
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. április 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  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
 Donkó József Kabinet Iroda vezetıje 

 
Meghívottak: Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıje 
 Tırös Károly, a Tırös és Társa Bt. ügyvezetıje 
 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor a 3. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

Tırös Károly az 1. napirendi pont, Donkó József és Lendvainé 
Szendrei Ágnes a 2. napirendi pont tárgyalását követıen távoztak. 
Poncsák Ferenc az 5. napirendi pont tárgyalásán vett részt.  

 
  
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. Javasolja a kiküldött meghívóhoz képest 
elsıként tárgyalni azokat a napirendi pontokat, amelyekhez meghívottak érkeztek. Kéri a 
bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı – Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tüzelıutalványok értékének megfelelı tőzifa szállítására beérkezett pályázatok elbírálása 
 
2. Elıterjesztés bölcsıdei gondozási díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
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3. Elıterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 
4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. III/3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
2. Elıterjesztés Dési Lászlóné Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. I/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
3. Elıterjesztés Seresné Mihalcsik Krisztina Sárospatak, Lavotta u. 59. I/4. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
4. Elıterjesztés Szabó Zoltán Sárospatak, Dobó F. u. 40. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés Tyukodi Miklósné Sárospatak, Bartók Béla út 7/A. II/4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
6. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Tüzelıutalványok értékének megfelelı tőzifa szállítására beérkezett pályázatok 
elbírálása 

 
Rák Józsefné: A Bizottság 2012. március 27-ei ülésén hozott határozata alapján a Sárospatak 
újságban, Sárospatak város honlapján, valamint a Zemplén Televízió közérdekő híreiben 
pályázati felhívást tett közzé a tüzelıutalványok értékének megfelelı tőzifa szállítására 
vonatkozó árajánlatok megtételére. Az árajánlatokat tartalmazó pályázat benyújtási határideje 
2012. április 20-a volt. Egy árajánlat érkezett 2012. április 16-án, zárt borítékban, a Tırös és 
Társa Bt. részérıl. A pályázó hozzájárult az árajánlata nyílt ülésen történı tárgyalásához. 
 
A zárt boríték a napirendi pont tárgyalásakor kerül felbontásra. 
 
Oláh József Csaba: A Tırös és Társa Bt. a következı árajánlatot teszi: 
Főrészelt tőzifa 1.950,-Ft/q 
Hasított tőzifa 2.100,-Ft/q  
Az árak az ÁFA-t és a szállítási költséget is tartalmazzák. Kisebb összegő utalványok 
kiszállítását is vállalja.  
 
Szabó András: Mennyiben térnek el az árak a tavalyi árhoz képest? 
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Tırös Károly: A főrészelt tőzifa 50,-Ft-tal kevesebb a tavalyi árnál, a hasított tőzifa árán nem 
változtatott, a tavalyi ár szerinti maradt. 
 
Szabó András: Javasolja a Tırös és Társa Bt. által nyújtott árajánlat elfogadását.  
 
Oláh József Csaba: Kéri, szavazzanak a Tırös és Társa Bt. által nyújtott árajánlat 1 éves 
idıtartamra történı elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı – Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

65/2012. (IV.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
tüzelıutalványok értékének megfelelı tőzifa  

szállítására beérkezett pályázatról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Tırös és Társa Erdészeti, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság által benyújtott, a tüzelıutalványok értékének megfelelı 
tőzifa szállítására vonatkozó pályázatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy az abban 
szereplı árajánlatot 1 éves idıtartamra elfogadja.  
A szolgáltatóval kötött megállapodás 2012. május 1-jétıl 2013. április 30-ig érvényes. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
2. Elıterjesztés bölcsıdei gondozási díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 
Donkó József: Más önkormányzatoknál is érdeklıdtek a jogszabályban kötelezı jelleggel 
elıírt személyi térítési díj megállapításáról és bevezetésérıl. Azt tapasztalták, hogy a hasonló 
mérető és típusú, hasonló anyagi helyzetben lévı önkormányzatoknál nem került bevezetésre 
és megállapításra a gondozási díj, illetve 0,-Ft-ot állapítottak meg, hogy ne terheljék újabb 
kiadással az érintetteket. Mindenképpen célszerő és méltányos ezt átgondolni, hiszen a 
bölcsıdei ellátást elsısorban azok a szülık veszik igénybe, akik munkahelyet tudnak 
létesíteni, illetve szeretnék azt megtartani. A bölcsıdei férıhelyek számát is célszerő lehetıleg 
a maximum körül kihasználni és egy esetleges díj megállapításával nem kizárt, hogy a 
jelenlegi átlaglétszám tovább csökkenne. Az ebbıl várható néhány 100 eFt éves bevétel lehet, 
hogy többet vinne el, mint amennyit hozna. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: A jelenlegi 23 fıs létszámból várhatóan 7 fı gyermek marad a 
bölcsıdében. Az újonnan beiratkozottaknak még nem tudják a jövedelmi viszonyaikat, de a 
foglalkozásokból, a munkakörökbıl úgy látják, hogy nagyon alacsony, minimálbér közeli 
jövedelmő családok lesznek.  
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Figyelembe véve, hogy vannak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı szülık, 
illetve nagycsaládosok, akik szintén kedvezményt kapnak vagy ingyenes ellátást, olyan 
minimális összeg lenne a bevétel egy esetleges díj megállapításával, hogy ezért nem érdemes 
elvenni a kedvet a bölcsıdébe járástól és borzolni a kedélyeket. A gondozási díjat 
mindennapra fizetni kellene, akkor is, ha beteg a gyermek, illetve a téli és nyári szünetek 
esetén is, ami komoly anyagi terhet jelentene a szülıknek, bármilyen összegrıl legyen szó. 
Eger város a gondozási díjat napi 120,-Ft-ban állapította meg és Tiszaújváros is fontolgatja. 
Ismerve a helyi viszonyokat, azt javasolja, hogy a Képviselı-testület a gondozási díj mértékét 
valamennyi bölcsıdés gyermek, illetve szülı esetében nulla forintban állapítsa meg.  
 
