
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. június 25-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 
 Dr. Szebényi Tibor tanácsos  

 Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Hogya Róbert munkatárs 

 
Megjegyzés: Poncsák Ferenc és Hogya Róbert az 5. napirendi pont tárgyalását 

követően távoztak. 
 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 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
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 Gondozási Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról, valamint a Gondozási Központ, a Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és a Gondozási Központ Támogató Szolgálata 
szakmai programjának jóváhagyásáról készült javaslatokat. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezenkívül Sárospatak Város Önkormányzata esélyegyenlőségi 
tervének elfogadásáról készült javaslatot is tárgyalni kell nyílt ülésen.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatást szeretne kérni az 
élelmiszercsomagok kiosztásáról, valamint a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan. A 
jegyzőkönyv aláírójára Egyed Attilát javasolja. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok 
tárgyalásáról és a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
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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 a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3. Javaslat közterület átnevezéséről 
 
4. Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására 
 
5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 
6. Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról  
 
7. Javaslat a Gondozási Központ, a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata és a Gondozási Központ Támogató Szolgálata szakmai programjának 
jóváhagyásáról 

 
8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról 
 
9. Egyéb ügy 
 

• Papp Imréné bizottsági tag tájékoztatója az élelmiszercsomagok kiosztásáról és a nyári 
gyermekétkeztetésről 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
2. Javaslat Szegedi Miklósné Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Javaslat Csomós Beáta Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. I/2. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
4. Javaslat Cziczer Julianna Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/1. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Javaslat Zádor Erika Sárospatak, Lavotta u. 59. III/3. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
6. Átmeneti segélyek elbírálása 
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Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján 2013. január 1-jén hatályát vesztette két olyan jogszabály is, mely 
korábban a társulásokra vonatkozó szabályokat rögzítette. Hatályba lépett ugyanakkor a 
Mötv. IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozóan, mely alapján az e 
törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületeknek felül kell vizsgálniuk és módosítani a törvény hatálybalépését követő 6 hónapon 
belül. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás több alkalommal tárgyalt már arról, hogy 
mi legyen a társulás jövője. Több lehetőség is volt, a jogutód nélküli megszűnése, a 
jogutóddal történő megszűnése, illetve a társulási megállapodás felülvizsgálatával, a jelenlegi 
Mötv. szabályaihoz történő hozzáigazítással a további fennmaradása. Mivel a társulás mögött 
lévő feladatok (központi orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, területfejlesztés) a jövőben is létező 
és megoldásra váró feladatok - leginkább a központi orvosi ügyelet, melyet a kistelepülések a 
Társulás, illetve Sárospatak nélkül megoldani nem tudnának -, az a döntés született, az a 
legjobb megoldás, ha a jelenlegi társulás a továbbiakban is él, így a társulási megállapodást 
módosítják oly módon, hogy a helyi jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen. A Társulás 
korábbi Társulási Megállapodása felülvizsgálatra, valamint átdolgozásra került, melyet a 
Társulási Tanács 2013. június 17-ei ülésén határozatban fogadott el. A módosított társulási 
megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, hogy azt a tagönkormányzatok képviselő-
testületei minősített többséggel jóváhagyják. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, van-e valamilyen állami támogatás a központi orvosi 
ügyelet fenntartására és milyen a fizetési hajlandóság a kisebb önkormányzatok részéről? 
Korábban volt arról szó, hogy ha nem fizetnek, akkor van lehetőség inkasszóval élni. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Már éltek az inkasszó lehetőségével is, mivel nem minden 
önkormányzat fizet, vagy nem időben. Nem hivatalos értesülések szerint van olyan állami 
kezdeményezés, amely arra irányulna, hogy 2014. évtől a központi orvosi ügyelet állami 
kézbe kerülne, de ez még nem hivatalos.  
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A megállapodásban közös előnyök és arányos 
teherviselés szerepel, kéri a társulásban résztvevőket, hogy az arányos teherviselést nagyon 
keményen érvényesítsék. Komoly problémák vannak a központi orvosi ügyelet ellátásával, az, 
hogy mentesítenek orvosokat a központi orvosi ügyeletben való részvétel alól. Ez véleménye 
szerint jogszabályellenes ilyen módon, illetve több kollegával szemben sem korrekt. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Felhívták a kisebb önkormányzatok polgármestereinek figyelmét, 
hogy próbáljanak valamilyen módon hatni az orvosokra és megbeszélni velük, hogy nem 
szívességet kérnek, hanem ez egy olyan feladat, amit el kell látni és komolyan kell venni. 
Sárospatak város meg tudja oldani a saját feladatait egyedül is, nem szívességet kérnek, 
hanem ez úgy működik, hogy a Társulásban részt veszünk és segítünk másoknak, hogy ez 
összehangoltan működjön. 
 
