
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. május 22-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 
 Dr. Farkas Éva gyámhivatal vezetı 

 Cziráki Zsolt fıtanácsos 
 Rusznák Istvánné gyámhatósági ügyintézı 

 
Meghívottak:  Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje 

 E. Sáfrányos Sarolta szakmai vezetı  
 

  
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, hogy a zárt ülés napirendi 
pontjai közé vegyék fel Lakatos Józsefné sárospataki lakos kérelmére vonatkozó 
elıterjesztést. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 5 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
2. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés Lakatos Józsefné Sárospatak, Kossuth u. 33. szám alatti lakos kérelmérıl 
 
2. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatásáról 
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3. Elıterjesztés Kovács Zsolt Sárospatak, Comenius u. 4. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 
lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 

 
4. Elıterjesztés Kıváry Gabriella Sárospatak, Katona J. u. 30. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása iránti kérelmérıl 
 
5. Elıterjesztés a Sárospatak, Dobó F. u. 21. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
6. Elıterjesztés átmeneti segélyek elbírálására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat részérıl 
megjelenteket, illetve a Gyámhivatal vezetıjét. 
 
Szabó András: Tudomása szerint az állam által megelılegezett gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban változás történt, ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni a gyámhivatal 
vezetıjétıl.       
 
Dr. Farkas Éva: Eddig a bíróság által megállapított összeget folyósították, akár 20 ezer vagy 
40 ezer forintot, ez változott, nem lehet 14.250,-Ft-nál többet megállapítani. Továbbra is két 
alkalommal lehet igényelni, a kettı között 6 hónapnak kell eltelnie, amikor az apa nem fizeti a 
gyermektartásdíjat és maximum 3 éves idıtartamra állapítják meg. 
 
Molnár Marianna: Nem változtak a törvényi, rendeleti szabályozások, ugyanolyan feltételek 
mellett végzik a munkát, a gyermekjóléti szolgálatban a létszám nem változott, a családsegítı 
szolgálatnál 3 fırıl 1 fıre csökkent. A statisztikát tekintve ötszörösére emelkedett a 
lakhatással és megélhetéssel kapcsolatos esetek száma. 
 
Szabó András: Kérdezi, hogy a fennálló problémák, esetszámok mennyiben befolyásolják a 
körzetét képezı Csepel melletti lakóterületet, romlott-e ott a helyzet vagy stagnál? 
 
Molnár Marianna: A cigánytelepen van egy személy, aki a missziós tevékenység révén 
hihetetlen hatással bír a környezetére.  
Van lehetıség egy telepfelszámolási pályázat benyújtására, ez több mint 100 millió Ft-os 
pályázati támogatást jelent. A korábbi telepfelszámolási pályázatok lényege az volt, hogy 
ledózerolták volna a telepet és megpróbálták volna más környezetbe elhelyezni a családokat. 
Ez a pályázat arról szól, hogy a jelenlegi lakókörnyezetben kell élhetı körülményeket 
teremteni. A pályázat 40 személy bevonását jelenti, munkakörülményeket, munkát, képzést, 
gyerekeknél akár egyénre szabott fejlesztési koncepció kidolgozását, a telepen megfelelı 
életkörülmények, valamint egy szolgáltató ház kialakítását. Építeni nem lehet, csak felújítani, 
egy mosó és mosdó helyet szeretnének kialakítani, aminek lenne egy olyan közösségi tere is, 
ahova az orvos ki tudna menni vagy fogadóórát lehetne tartani. Ezt a lehetıséget 
semmiképpen nem szabad kihagyni. A pályázathoz nem kell önerı, 100 %-os támogatásról 
van szó. 
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Szabó András: Kérdezi, milyen a kapcsolatuk a sárospataki roma nemzetiségi 
önkormányzattal? Június 2-án, szombaton TeSzedd! 2012 – országos hulladékgyőjtési nap 
lesz, felhívta a figyelmet arra, hogy a Dorkói úton sok szemét van, most tehetnek magukért az 
ott lakók, kapnak zsákot, ingyen elszállíthatják a szemetet és az önkormányzatnak sem kerül 
költségébe. Kéri, hogy ha beszélnének a szülıkkel, erısítsék meg abban, hogy ez nagy 
lehetıség arra, hogy eltakarítsák onnan a szemetet. 
 
