
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. február 12-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 részéről: 
   
 Dr. Vitányi Eszter jegyző 
 Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető  
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető 

 Cziráki Zsolt Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Garlati Lászlóné Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 
  

Meghívott:   Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor és Cziráki Zsolt az 1. napirendi pont tárgyalása 

közben érkeztek. Gulybán László a 4. napirendi pont tárgyalását 
követően távozott. 

 A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: Győrffi Dezső 
könyvvizsgáló, Stumpf Bálint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a Sárospataki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a Sárospataki 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 
 
N a p i r e n d   e l ő t t : 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. A jegyzőkönyv 
aláírójára Egyed Attilát javasolja. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról 
és a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Dr. Cserkúti Sándor nincs jelen.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot és az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
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1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet 

megalkotására 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
3. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
 
4. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
5. Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat Czető András Sárospatak, Kossuth út 49. fsz. 2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
2. Javaslat Kis-Tóth Zsuzsanna Sárospatak, Lavotta u. 59. II/4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Javaslat Lengyelné Drotár Zsuzsanna Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/4. ajtószám alatti 

lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
4. Javaslat Szőkéné Teleki Nikoletta Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálása 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet megalkotására 

 Az előterjesztés a 2013. február 15-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az intézményi térítési díjak megállapításánál az önköltség 
néhány 100,-Ft eltéréssel majdnem azonos a tavaly megállapított térítési díjakkal. Mivel a 
költségvetés csökkent, ezért az intézményi térítési díjak is stagnálni fognak vagy csökkenést 
fognak mutatni évről évre. A szociális étkeztetést illetően az önkormányzat 3.207.000,-Ft-tal 
egészíti ki a normatívát. Ez az összeg 300 fő mindennapos étkeztetését biztosítja éves szinten. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a kapacitásuk mennyire van kihasználva, 
mennyi fő étkeztetésére van lehetőség?  Volt-e olyan lakos, aki visszamondta, mert nem tudta 
fizetni? 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az Alapító Okirat szerint 350 fő az engedélyezett létszám. 
Tavaly kötöttek egyezséget Polgármester Úrral, hogy 300 főnél több személyt ne vállaljanak, 
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ugyanis az önkormányzat nem tud több kiegészítést finanszírozni. A 300 fős kapacitás mindig 
ki van használva. Az ebédek lemondása általában csak a hétvégékre vonatkozik, inkább a 
napok számát csökkentik, a teljes ebédet ritkán mondják le. Akkor szokták teljes mértékben 
lemondani, ha van olyan hozzátartozó, aki gondoskodik róla. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Sok jelentkező lenne a 300 fő felett? 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Nem. Általában haláleset miatt mindig csökken a létszám, és 
helyükre bekerülnek az új jelentkezők. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Mióta kerül 690,-Ft-ba az ebéd? Mióta stagnál ez az összeg? 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: 2013. január 1-
jétől. A Makkhetes Étteremben 10 %-os emelés történt. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

21/2013. (II.12.) 
h a t á r o z a t a 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  

szóló rendelet megalkotására 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról készült javaslatot megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 Az előterjesztés a 2013. február 15-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Az 1. számú mellékletben egyrészt a saját 
bevételek szerepelnek. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítaniuk. A 
Kormány akkor adja meg az engedélyt, ha a hitelekből eredő kamat- és tőkefizetési 
kötelezettség nem haladja meg az 50 %-ot. Az önkormányzatnak három évre előrevetítve 72 
millió Ft összegű kötelezettsége van, a saját bevétel 50 %-a 180 millió Ft, tehát nem haladják 
meg a határt.   
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

