
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. április 23-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: 
   
 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 
  

Meghívottak: Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
 Tőrös Károly a Tőrös és társa Bt. ügyvezetője 
 
Megjegyzés: Tőrös Károly az 1. napirendi pont tárgyalását követően távozott. 

Kovács Eszter a 4. napirendi pont, Poncsák Ferenc 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, Győrffi Dezső könyvvizsgáló 

 
 
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. Javasolja, hogy a nyílt 
ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa 
szállítására vonatkozó pályázat elbírálásáról készült javaslatot.  
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatni szeretné a Bizottságot. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatást szeretne kérni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja elsőként tárgyalni azokat a napirendi 
pontokat, amelyekhez meghívott vendégek érkeztek. A jegyzőkönyv aláírójára Egyed Attilát 
javasolja. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról és a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslatról.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot és az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó pályázat 

elbírálására 
 
2. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
3. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
4. Tájékoztató a 2013. évi kistérségi startmunka programokról 
 
5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 
 
6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 
7. Egyéb ügy 
 
 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Javaslat Szabó Zoltán Sárospatak, Dobó F. út 40. fsz. 2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Javaslat Kovács Zsolt Sárospatak, Comenius u. 4. fsz. 5. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
4. Javaslat Erdősi Zoltán Péter Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/3. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Javaslat Seresné Mihalcsik Krisztina Sárospatak, Lavotta u. 59. I/4. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
6. Javaslat lakásbérleti szerződésre vonatkozó határozat visszavonásáról 
 
7. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. III/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
8. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. II/1. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
9. Átmeneti segélyek elbírálása 



 3 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Javaslat tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa szállítására vonatkozó pályázat 

elbírálására 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Garlati Lászlóné igazgatási és szociális csoportvezető: A Bizottság 2013. március 26-ai ülésén 
hozott határozata alapján Sárospatak város honlapján, valamint a Zemplén Televízió 
közérdekű híreiben pályázati felhívást tett közzé a tüzelőutalványok értékének megfelelő 
tűzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére vonatkozóan. Az árajánlatokat 
tartalmazó pályázat benyújtási határideje 2013. április 16-a volt. Egy árajánlat érkezett a 
határidő lejárta előtt, zárt borítékban, a Tőrös és Társa Bt. részéről. A pályázó hozzájárult az 
árajánlata nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
 
A zárt boríték a napirendi pont tárgyalásakor kerül felbontásra. 
 
Garlati Lászlóné igazgatási és szociális csoportvezető: A Tőrös és Társa Bt. a következő 
árajánlatot teszi: 
Fűrészelt tűzifa 2.100,-Ft/q 
Hasított tűzifa 2.250,-Ft/q  
Az árak az ÁFA-t és a szállítási költséget is tartalmazzák.  
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Valóban jó kapcsolat van a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Tőrös Károly ügyvezető között, panasz, reklamáció nincs, a tűzifa valamennyi 
esetben kiszállításra kerül, értékben és minőségben megfelel. Elfogadásra javasolja az 
árajánlatot. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Voltak olyan kérelmezők, akik kritizálták a fa minőségét, de 
ebben nem volt igazuk. Volt olyan, hogy csak gyertyánt kért valaki, de nem szállíthatnak a 
kérése szerint csak azt. Kemény fára vonatkozik a szerződés, ezt a vállalkozó vegyesen 
szállítja, illetve a kínálat szerint. 
 
Tőrös Károly a Tőrös és társa Bt. ügyvezetője: Csak kemény tűzifával foglalkozik (gyertyán, 
bükk, tölgy). Volt olyan eset, hogy kizárólag egyféle fát kértek tőle, hogy szállítson, de 
vegyesen és a kínálat szerint szállított. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Javasolja a Tőrös és Társa Bt. által nyújtott árajánlat 
elfogadását.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy milyen átmérőjű fa minősül tűzifának? 
 
