
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. március 26-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 a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 Dr. Vitányi Eszter jegyző 
 Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető  

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

Meghívott: Karóczkai József az ALPIMOR Bt. részéről 
 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. Karóczkai József az 5. napirendi 

pont tárgyalásán vett részt.  
 A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: 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.  
 
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:  
 
1. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
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2. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
3. Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó pályázati 

felhívás közzétételére 
 
4. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megkereséséről 
 
5. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Javaslat Novák Erika Mária Sárospatak, Bartók Béla u. 7/A. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződése meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Átmeneti segélyek elbírálása 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 Az előterjesztés a 2013. március 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető: Jogszabályi változások tették szükségessé a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Január hónapban 
már sor került az Önkormányzat SZMSZ-ének, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítására. Az Önkormányzat SZMSZ-ében meghatározásra került a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, amely jelentősen módosult. Ez a változás is 
indokolta az SZMSZ módosítását, valamint az is, hogy megváltozott a Hivatal elnevezése. A 
jogszabályváltozások az önkormányzati törvény egyes rendelkezéseinek januártól történő 
hatályba lépésére, a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos törvényekre és végrehajtási 
rendelkezéseire, valamint a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételére vonatkoztak. 
Mindezek figyelembevételével került sor a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Szeretné megdicsérni irodavezető asszonyt az anyag 
összeállításáért. Az anyagot teljesnek, minden kritériumában elfogadhatónak tartja, 
elfogadásra javasolja. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

37/2013. (III.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  

jóváhagyásáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  
 
 
 
2. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. 
ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 
jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon történő 
bérbeadásra jelölte ki.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását fenti bérlakás 1 éves 
időtartamra történő bérbeadásának pályázati kiírásáról.  
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

38/2013. (III.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történő pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. 
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 
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1. melléklet a 38/2013. (III.26.) határozathoz 
 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
 

Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Lavotta u. 59. II/1. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 42 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 357,-Ft/m2/hó 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthető: 
2013. év április hó 4. napján, 900-930 óra között. 

 
Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2013. év április hó 10. napján 1600 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 
(Béla király tér 16., Telefon: 47/513-275) 
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3. Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételére 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
Garlati Lászlóné Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: A helyi rendelet 1. § (5) bekezdése 
értelmében a tüzelőutalvány formájában nyújtott átmeneti segély, valamint lakásfenntartási 
támogatás esetén az utalványok beváltási helyét pályázati eljárás lefolytatását követően a 
Bizottság jelöli ki. 2012. évben a Bizottság határozata alapján a Sárospatak újságban, 
Sárospatak város honlapján, valamint a Zemplén Televízió közérdekű híreiben tette közzé a 
pályázati felhívást. A pályázati eljárás lefolytatását követően 2013. április 30-ig terjedő 
időszakra vonatkozó megállapodást kötött az önkormányzat. Az új megállapodás megkötése 
előtt döntést kell hozni a pályázati felhívás közzétételéről. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a pályázati felhívásban szerepel-e, hogy a 
számla átvételét követően mennyi idő elteltével rendezi azt az önkormányzat? 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Ennek a megállapodásban kell szerepelnie. 
 
Garlati Lászlóné Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: A tavaly kötött megállapodásban 5 
nap volt rögzítve, amely időn belül az önkormányzat teljesíti a kifizetést a vállalkozó felé. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
39/2013. (III.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételéről 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa 
szállítására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről készült javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy a Sárospatak újságban, Sárospatak város honlapján, valamint a 
Zemplén Televízió közérdekű híreiben pályázati felhívást tesz közzé lakásfenntartási 
támogatás és átmeneti segély természetbeni biztosítása céljából kibocsátott 
tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó árajánlat 
megtételére.  
Az árajánlatok benyújtási határideje: 2013. április 16.  
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
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4. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megkereséséről 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet visszajelzést 
küldött az önkormányzat azon megkeresésére, hogy a sárospataki családok részére tudnak-e 
élelmiszercsomag formájában támogatást felajánlani. Május hónapban 9 tonna élelmiszert 
juttatnak el Sárospatakra. A kiosztás az előző évekhez hasonlóan történik majd. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 
5. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 Az előterjesztés a 2013. március 27-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a 
tavalyival megegyező áron történjen a szolgáltatásnyújtás. A jelenlegi megállapodás-
tervezetben az szerepel, hogy a szolgáltatási díjak az áfát tartalmazzák, nem tartalmazzák az 
esetleges ügyeleti díjat, illetve hamvasztással történő temetés esetén a sírjel és a felirat díját. 
Ezt javasolja a Bizottság módosítani. 
 
Karóczkai József az ALPIMOR Bt. részéről: A köztemetések száma nem sok éves szinten, 
ezért nem emeltek a tavalyi árakon. A hamvasztásos temetésnél be lehetne kalkulálni a 
sírjelzőt. A hamvasztásos temetés általában rátemetés, ott már van sírkő, fedlap behúzás 
történik, bevésik a nevet és csak bele kell helyezni az urnát. Amennyiben kórházban hal meg 
valaki, a kórházi öltöztetés és a patológia költségei kb. 20 eFt többletköltséget jelentenek, és 
ezt már nem tudják fedezni, így is áron alul adtak árajánlatot. Az egyéb költség a kórházi 
költséget tartalmazza, amit külön kiemeltek, hogy nem tudnak fizetni, ezért csodálkozik, hogy 
tavaly belekerült a megállapodásba. 
 
Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető: A tavalyi jegyzőkönyvből idézve elmondja, hogy 
az ALPIMOR Bt. vezetője mondta egyik hozzászólásában: „Nem minden köztemetés 
esetében merül fel kórházi költség. A kórházi költség 17.000,-Ft, amennyi összegből mindent 
elvégeznek az elhunyton, viszont vannak esetek, amikor nincs kórházi költség, ezért átlagot 
számítanak és a 10.000,-Ft emelést elfogadják.” 
 
Karóczkai József az ALPIMOR Bt. részéről: Maradhat ebben a formában a megállapodás, 
úgysem sok a köztemetések száma. Nem jelentős, nem 50-60 esetről van szó, csupán 5-10. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Ki dönti el, hogy koporsós vagy urnás temetés legyen? 
 
Karóczkai József az ALPIMOR Bt. részéről: A hozzátartozó vagy az önkormányzat dönt 
ebben. Ha van hozzátartozója, de nyilatkozik arról, hogy nem áll módjában az eltemettetése, 
akkor már az önkormányzat illetékes a döntésben. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Mit jelent a sírtól temetés kifejezés? 
 
Karóczkai József az ALPIMOR Bt. részéről: Nincs ravatalozás, koszorúzás, nincs 
háttérravatalozás, nincs hangosítás, zene, stb. 
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Dr. Vitányi Eszter jegyző: A módosító javaslat az lenne, hogy a megállapodás-tervezet 7. 
pontja szövegrészének utolsó mondata helyébe az lépne, hogy a szolgáltatási díjak az áfát, 
valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket is tartalmazzák. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslatról az elhangzott 
módosítással.          
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

40/2013. (III.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó 
megállapodás megkötéséről készült javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a 
határozat mellékletét képező megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lépjen: 
„7. A köztemetési szolgáltatás díja elhamvasztás nélküli (koporsós) temetés esetén 
119.000,- forint, hamvasztással történő temetés esetén 99.900,- forint. A szolgáltatási 
díjak az ÁFA-t, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket is tartalmazzák.” 
 
 
 
 
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 
 