22/2013. (II.12.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról készült 
javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
3. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
 Az előterjesztés a 2013. február 15-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: 310 millió Ft a működési hiány. Jelentősen 
csökkent az előző évhez képest az állami támogatások összege, tavaly 1 milliárd Ft volt, 
jelenleg 660 millió Ft, tehát a kétharmadára csökkent. Az SZJA és SZJA kiegészítésből való 
részesedése minden önkormányzatnak megszűnt, ez közel 450 millió Ft kiesést jelent, a 
gépjárműadó esetében szintén csökkenés történt, a korábbi 79 millió Ft-ról 31 millió Ft-ra 
csökkent. Igaz, hogy négy intézmény (Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, Családsegítő 
és Pedagógiai Szakszolgálat, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola) elkerült a KIK hatáskörébe, az ezen intézmények működtetése után 
fizetendő 171 millió Ft működtetési hozzájárulás nélkül 130-140 millió Ft lenne a hiány, 
annak ÖNHIKI-ből való fedezésére reális esély lenne. A 310 millió Ft hiány esetében csak 
nagyon kedvező körülmények között lehetséges ezt az összegű támogatást elérni. Ha ezt az 
összeget nem kapják meg ÖNHIKI által, akkor ennek a fedezete csak úgy képzelhető el, hogy 
a mínusz 70 millió Ft összegű folyószámla hitelt - melynek kerete 300 millió Ft - megnövelik, 
és amikor félévkor lejár a folyószámla hitel, akkor átalakítják 2-3 éves lejáratú hitellé, amit 
törleszteni kell majd az önkormányzatnak. 
Az intézmények esetében a járóbeteg szakellátás önként vállalt feladat, amit a Rendelőintézet 
a TB és OEP támogatásokból tud fedezni, tehát itt nem keletkezik hiány. 
Az önkormányzat esetében önként vállalt feladatok a díjak, turisztikai feladatok, Zemplén 
fesztivál, sportegyesületek, első lakáshoz jutók és civil szervezetek támogatása. 
A 6. és 7. mellékletek mutatják a beruházásokat, felújításokat. Az EU által támogatott 
fejlesztéseken kívül nem tervez az önkormányzat, csak 10 millió Ft-ot pályázati önerőre vagy 
ezekhez kapcsolódóan pályázatokhoz tervek elkészítésére, valamint 700 eFt értékű 
közvilágítás bővítését. 
Az intézmények kiadásai mind bér, mind dologi vonatkozásban a tavalyi szinten alakultak. Az 
intézmények normatíván felüli kiegészítését a 8. számú tájékoztató táblázat tartalmazza, 
amely mutatja, hogy 256 millió Ft értékben támogatja az önkormányzat az intézményeket.  
A kötvény kamatára a helyi adó nyújt fedezetet, bár más célja is van, de elsősorban ezt lehet 
megjelölni fedezetként, a helyi adót, az átengedett gépjárműadót, valamint a fürdő bérleti 
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díját, amely 70 millió Ft. Ebből a mintegy 410 millió Ft-ból az önkormányzat azokat a 
feladatokat fedezi, amelyekre egyáltalán nem vagy csak minimális állami normatívát kap. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Mit lehet tudni az oktatási intézmények kiegészítéséről, 
esetleg csökkenthető-e a 171 millió Ft?  
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Minden hónapban fizetik az aktuális havi összeget, 
jelenleg többet nem lehet tudni. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az önkormányzati kiadások alakulásánál a 6. oldalon lévő 
táblázatban szerepel, hogy a Gondozási Központ pályázat átadás (Családsegítő Szakszolgálat 
pályázata) 10.673 eFt-tal, a 8. oldalon pedig az szerepel, hogy EU-s pályázat is átkerülhet az 
intézményhez. Ezek alapján egy vagy két pályázata van a Családsegítő Szakszolgálatnak? 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Azért szerepel az önkormányzati kiadásnál ez az 
összeg, mert valakinek oda kell majd adni. Ha maga viszi a pályázatot, elköltheti, ha a 
Gondozási Központ viszi a pályázatot, akkor átadja az intézménynek. Egy pályázatról van 
szó. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: A 10.673 eFt az a maradvány, amely 2012. decemberben a 
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetett számlájáról az önkormányzathoz 
átkerült, az előlegnek a megmaradt pénzösszege. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Az anyagban szerepel hulladékszállítási hátralék is, tudomása 
szerint a Zempléni Z.H.K. Kft-vel megkötötték a szerződést arra vonatkozóan, hogy nem az 
önkormányzat állja a hátralék rendezését, hanem a Kft. behajtja magának.  
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Ez csak 2013. évtől érvényes, az anyag még az 
előző évre vonatkozik. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Kommunális Szervezetnél volt egy gép, amely több éves 
törmeléket is el tudott dolgozni, kérdezi, hogy ennek a költsége be lett-e tervezve a 
Kommunális Szervezet költségvetésébe? 1 millió Ft-ról volt szó. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Igen, át lett vezetve. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Az, hogy a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. átvette 
a szolgáltatást az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban, ez plusz kiadással jár-e az 
önkormányzatnak, mennyivel emelkedik meg a konyha terhelhetősége? 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az évek folyamán 
folyamatosan csökkent az árbevétel, most először várható, hogy ha nem is csökken, de 10-14 
millió Ft árbevételt jelenthet, ez segít a pénzügyi egyensúly megtartásában. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Van-e még kapacitás több adag elkészítésére? 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: A személyi és 
műszaki állomány megnövelése nélkül is van még több száz fős kapacitásuk, de gyakorlatilag 
korlátlan. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Több olyan gyermek is járhat az Erdélyi János Általános 
Iskola és Kollégiumba, aki nagycsaládos és szociálisan rászorult.  
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Saját intézményben az önkormányzatnak kell kiegészítenie az étkezést. Ebben az esetben 
megkapják a megyei önkormányzattól? Nem az önkormányzatnak van több kiadása azzal, 
hogy nagyobb a kapacitás? 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Jogszabályváltozás következtében teljesen mindegy, hogy kinek a 
fenntartásában, működtetésében van az intézmény, a gyermekek étkeztetését a helyi 
önkormányzatnak kell biztosítania. 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Kft. ételadag 
árat számláz az önkormányzatnak. Az önkormányzat ezt kifizeti, és ezt a pénzt bizonyos 
csatornákon keresztül (a gyerekek befizetése, állami támogatás, saját erő) igyekszik fedezni.  
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A tavalyi állami támogatás 68 eFt volt 
gyermekenként, jelenleg ez az összeg 102 eFt-ra emelkedett, így csupán 4-5 millió Ft-tal kell 
kiegészítenie az önkormányzatnak az étkeztetést. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Az eseti hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy az 
1.750 eFt véleménye szerint kevés lesz rá. Rakják rendbe a vásárteret, mert sokkal többe fog 
kerülni, ha más kéri majd. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A Kommunális Szervezet költségvetésében van 
erre tervezve, valójában minden eseti hulladékszállítást a Kommunális Szervezet végez. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Az átmeneti segély összege alul van tervezve a 
költségvetésben, 1,4 millió Ft, javasolja 5 millió Ft-ra emelni ezt az összeget. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Azért ennyit terveztek, mert tavaly sem volt sokkal 
magasabb az összeg, 2.131 eFt lett kiutalva átmeneti segély címen. Attól függ, mi a szándék, 
mennyit szán erre az önkormányzat? 
 