Egyed Attila: Jónak tartja a díj kiszámítását, hivatkozott is a Gondozási Központra, most már 
legalább tudnak számokat, tudják, hogy mi mennyibe kerül. Megérti azt is, hogy minden 
napra fizetni kell a díjat, hiszen fizetni kell a szakdolgozó bérét is és főteni is kell az 
épületben attól, hogy nem megy a bölcsıdés gyermek. Ezek valós költségek, viszont ha azt 
nézi, sokkal nagyobb anyagi hátrány érheti az önkormányzatot, ha a díj megállapítása miatt 
kivesznek a bölcsıdébıl 3-4 gyermeket. A szülık többsége rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, minimális lenne az összeg, ami befolyna a gondozási díjból. 
Javasolja, hogy nulla forintban állapítsák meg a díjat. 
 
Donkó József: Megjegyezni kívánja, hogy az önkormányzatnak másik térítési díj rendelete is 
van, csak ez a közoktatási intézményekkel kapcsolatos. A kettı valahol hasonlít egymáshoz, 
hiszen a közoktatásban megállapított térítési díj kiszámítása majdnem azonos. Gyakorlatilag 
ebben a térítési díj rendeletben is (az oktatásiról beszél) megállapításra került korábban az 
intézmény költségvetésébıl levezetve, hogy mennyi az a térítési díj, ami egy gyermekre órára 
lebontva beszedhetı lenne. Jelenleg Magyarországon éppen az alkotmányból eredı alapjogok 
alapján sem az óvodában, sem az általános iskolákban, sem a többi intézményben térítési díjat 
nem szedhet az önkormányzat, illetve az állam. Ezt külföldi állampolgárok esetében szokták 
megállapítani ezekben az esetekben, illetve a Farkas Ferenc Mővészeti Iskolánál, ahol az 
oktatás nem kötelezı, de ott sem szedhetı be a térítési díj azok esetében, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Szakmunkás képzés esetében a második 
szakképzettséget követı további szakképesítés esetén szedhetı csak térítési díj. Maga a díj a 
közoktatásban is meg van állapítva, de nem élnek vele, és ott nem írják elı, hogy nulla 
forintban állapítsák meg, mert a jogszabály eleve így rendelkezett. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását a rendelet-tervezet elfogadásáról és arról, hogy 
a b) pontban megállapított intézményi térítési díj 0,-Ft-ban kerüljön meghatározásra. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı – Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

66/2012. (IV.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
bölcsıdei gondozási díj megállapításáról szóló  

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a bölcsıdei gondozási díj megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról készült elıterjesztést megtárgyalta, azt 4 igen – 
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egyhangú – szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy a 
megállapított intézményi térítési díj 0,-Ft-ban kerüljön meghatározásra.  
 
 
 
3. Elıterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Dobó F. u. 21. fsz. 3. ajtószám alatti 1 szobás, 38 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: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

67/2012. (IV.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, Dobó F. u. 21. fsz. 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. 
 
 
 
Szabó András: Az elmúlt képviselı-testületi ülésen az a határozat született, hogy az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság kiegészítéseivel tárgyalják újra a Sárospataki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, de nem látja a kiküldött anyagok között a 
beszámolót. 
 