Molnár Marianna: Ma délután lesz kerekasztal ülés, azt a témát tárgyalják, amit Budai Gyula 
Károly tájékoztatóként benyújtott a Képviselı-testület elé. Van két hét az elıkészületig, be 
lehet vonni ıket a munkába. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal már jobb a kapcsolatuk, 
több összetételő, több képviselı is van, akikkel lehet együtt dolgozni. Az éves 
gyermekvédelmi tanácskozáson két roma képviselı is jelen volt, eddig egy sem.  
 
Oláh József Csaba: 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, nem hajlandó 
átdolgozni az anyagot. A bizottsági ülésen is azt mondta az elnök úr, hogy mindegy, hogy a 
bizottság elfogadja vagy sem a tájékoztatót, ezt az anyagot küldi tovább a megyére. 
 
Egyed Attila: A bizottság megállapítása szerint ez az anyag az elnök úr saját véleménye. 
Lehet, hogy több millió forintból felújítják a területet, de ezeknek az embereknek nincs egy 
zsák mészre sem pénzük, hogy rendbe rakják a házukat, akármit fognak több millió forintból 
felújítani, nehéz dolga lesz a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóinak, hogy 
rávegyék az ott lakókat, hogy ha az elmúlt 20 évben csak lerombolni tudták az egész 
lakónegyedet, ezután tartsák rendben a környezetet és ırizzék meg a tisztaságot. Sok sikert és 
kitartást kíván a munkához. 
 
Molnár Marianna: Tud olyan roma gyerekekrıl, akik szociális munkásnak tanulnak, ezekbıl a 
személyekbıl is lehet felvenni a pályázatba. Nem hiszi, hogy nem tudja elérni, hogy menjen 
ez a munka az ı együttmőködésükkel. Az egész azzal kezdıdik, hogy az egész cigánytelepet 
családonként fel kell mérni, helyzetelemzést kell végezni.     
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását, aki javasolja a Képviselı-testületnek a 
tájékoztató tudomásul vételét, az igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

76/2012. (V.22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készült tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek a 
tudomásul vételét.   
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2. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról 
 
E. Sáfrányos Sarolta: A nyári gyermekétkeztetés lebonyolításával kapcsolatban szeretne 
észrevételt tenni. Jegyzı Asszonnyal beszélték, hogy hol lehetne kiosztani az adagokat, és 
hogy kiporciózott mőanyag dobozban lezárva osztanák. Ötletként merült fel A Mővelıdés 
Háza által fenntartott helyiség, ami jelenleg öltözıként szolgál a Vízikapu mellett. Ez messze 
is van a konyhától, szállítani kellene az ételt és mivel ez egy minden napos program lesz, 
takarítani is kellene a helyiséget, kérdés, hogy ki végezné el ezeket a feladatokat.   
A Kossuth utcán is van egy helyiség, ami közvetlenül az étterem mellett van, a valamikori 
kistérségi üzlethelyiség. Ez a konyha mellett van, teljesen használható, semmilyen anyagi 
pluszba nem kerülne, hisz nem kellene szállítani az ételt sem. Egyértelmősíteni kell, hogy 
kinek a feladata és felelıssége lesz ez a nyári szezonban.  
 
