
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült: 2012. augusztus 28-án 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 részéről: 
   
 Rák Józsefné igazgatási irodavezető 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető 

 Cziráki Zsolt főtanácsos 
  

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor és Szabó András az 1. napirendi pont tárgyalása 
közben érkezett. Poncsák Ferenc az 1. napirendi pont tárgyalásán vett 
részt. 

  
 
N a p i r e n d   e l ő 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.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő – Dr. Cserkúti Sándor és Szabó András nincs jelen.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 3 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
 
2. Előterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 
3. Egyéb ügy 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatására  
 
2. Előterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. II/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
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3. Előterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
4. Előterjesztés Balogh Jánosné Sárospatak, Kossuth u. 51. fsz. 5. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Előterjesztés Balogh Lajosné Sárospatak, Rákóczi u. 17. I/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
6. Előterjesztés Bodnár Anita Sárospatak, Lavotta u. 59. I/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
7. Előterjesztés Galyas Gyuláné Sárospatak, Szent József u. 24. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
8. Előterjesztés Koronky Levente és Koronkyné Balla Judit Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. 

fsz. 3. ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
9. Előterjesztés Pachman István Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
10. Előterjesztés Sápi Járdán Balázs Sárospatak, Lavotta u. 59. III/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
11. Előterjesztés Sápi Járdán Istvánné Sárospatak, Lavotta u. 59. II/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
12. Egyéb ügy 
 
13. Előterjesztés Lehóczki András Sárospatak, Comenius u. 17. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

adósságcsökkentési támogatásának megszüntetéséről 
 
14. Előterjesztés átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
 
Poncsák Ferenc: Az előterjesztés készítésekor a szállítói tartozások részletezésére helyezte a 
hangsúlyt. Az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatja, hogy az intézmények a 
kiadási előirányzatuk mennyi százalékát használták fel ebben az évben. 4-5 intézmény 52-53 
%-ra teljesített, ezeknél év végén talán nem lesz gond a számlák kifizetésekor, viszont 4 
intézmény esetében a teljesítés jelentősen meghaladja az 50 %-ot. A Vay Miklós Szakképző 
Iskola felhasználása 86 %, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumé 65 %, A Művelődés 
Háza esetében 62,5 %, a Kommunális Szervezetnek 58 %-os az előirányzat felhasználása. 
Mivel 100-200 millió Ft-os költségvetésekről van szó, 10 %-os túllépés is 10-15 millió Ft-ot 
jelent. Azért volt célszerű elkészíteni a %-os kimutatást, hogy az intézményvezetőkben 
tudatosuljon, hogy a megállapított előirányzat keretén belül kell maradjanak. 
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Oláh József Csaba: Milyen intézkedések történtek az intézményvezetők felé, hogy tartsák be 
az előirányzatban foglaltakat? 
 
Poncsák Ferenc: A költségvetési rendeletben szerepel, hogy a kiadási előirányzatok túllépése 
fegyelmi felelősségre vonást eredményez. Polgármester Úr intézményvezetői értekezleten 
felhívja általánosságban a figyelmet erre és a 4 intézmény vezetőjével - amelyek jelentősen 
túllépték a meghatározott keretösszeget – egyeztetni fog azt illetően, hogy az 
önkormányzatnak nem áll módjában, hogy évközbeni plusz igényeket teljesítsen. A 
költségvetést illetően három területre kell különös figyelmet fordítani. A szállítói 
tartozásokra, hogy a 60 napot ne haladják meg, valamint arra, hogy a szállítói tartozás összege 
nem tartalmazza a Patakhővel kapcsolatban vitatott számlákat, amely 350 millió Ft körüli 
érték és a likvidhitelre, ami 2012. december 24-én lejár és tárgyévben már nem lehet 
megújítani, mint korábban. Az ÖNHIKI II. ütemében 50-80 millió Ft összegre lehet 
számítani, de ez csak a betervezett hiány fedezetét jelentené. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 106 millió Ft lett tervezve, ehhez képest csak 70 
millió Ft a teljesítés, meg kell nézni, hogy időarányosan mennyire lehet szükség. 
 
