 300 millió Ft mőködési hiány és 80 millió Ft 
munkabér hitel hiányában is 200 millió Ft mínusszal zárnák a jövı évet? 
 
Poncsák Ferenc: Igen. A bevétel nagyobb mértékben csökken, mint a kiadás. Az osztályok 
számát nézve és az intézmények tanulói létszámának csökkenését figyelembe véve az állami 
támogatás csökkenni fog és ÖNHIKI támogatásra is kevesebb összeg várható. Más lenne a 
helyzet, ha az állam átvenné az intézmények mőködtetését.  
 
Egyed Attila: Ha az állam átvenné az intézmények mőködtetését, akkor az önkormányzat kb. 
100 millió Ft kiadástól mentesülne? 
 
Poncsák Ferenc: Igen. A cél a 200 millió Ft mínusz. Ha megfeledkeznek a 400 millió Ft 
hiányról, akkor a 200 millió Ft hiányt nyugodt szívvel el lehet fogadni, ha viszont figyelembe 
veszik az eddigi hiányt is, amit csökkenteni kellene, akkor kívánatos, hogy még kevesebb 
legyen 200 millió Ft-nál a jövı évi hiány. 
 
Egyed Attila: És akkor még nem történt felújítás, beruházás, ezenkívül számolnak az ÖNHIKI 
összegével, ami szintén nem valószínő, hogy ugyanannyi lesz, mint az éven.   
 
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: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

479/2011. (XI.22.) 
h a t á r o z a t a 
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Sárospatak Város Önkormányzatának  
2012. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról készült elıterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
Oláh József Csaba: Javasolja, hogy a bizottság további munkáját zárt ülésen folytassa. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett és további 
munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 
 
 
Nyílt ülés folytatása. 
 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti megüresedett 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterülető 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési 
koncepció a bérlakást szociális alapon történı bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását fenti 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: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

486/2011. (XI.22.) 
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, Lavotta u. 59. II/1. 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. 
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5. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/3. ajtószám alatti szociális 

bérlakásra vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja a fenti bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadására a pályázati kiírást. Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, 
Bartók B. u. 7/A. III/3. ajtószám alatti 1 szobás, 50 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás 1 éves idıtartamra történı bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

487/2011. (XI.22.) 
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/3. 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. 
 
 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/3. ajtószám alatti szociális bérlakásra 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja a fenti bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadására a pályázati kiírást. Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, 
Lavotta u. 59. I/3. ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakás 1 éves idıtartamra történı bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 
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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. I/3. 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 folytatta, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  

                                                         Oláh József Csaba s.k. 
            a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 

 