Szabó András a bizottság tagja: A szándék az, hogy csökkentsék az átmeneti segélyek számát, 
ezt valóra is váltották, lényegesen csökkentették a kifizetéseket, de nem lehet tudni, mi lesz a 
jövőben, szegényednek az emberek, egyre több a betegség, hónapok óta egyre több 
méltányossági kérelem érkezik be, melynek összege 15-20 eFt. Inkább legyen meg a 
lehetősége annak, hogy adhatnak az embereknek. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nem tudják előre, hogy mennyi kérelem fog beérkezni, 
ezért javasolják inkább év elején megemelni a költségvetésben az átmeneti segélyek összegét.  
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 8. §-a helyébe a következő 
szövegrész lépjen: ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról az 
elhangzott javaslatokat 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 
23/2013. (II.12.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről készült javaslatot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a következő módosítással: 
- a rendelet-tervezet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2013. január 1. napjától kell alkalmazni.” 
- az Átmeneti segély 2013. évi előirányzata 1.400 eFt-ról megemelve 5 millió Ft-ban 
kerüljön megállapításra. 
 
 
4. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Az előterjesztés a 2013. február 15-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A volt Erdélyi úti iskola közétkeztetése 
megköveteli a rendelet módosítását, mert az általános iskolai kollégiumban napi 5-szöri 
étkezés jár, a korábbi rendeletben háromszori étkezés szerepelt. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

24/2013. (II.12.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 21/2012. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
5. Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát. Az 
intézmény feladatai címszó alatt szerepelnek az ellátotti létszámok. Az intézmény Alapító 
Okirata és a Kormányhivatal által kiadott működési engedélyek alapján lehet a létszámokat 
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betervezni. Az Idősek Klubjában 30 férőhely, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében 24 
férőhely van, az étkeztetésnél 350 fő, a házi segítségnyújtásnál 100 fő szerepel az Alapító 
Okiratban, a Támogató Szolgálatnál és a családsegítésnél nem kell mennyiségre létszámot 
betervezni, ugyanis nem úgy kapják a pályázati támogatást, ott nincs meghatározva 
keretszám. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A beosztásban szükséges-e név szerint megnevezni a 
beosztottakat? 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatnál elég volt a 
munkakör megnevezése, nem kellett személyhez kötni, jelenleg nevesíteni kell, hogy ne 
legyen belőle a munkáltatói jogkör gyakorlójának problémája. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a Gondozási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

25/2013. (II.12.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
 
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 
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felelős: az intézmény vezetője 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

             Egyed Attila s.k.                Oláh József Csaba s.k. 
      a bizottság tagja              a bizottság elnöke 
 