Rák Józsefné: A foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatban nem lehet pontosan 
meghatározni az összeget, mert nem tudni előre, hogy mennyi személy kerül be a rendszerbe, 
a Munkaügyi Központ ellátásából hányan kerülnek ki és mennyien fognak dolgozni 
közfoglalkoztatás keretén belül. A keretösszeg tervezésekor mindig az előző évi adatokból 
indulnak ki. 
 
Szabó András: Tájékoztatták-e már az intézményvezetőket, hogy túllépték a kiadásra tervezett 
összeget vagy év végén majd bejelentik a többletigényüket?    
   
Poncsák Ferenc: Polgármester Úr jelezte, hogy pótelőirányzatot nem tud biztosítani, az 
intézményeknek az év hátralévő részéből kell kigazdálkodniuk az első félévi többletet. A 
Pénzügyi Bizottság ülésén azt a döntést hozták a Vay Miklós Szakképző Iskola esetében, ahol 
nagyon magas a kiadások túllépése, hogy történjen belső vizsgálat, miből eredően lett ilyen 
mértékű a túllépés. 
 
Szabó András: Van az intézménynek gazdasági felelőse, aki havonta vagy negyedévente 
vizsgálja azt és jeleznie kellene, hogy hogyan áll az intézmény. Ugyanezt látja A Művelődés 
Háza esetében is. 
 
Poncsák Ferenc: Minden intézmény önállóan működik, önállóan gazdálkodik, önálló jogi 
személy. Van egy gazdasági vezető, aki ellenjegyzi a szerződéseket, megrendeléseket. Ha 
ezeket túllépik, lehet más vezetőt választani. 
 
Szabó András: A belső vizsgálat szigorúan folytatódjon tovább. Minden, kiadás előirányzatot 
55 %-ot meghaladó mértékben túllépő intézményre terjedjen ki a vizsgálat és készüljön 
intézkedési terv, hogy hogyan és milyen keretből biztosítja az intézmény a hiány kifizetését. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztés elfogadásáról az 
elhangzottakat figyelembe véve.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság 

108/2012. (VIII.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
készült előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy azon 
intézmények esetében, amelyek kiadásainak teljesítése az 55 %-os részarányt 
meghaladja, belső ellenőrzésre kerüljön sor. 
 
 
 
2. Előterjesztés megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 
Cziráki Zsolt: A Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/3. ajtószám alatti 1 szobás, 50 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-
fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon történő bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves időtartamra történő 
bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
109/2012. (VIII.28.) 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati bérlakásra történő pályázat kiírásáról 
 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/3. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 
éves időtartamra - szociális helyzet alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Egyéb ügy 
 

• A Rendelőintézet épületének kivitelezési munkáiról 
 
Dr. Cserkúti Sándor: A Rendelőintézet átadásával kapcsolatban elmondja, ahogy az átadáskor 
is látszott már, elég sok működési, kivitelezési probléma adódik. Hatni kellene a kivitelező 
felé, hogy a még garanciában lévő hiányosságait pótolja. Ezen kívül dönteni kellene a régi 
épület felújítását illetően, valamint a régi szülőotthon épületének sorsáról. 
 
Szabó András: Tudomása szerint történt kérdőív és felmérés, vélemények, tapasztalatok terén, 
kéri, hogy ezeket hozza el az intézményvezető asszony a soron következő bizottsági ülésre, 
hogy lássák a kritikákat is, hogy javítani lehessen azokon. 
 
Oláh József Csaba: Kéri a bizottság szavazását az elhangzottakkal kapcsolatban.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

110/2012. (VIII.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet épületének kivitelezési munkáiról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy a soron következő bizottsági 
ülésre a Rendelőintézet vezetője készítsen tájékoztatót a Rendelőintézet építési, 
kivitelezési munkálatairól, az új épület jelenlegi működésével kapcsolatos 
tapasztalatokról. 
 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

                                                       Oláh József Csaba s.k.   
                                     a bizottság elnöke 
  
 


