
J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. augusztus 7-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 

 Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
   
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 SZOC-FP-12 kódszámú, „A szociális földprogramok megvalósításának 

támogatására” tárgyú felhívás keretében pályázat benyújtásáról és a program 
támogatásáról 

 
2. Elıterjesztés a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására és a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési 
szabályzat elfogadására 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Elıterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
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Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a SZOC-FP-12 kódszámú, „A szociális földprogramok 

megvalósításának támogatására” tárgyú felhívás keretében pályázat benyújtásáról 
és a program támogatásáról 

 
Kovács Eszter: A pályázat kezelési szabályzat értelmében rendkívüli esetekben, pl. ha a 
pályázati határidı sürget, Polgármester Úr engedélyével 2 millió Ft közköltség alatt be lehet 
nyújtani pályázatot, de a soron következı képviselı-testületi ülésen a pályázat benyújtásáról a 
Testületnek döntenie kell, utólagosan jóváhagyja vagy elutasítja. 
Ebben az esetben 2012. július 30-a volt a pályázat benyújtási határideje, a pályázatot 
elkészítették és benyújtották. A pályázatot családi háztáji kertek mővelésére, kisállattartásra 
nyújtották be. Maximum 30 eFt-ot lehet igényelni családonként, mely összeget a pályázat 
szerint fıleg takarmány és táp, illetve a csirketartáshoz szükséges orvosságok, 
fertıtlenítıszerek beszerzésére fordítanák. 
A pályázati kiírás kötelezıen elıír egyéni struktúrás mezıgazdasági tájékoztató képzést, erre 
100 eFt-ot lehetett igényelni, illetve az egész program során egy szakember nyújtana 
folyamatos tanácsadást, erre 200 eFt-ot engedett a pályázati útmutató. A támogatás 
összességében 1.200.000,-Ft lenne, ami 100 % vissza nem térítendı támogatás. Amit saját 
forrásból kell finanszírozni, mivel a pályázat nem támogatja, az a csirkék beszerzése. 30 
családnak lehet segíteni, családonként legalább 20 db napos csibével számoltak, ami összesen 
102.000,-Ft. Jövı évre tervezték a pályázatot, 2013. januártól 2013. június 30-ig, ez az összeg 
a jövı évi költségvetést terhelné.  
 
Oláh József Csaba: Milyen forrásból kerülne kifizetésre a 102.000,-Ft? 
 
Rák Józsefné: Az átmeneti segély keretösszegét ennyi összeggel lehetne csökkenteni. Ha 
valaki ebben az egyszeri támogatásban részesülhet, ez jó alap lehet arra, hogy családi 
szükségletet kielégítsen és talán nem kell neki évente 4 alkalommal 5.000,-Ft átmeneti segélyt 
biztosítani. A szociális törvény rendelkezik a természetbeni ellátásokról, családi szükségletek 
kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítı támogatásként lehet természetbeni ellátást nyújtani. 
Ez 30 családnak jelentene segítséget.   
 
Oláh József Csaba: A pályázat elbírálásával kapcsolatban van-e valamilyen feltétel, kik 
kaphatják? 
 
Rák Józsefné: A rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítı támogatásban 
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı személyek kaphatják, illetve 
regisztrált munkanélküliek és álláskeresı személyek.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

100/2012. (VIII.7.) 
h a t á r o z a t a 
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a SZOC-FP-12 kódszámú, „A szociális földprogramok megvalósításának támogatására” 

tárgyú felhívás keretében pályázat benyújtásáról és a program támogatásáról 
 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a SZOC-FP-12 kódszámú, „A szociális 
földprogramok megvalósításának támogatására” tárgyú felhívás keretében benyújtott 
pályázatról szóló elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 
2. Elıterjesztés a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítására és a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és 
mőködési szabályzat elfogadására 

 
Rák Józsefné: Tavaly készült a szociális földprogramról egy rendelet, amelyet a pályázatnak 
megfelelıen szükséges módosítani. Tavaly közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
természetbeni ellátásként lehetett nyújtani támogatást, ez most nem közfoglalkoztatási 
program. A támogatotti kör a rendelet-tervezetben a 3. § módosításaképpen szőkül, illetve 
fontos feltétel az is, ami tavaly is feltétel volt és a pályázati kiírás is tartalmazza, hogy 
legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen Sárospatakon a 
pályázó, és állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral. 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt a kérelmeket illetıen, a támogatás 
megállapítása, elutasítása, megszüntetése ügyében. Az Igazgatási Iroda győjtené össze a 
kérelmeket, és a kérelmek elbírálását megelızıen környezettanulmányt készítenek, majd a 
véleménnyel együtt terjesztik a bizottság elé azokat és a bizottság ezek alapján mérlegeli, 
hogy kiknek és milyen szempontok szerint állapítja meg a támogatást. A rendelet-tervezet 
mellékletét képezi a kérelem nyomtatvány, ami szintén módosult, mivel ez a pályázat 
állattartásra vonatkozik. 
Szemben a tavalyi rendeletben foglaltakkal a megtermelt hús és tojásmennyiség teljes 
egészében azt a családot illeti meg, aki megtermeli magának. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem tudja pontosan, hogy mennyi család 
részesül, de 700 gyermeket érint. A foglalkoztatást helyettesítı támogatásban és rendszeres 
szociális segélyben részesülık száma együtt 600 fı. Nem lesz egyszerő a mérlegelés, de 
ezzel 30 családnak segíthetnek. 
 
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 

101/2012. (VIII.7.) 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról és a szociális földprogram végrehajtásáról szóló  
szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásáról 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és 
javasolja a Képviselı-testületnek a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és a szociális 
földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásáról szóló 
határozat-tervezetet 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 
 


