
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. január 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: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
   
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor a nyílt ülés végén érkezett. Szabó András a 2. 

napirendi pont tárgyalása közben érkezett. Poncsák Ferenc az 1. 
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. 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 a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
2. Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
3. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Városmarketing Koncepciójának 

elfogadására 
 

4.  Egyéb ügy 
• Tájékoztató a Rendelıintézet épületérıl 
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Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
3. Elıterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/5. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
4. Elıterjesztés Gulyás István Sárospatak, Búzavirág út 14. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés Oláh Ágnes Sárospatak, Katona J. u. 26. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
6. Elıterjesztés Szegedi Miklósné Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
7. Elıterjesztés Tóth Sándorné Sárospatak, Lavotta u. 59. II/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
8. Elıterjesztés Városi Gabriella Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
9. Elıterjesztés Czetı András Sárospatak, Kossuth út 49. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
10. Elıterjesztés Horváth Mária Olaszliszka, Vasvári Pál u. 71. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdése meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
11. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
12. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálására 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Poncsák Ferenc: Az állami plusz pénzek átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletbe, 
ennek nagyobb része felhasználási kötelezettséggel terhelt összeg. Az ÖNHIKI támogatások  
139 millió Ft-tal csökkentik a forráshiányt, így a legutóbbi 450 millió Ft forráshiány 300 
millió Ft környékén alakul. A legtöbb intézmény módosítás iránti igényének nincs a 
forráshiányra gyakorolt hatása. A Carolina Óvoda esetében megtakarítás történt, ami 
csökkenti a mőködési hiányt 1.255 e Ft-tal, a Vay Miklós Szakképzı Iskola 2,5 millió Ft 
plusz elıirányzatot kér az önkormányzati támogatáshoz, ez a sportpálya mőködésével van 
összefüggésben.  
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Korábban az intézmény úgy vette át a sportpálya mőködtetését, hogy a szakképzési alapból 
fenn tudja majd tartani, de a szakképzési alap azóta megváltozott. Tavaly 1,9 millió Ft-ot 
kapott az intézmény, korábban ez az összeg 10 millió Ft körül volt. Lehet, hogy a sportpálya 
fenntartásáról döntést kell hozni, hogy marad az intézmény fenntartásában vagy másképp kell 
megoldani.  
A hiányt nagymértékben a II. ütemben és az év végén megítélt ÖNHIKI támogatás változtatja, 
a módosított hiány 444.959 eFt-ról 299.151 eFt-ra csökken. Ebbıl 257.474 eFt mőködési, 
41.677 eFt fejlesztési hiány. Tavaly az ÖNHIKI támogatás országos szinten 32 milliárd Ft 
volt, idén 24 milliárd Ft, így mivel a keretösszeg csökkent, ha ugyanolyan elosztásban 
részesülnénk is, mint tavaly, akkor is kevesebb mint 200 millió Ft-ot kap majd az 
önkormányzat.    
 