Cziráki Zsolt: A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült beszámoló tartalmazza, 
hogy a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 4-ei ülésén úgy határozott, 
hogy a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról, a roma lakosság 
helyzetérıl szóló tájékoztatóban foglaltakat fenntartja, azzal a továbbiakban nem kíván 
foglalkozni. 
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4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
Poncsák Ferenc: A mőködési hiánnyal kapcsolatban elmondja, hogy 441 millió Ft-ról indult a 
hiány, mely összeg évközben 210 millió Ft környékére csökkent az ÖNHIKI-nek 
köszönhetıen, amely 230 millió Ft volt 2011. évben. A helyi adó bevétel mintegy 50 millió 
Ft-tal tovább csökkentette a hiányt, így 160 millió Ft körül zárult a mőködési hiány. A 
teljesítésben viszont 35 millió Ft mőködési hiány szerepel a ki nem fizetett számlák miatt, 
továbbá a Patakhı Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. részérıl januárban érkezett meg a II. 
féléves számla, 110 millió Ft értékben, ezzel már 150 millió Ft körül alakul a hiány. A tervhez 
képest jónak lehetne mondani a hiány alakulását, de van 300 millió Ft feletti rövidlejáratú 
likvidhitel tartozása az önkormányzatnak. A tárgyévi hiány jól alakult, ugyanakkor a korábbi 
évek hiánya még törlesztésre vár. Az önkormányzat 173.664 eFt tárgyévi helyesbített 
pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a bankszámla egyenlegbıl indul ki, viszont az EU-s 
támogatású beruházásoknak a számlán lévı egyenlegei nem használhatók fel mőködési és 
egyéb célokra, ezért a pénzmaradvány csupán technikai jellegő, tényleges befolyással nincs az 
idei év gazdálkodására. 
Az állami támogatás visszafizetése jelentıs volt a 2007-2010. években - 50-70-100 millió Ft -. 
Az idei évre ez csupán 3,8 millió Ft összegő. 
 
Oláh József Csaba: A módosított elıirányzat és a teljesítés szerint a segélyek területén 
összességében 18 millió Ft megtakarítás észlelhetı. 
 
Poncsák Ferenc: Az állami támogatás miatt ennek csupán 10 %-a a tényleges megtakarítás. 
 
Egyed Attila: Vannak olyan tételek, amelyek 100 %-ban az önkormányzatot terhelik, pl. az 
átmeneti segély, amelynek a megtakarítása 100 %-ban az önkormányzaté, 2,6 millió Ft. 
 
Rák Józsefné: Viszont vannak olyan segélyek, amelyek 100 %-ban támogatottak, pl. az 
óvodáztatási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása.  
 
Dr. Cserkúti Sándor: Elsı olvasatra optimisták is lehetnének, de ha a dolgok mögé néznek, 
egyetért a könyvvizsgáló megjegyzésével, hogy kockázatokat rejt a múlt évi költségvetés 
zárása a jövıt illetıen. A rövidlejáratú likvidhitel tartozás törlesztırészlete nagyon magas, 
ahogy magas az adósságállomány is a 2013. és az azt követı évekre nézve a 
kötvénykibocsátás miatt. Nagyon kemény éveknek néznek elé. 
 
Poncsák Ferenc: A hosszú lejáratú adósság tıke- és kamatfizetési kötelezettségérıl készült 
elıterjesztés tartalmazza évenkénti bontásban 2032. évig, hogy a kötvénnyel kapcsolatban 
mennyi kötelezettsége van az önkormányzatnak. A kamatfizetés éves viszonylatban 25-30 
millió Ft, ezt az önkormányzat tudja fizetni, bár ebben az évben tıkefizetési kötelezettség 
nincs, de ezt követıen évente 162,5 millió Ft lesz, ami a jövı évtıl kezdve okozhat problémát. 
Erre vonatkozott a könyvvizsgáló értékelése, hogy kockázatot rejt magában. Hogy hogyan 
alakul az önkormányzat bevétele a jövıben, attól függ, hogy tudja-e majd fizetni a tıkefizetési 
kötelezettséget vagy sem, melyet most még nem lehet látni. Jelentıs az adósság, plusz még a 
rövid lejáratú likvidhitel tartozás is ott van, ami kérdéses, hogy év végén átalakul több éves 
lejáratú hitellé vagy sem, mert a törvény már csak év végéig engedi. Év végén elvileg vissza 
kell fizetni. 
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Oláh József Csaba: Elmondható, hogy jól gazdálkodtak a segélyeket illetıen. Kéri a bizottság 
szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

68/2012. (IV.24.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének  

végrehajtásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról készült elıterjesztést elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek.  
 
 
 
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 
  
 