Tőrös Károly a Tőrös és társa Bt. ügyvezetője: 5 cm alatti átmérőjű fa már gallynak minősül.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri, szavazzanak a Tőrös és Társa Bt. által nyújtott 
árajánlat 1 éves időtartamra történő elfogadásáról. 
 
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 

45/2013. (IV.23.) 
h a t á r o z a t a 

 
tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa  

szállítására beérkezett árajánlatról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tüzelőutalványok értékének megfelelő tűzifa 
szállítására beérkezett árajánlatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Tőrös és 
Társa Bt. által nyújtott árajánlatot 1 éves időtartamra elfogadja.  
Fenti szolgáltatóval a tűzifa szállítására vonatkozóan kötött megállapodás 2013. május 
1-jétől 2014. április 30-ig érvényes. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
2. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. 
ajtószám alatti 1 szobás, 41 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: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

46/2013. (IV.23.) 
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. fsz. 3. 
ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális helyzet 
alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 



 5 

Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 46/2013. (IV.23.) 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. fsz. 3. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 41 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 május hó 2. 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 a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2013. év május hó 8. 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. 
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Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Béla király tér 16., Telefon: 47/513-275) 
 
 
3. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A Sárospatak, Lavotta u. 59. II/5. 
ajtószám alatti 2 szobás, 56 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: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

47/2013. (IV.23.) 
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/5. 
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 
 
 
1. melléklet a 47/2013. (IV.23.) 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/5. 

 
ajtószám alatti 2 szobás, 56 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
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A lakás bérleti díja 357,-Ft/m2/hó 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthető: 

2013. év május hó 2. 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 a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2013. év május hó 8. 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 

Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 
(Béla király tér 16., Telefon: 47/513-275) 

 
 
4. Tájékoztató a 2013. évi kistérségi startmunka programokról 
 Az előterjesztés a 2013. április 26-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: 2013. február végén, március elején 
benyújtásra kerültek a 2013. évi kistérségi startmunka programokra vonatkozó pályázati 
kérelmek, majd aláírásra kerültek a hatósági szerződések. Az önkormányzat 6 db startmunka 
programot valósít meg. Az egyik az „Értékteremtő a Bodrog jobb partjának 
rehabilitációjával” megnevezésű projekt. Önkormányzati tulajdonú külterületi és belterületi 
közutak melletti csapadékvíz elvezető árkok tisztítása és profilozása történik meg, gyártott 
betonelemek elhelyezése a csapadékvíz elvezető árkokban, illetve lesz bozót és cserjeirtás, 
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valamint a program kibővül a Bodrog jobb partjára tervezett tanösvény kialakításával. A 
projektben foglalkoztatni tervezettek száma 52 fő. A második a közút program. Ebben 
földutak javítása, burkolt utak kátyúzása, útpadka rendezése, járólapos gyalogjárdák 
felújítása, járólapok szükség szerinti cseréje, önkormányzat kezelésű híd járófelületének 
felújítása, illetve közlekedési jelzőtáblák tisztítása, pótlása, cseréje történik majd. A 
projektben foglalkoztatni tervezettek száma 55 fő. A mezőgazdasági program kibővült a 
mezőgazdasági fóliás növénytermesztés programmal, így tovább foglalkoztatják a tavalyi 47 
főt, megosztva a két programban. Az ötödik projekt az illegális szemét program. Ebben a 
programban az önkormányzati kezelésben lévő utak, kerékpárutak, buszmegállók, járdák, 
gondozott nem park jellegű külterületeken és az utak melletti területeken található növényzet, 
örökzöldek gondozása, ápolása, tisztántartása történik, valamint a külterületi részeken 
található illegális hulladéklerakók felszámolása lesz a feladat. A projektben foglalkoztatni 
tervezettek száma 58 fő. A hatodik projekt az egyéb értékteremtő program, melyen belül a 
belvárosban található ingatlanok külső homlokzatának felújítása, a lakásokban és 
intézményekben keletkező meghibásodások javítása, továbbá karbantartási munkálatok 
elvégzése szerepel. A projektben foglalkoztatni tervezettek száma 12 fő. 
Március közepén már megkezdődtek a programok, a létszámfelvétel is folyamatos, 
folyamatosan történik az ajánlatok bekérése, értékelése a beszerzések kapcsán. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A közút program tervezett létszámából hiányzik még 
12 fő. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Milyen szakképesítésre van szükség ebben a programban, és 
mennyi a munkabér? Másik kérdése, hogy a költségvetés tárgyalásánál szóba kerül-e a 
Vásártér, megszűnik-e az ottani állapot, mire lehet számítani? 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem valószínű, hogy benne lesz a programban a Vásártér 
helyreállítása, viszont mivel bővítik az utak, járdák felújítását, úgy gondolja, hogy az illegális 
szeméttel kapcsolatos projektet is lehet bővíteni, ha lehetőség van rá, bele lehet tenni a 
programba. A szakképesítéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy szeretettel várnak mindenkit, 
aki segédmunkát ellátni képes és hajlandó, amely 8 órás közfoglalkoztatást jelent. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Amennyiben nincs gyermek a családban, nettó 49.800,-Ft a 
munkabér, ha van gyermek, igénybe tud venni kedvezményt, és ekkor nettó 59.500,-Ft. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