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 

1/2012. (I.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2011. évi költségvetési elıirányzatok 
módosításáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 
2. Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
Rák Józsefné: A szociális törvény ismét módosult 2012. január 1-jétıl több pontban is, 
melyeknek egy része érintette a helyi rendeletben foglalt rendelkezéseket is. A magasabb 
szintő jogszabálynak való megfelelés céljából szükségessé vált a rendelet módosítása. Az 
aktív korúak ellátási rendszerét érintette az egyik módosítás. Tavaly felhatalmazást kapott a 
települési önkormányzat arra, hogy a bérpótló juttatásra jogosult személyek tekintetében 
egyéb jogosultsági feltételként elıírja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. Ezzel a 
felhatalmazással kívánt élni a Képviselı-testület és megalkotta az erre vonatkozó rendeletét, 
azonban változott a jogszabály. Ez a felhatalmazás már nemcsak a bérpótló juttatásra, illetve 
késıbb a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultakra vonatkozik 2012. január 1-
jétıl, hanem kiterjed valamennyi aktív korúak ellátásában részesülı személyre, úgy a 
foglalkoztatást helyettesítı támogatást igénylı kérelmezıkre, mint a rendszeres szociális 
segélyezettekre. A szankció különbözik a két ellátásnál, a foglalkoztatást helyettesítı 
támogatásnál amennyiben a feltételeket nem teljesíti az ellátásban részesülı, illetve a 
kérelmezı, meg sem lehet állapítani azt, vagy meg kell szüntetni az ellátást, ha a felszólítás 
ellenére sem tesz eleget a kötelezettségének. A rendszeres szociális segélyezettek esetében a 
szankció az ellátás folyósításának egy hónapra történı felfüggesztését fogja jelenteni. Tavaly 
a bérpótló juttatásra jogosultak körének nagy része vizsgálat alá került, egyrészt a szociális 
ügyintézık végezték a helyszíni ellenırzést, de nagyobb részét a közterületfelügyelık látták 
el. Tavaly mindössze egy esetben került sor ellátás megszüntetésére, viszont több alkalommal 
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is történt felszólítás, a határidı lejártát követıen pedig újabb ellenırzés következett és nem 
kerültek megszüntetésre az ellátások, mivel a felszólítás szerinti kötelezettségeiknek eleget 
tettek. 
A lakásfenntartási támogatás rendszere tavaly szeptemberben jelentısen változott, akkor a 
helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelet módosításra került, azonban 2012. 
január 1-jétıl a helyi lakásfenntartási támogatási forma megszőnt, mely miatt hatályon kívül 
kell helyezni az önkormányzati rendelet helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 
szabályait. Azzal szőnt meg, hogy aki ebben az ellátásban részesül, annak a határozatban 
foglalt idıpontig, de legkésıbb 2012. március 31-ig kell folyósítani a támogatást, azt 
követıen meg kell szüntetni.  
Fontos változás még, hogy a lakásfenntartási támogatás jegyzıi hatáskörbe került, ezért a 
rendelet eljárási rendelkezéseit módosítani kell. Eddig képviselı-testületi hatáskörben volt, 
Sárospatakon ezt átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolta. 
Tavaly az aktív korúak ellátása, azon belül a foglalkoztatást helyettesítı támogatás összege 
megegyezett a nyugdíjminimum összegével (28.500,-Ft), ez az összeg 22.800,-Ft-ra csökkent. 
A rendszeres szociális segély maximuma is csökkent, nem lehet több, mint a nettó 
közfoglalkoztatási bér 90 %-a. Ha van olyan család, ahol rendszeres szociális segélyezett és 
foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személy is van, akkor a kettı összege együtt 
nem lehet több, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a, kb. 43.000,-Ft. Eddig úgy szólt a 
törvény, hogy aki betöltötte az 55. életévét, az rendszeres szociális segélyre vált jogosulttá, 
nem kellett kötelezıen részt vennie közfoglalkoztatásban. Most újra felül kell vizsgálni ezeket 
a személyeket, mivel úgy változott a jogszabály, hogy nem az 55. évet betöltött, hanem az 
adott személyre irányadó nyugdíjkorhatárt megelızı 5 éven belül levı lehet rendszeres 
szociális segélyezett. Már most van olyan személy, akit vissza kell minısíteni foglalkoztatást 
helyettesítı támogatásra jogosulttá, ami számára jelentıs jövedelemkiesést fog jelenteni, mert 
míg rendszeres szociális segélyezettként magasabb összeget kapott, most 22.800,-Ft-ra lesz 
jogosult.  
 
Oláh József Csaba: Köszöni az elıterjesztés elkészítését, mindenre kiterjed az anyag.  
 
Egyed Attila: Sajnálja, hogy jegyzıi hatáskörbe került a normatív lakásfenntartási támogatás, 
bár ezzel nekik kevesebb munkájuk lesz, de a környezettanulmányok során sok esetben pénzt 
takarítottak meg, hiszen kiderült, hogy nem jogosult a kérelmezı erre a támogatásra. 
 
Rák Józsefné: Természetesen ezeket az ellenırzéseket ezután is el fogják végezni. 
 
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 
2/2012. (I.24.) 

h a t á r o z a t a 
 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
készült elıterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
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3. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Városmarketing Koncepciójának 

elfogadására 
 
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 

3/2012. (I.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat  

Városmarketing Koncepciójának elfogadásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat 
Városmarketing Koncepciójának elfogadásáról készült elıterjesztést elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
 

 
4.  Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a Rendelıintézet épületérıl 
 
Oláh József Csaba: A kivitelezésben sok „érdekes” dolgot tapasztaltak a látottak alapján, ami 
magánház felújítása esetén sem engedhetı meg. Fıleg a burkolásra, az ajtók beépítésére, a 
hideg-meleg burkolat kiépítésére, a lépcsı kialakítására (csúszás miatti balesetveszély) 
gondol. Az alsó részen vizesedést vettek észre. Maga az épület szép, színvonalas munkát lehet 
majd ott végezni.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a további munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 
 
 
Nyílt ülés folytatása: 
 
 
5. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. III/3. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja tárgybani bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadására vonatkozóan a pályázat kiírását.  
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Kéri a bizottság szavazását a Sárospatak, Bartók Béla 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: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

14/2012. (I.24.) 
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 Béla 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. II/1. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
Oláh József Csaba: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja tárgybani bérlakás 1 éves 
idıtartamra történı bérbeadására vonatkozóan a pályázat kiírását. Kéri a bizottság szavazását 
a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterülető önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakás 1 éves idıtartamra történı bérbeadására vonatkozó pályázati 
kiírásról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

15/2012. (I.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történı pályázat kiírásáról 
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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. 
 
 
 
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 
 
 