Rák Józsefné: Benyújtották a nyári gyermekétkeztetésre a pályázatot. Tavaly nem tudták 
beadni, mert a miniszteri rendelet alapján önerıt igényelt volna az önkormányzat részérıl. Az 
éven olyan lehetıség van, hogy azok a települések is pályázhatnak, akár önerı nélkül is, akik 
sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos helyzető települések listáján nincsenek. 
Sárospataknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek 25 %-a 
után lehetett pályáznia, a 18 év feletti gyermekeket ki kellett venni ebbıl a körbıl. 164 
gyermekre nyújtották be a pályázatot, ami nem jelenti azt, hogy a 164 gyermekre el is nyerik. 
A rendelet szerint a benyújtott létszám minimum 24,5 %-ára meg kell adni. Ha pl. 80 fıre 
kapják meg, akkor ezt a 80 fıt kell nyári gyermekétkeztetésben részesíteni önerı nélkül. Ezzel 
kapcsolatban megbeszélést tartottak, ahol jelen volt Jegyzı Asszony, Gulybán László a 
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetıje, a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat részérıl E. Sáfrányos Sarolta szakmai vezetı, ahol azt tárgyalták, hogyan 
lehetne mindezt lebonyolítani. Abban állapodtak meg, hogy kiporciózva osztják ki az ételt, a 
Makkhetes Étterem ad hozzá dobozt. Szóba került az is, hogy vannak foglalkoztatást 
helyettesítı támogatásban részesülı személyek, akiknek minden évben 30 napot kell dolgozni 
ahhoz, hogy a felülvizsgálatot követıen a továbbiakban is kaphassák ezt az ellátást. İk 
tudnának segíteni akár takarításban, akár más munkában, nem közmunka keretében, hanem 
önkéntes közérdekő munka címén, mivel ez a fajta munka is figyelembe vehetı, és továbbra 
is jogosulttá válik a segélyre.  
2012. június 5-éig értesítik az önkormányzatot a pályázat eredményérıl, akkor mindent 
konkretizálni kell, június 18-tól augusztus 31-ig tart a program, 44 napra pályáztak és 
mindenképpen a gyermekjóléti szolgálat felügyelete alatt fog történni a nyári szociális 
gyermekétkeztetés. 
 
E. Sáfrányos Sarolta: Felvette a kapcsolatot Dusicza Erikával, vannak olyan középiskolások, 
akiknek megint kell ezt igazolni, hogy egyáltalán érettségi bizonyítványt kapjanak. Jó lenne 
egy olyan helyiség, ami közelebb van a konyhához, az épülethez, hogy a szállítás ne jelentsen 
plusz költséget.      
 
Egyed Attila: A Makkhetes Étterem próbálja megtartani a vendégeket, kiszolgálni az 
idegenforgalmat. Jó helyiséget találtak, meg kell vizsgálni, hogy a Kistérséghez vagy a 
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-hez tartozik. Ha a Kósa-féle házat nézik, ott 
öltözı és zuhanyzó helyiség van, itt viszont ételrıl van szó, ne menjenek egy bizonyos szint 
alá. Jónak tartja, hogy legyenek kisegítı személyek, ezáltal munkát is tudnak biztosítani. 
Fel kell készíteni a képviselı társakat is, mert ilyen esetekben, amikor nem mindenkit 
választanak jogosulttá a támogatást illetıen, és csak néhányan részesülnek benne, jönnek 
majd a kérdések, hogy ık miért nem kaptak, amikor a szomszéd kapott. 
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Cziráki Zsolt: Amennyiben a Kistérségnek a helyiségre szüksége lenne erre az idıszakra, van 
mellette egy régi cipıjavító mőhely, ami teljesen üres és az önkormányzat kezelésében van, 
egy 35-40 m2 alapterülető helyiség a Kossuth utcán, ami szintén alkalmas lenne az ételek 
kiosztására. 
 
Oláh József Csaba: Javasolja, hogy a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai 
vezetıje keresse meg a kistérségi irodavezetıt, beszéljék meg, hogy tudja-e biztosítani a 
helyiséget. 
  
    
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: 
 
 
 
3. Elıterjesztés a Sárospatak, Dobó F. u. 21. fsz. 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. Kéri a bizottság szavazását 
a Sárospatak, Dobó F. u. 21. fsz. 3. ajtószám alatti 1 szobás, 38 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 

83/2012. (V.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, 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. 
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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 
  
 
 