48/2013. (IV.23.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi kistérségi startmunka programokról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2013. évi kistérségi startmunka programokról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta, javasolja tudomásul vételét a Képviselő-testületnek. 
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5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról 
 Az előterjesztés a 2013. április 26-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A tavaly decemberi 400 millió Ft rendkívüli 
kormányhatározat alapján járó támogatás miatt plusszal zárta az önkormányzat a tavalyi évet - 
138 millió Ft pluszt eredményezett -. Ennek az összegnek már megvan a helye, de ez már az 
idei év költségvetését érinti. A tájékoztató táblázatból lemaradt egy adat, a helyiségek 
bérbeadásából származó összeg 6.480 eFt.  
 
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 

49/2013. (IV.23.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi  

pénzügyi tervének végrehajtásáról 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi 
pénzügyi tervének végrehajtásáról készült javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról 
 Az előterjesztés a 2013. április 26-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Előre megmondani, hogy mi lesz 2014. évben, nem lehet, az 
anyagot a jelenlegi tudásukkal és információk birtokában készítették el. 
  
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 

50/2013. (IV.23.) 
h a t á r o z a t a 
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Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról készült javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 
7. Egyéb ügyek 
 

• Papp Imréné bizottsági tag tájékoztatója 
 

Papp Imréné a bizottság tagja: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Gondozási Központ 
lecserélte a korábbi OPEL személygépkocsit egy Renault Traffic-ra. Kéri a bizottságot, hogy 
a Páterhomok 14. szám alatti ingatlan május hónapban álljon rendelkezésre, mivel egy 
fiatalember a napokban szabadult a Büntetésvégrehajtási Intézetből, és nincs hol laknia, és 
van egy idős személy, akit a pincéjéből kiöntött a talajvíz, jelenleg nem tud hol tartózkodni. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Dr. Cserkúti Sándor bizottsági tag tájékoztatója 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kialakítottak egy leszórt járdaszerűséget a 
Rendelőintézet és a régi szülőotthon között, ahogy a Pavletics házat megkerüljük. Kérdezi, mi 
lesz ennek a sorsa? Lehetne-e oda járdát kiépíteni? 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Szabó András bizottsági tag felvetése 
 
Szabó András a bizottság tagja: A régi bejárat előtt 3 parkoló van felfestve a Mentőszolgálat 
részére, ezt meg kellene szüntetni. Az autóknak nincs hely leparkolni, ezeket a helyeket fel 
kellene szabadítani, mert már nem használják bejáróként, mivel a hátsó részre került a mentők 
bejárata. 
 
 
 
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 