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 

88/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 

  
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról készült javaslatot megtárgyalta és a 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Az SZMSZ módosítása egyrészt azért szükséges, mert 2013. 
júniusában a Sárospataki Polgármesteri Hivatal átköltözött a Rákóczi út 32. szám alatti 
épületbe, ezért szükséges a székhely módosítása is, továbbá a megnevezés korábban 
pontatlanul szerepelt, a helyes megnevezés: Sárospatak Város Önkormányzata, ezt felvezették 
az SZMSZ-ben. Ezenkívül a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeit is javasolják elfogadni, mely törvényi kötelezettség. A 
Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájában szintén változás történt, a pályázati és 
közbeszerzési referens közvetlenül a jegyző irányítása alá tartozik, így a Műszaki és 
Kommunális Irodából kikerült a feladatköre. 
 
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 

89/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
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3. Javaslat közterület átnevezéséről 
 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Érkezett egy írásbeli kérelem a 
Sárospatak belterület 351. helyrajzi számú közterület, jelenleg Kádár Kata utca néven 
szereplő, a Vízi kapuhoz vezető utcaszakasz ’Jezsuita köz’-re történő átnevezéséről. Ennek 
közzététele megjelent a honlapon, mellyel kapcsolatban véleményeket lehetett beküldeni. Két 
vélemény érkezett, mindkettő az elnevezés ellen szól. Amennyiben a Képviselő-testület a 
közterület átnevezése mellett dönt, az utcanév-változás a lakosságnak, vállalkozásoknak 
további terheket nem jelent, mivel a nevezett utcában lakóház, telek, vállalkozás nem 
található. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Mindkét véleményező egyházi alapon közelíti meg az átnevezést. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Az egyik véleményező gondolatait elszomorítónak 
tartja. Véleménye szerint nem kell visszamenni a XIV-XVI. sz-ig, az akkori reformáció, 
ellenreformáció történelméhez. Az akkori elődeink azt megvívták, nem gondolja, hogy ebben 
a történelmi kérdésben állást kell foglalniuk. A kérelemnek semmi akadályát nem látja, 
ugyanis a jezsuitáknak az egyik fontos szempontjuk az evangelizáció, a katolikus hit 
terjesztése, tanítása. El tudja képzelni, hogy voltak olyan esetek, amikor ez a mai szemmel 
nézve túlment bizonyos szinten, de biztos abban, hogy van legalább ugyanannyi, ha nem több 
az ellenoldalon is. Részéről támogatni tudja. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Nem szabad az önkormányzat és a két egyház közé állni, egyik 
is ugyanolyan polgár, mint a másik. Mindenkinek tiszteli és tiszteletben tartja a vallását. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Amikor elkészült a Vass Albert szobor, volt egy 
kezdeményezése. Kérdezi, hogy a Rendelőintézet felé vezető utcarészt nem lehet-e Vass 
Albert park-nak elnevezni? 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Nincs akadálya. Meg kell nézni 
pontosan a rendeletet, amely szabályozza az eljárás menetét. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Ha van külön helyrajzi szám, és nem kell külön változási 
vázrajzról leválasztani, akkor azt gondolja, hogy viszonylag egyszerű módon megoldható. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen és 2 tartózkodással a következő határozatot 
hozta: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
90/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
közterület átnevezéséről 

  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a közterület átnevezéséről készült javaslatot 
megtárgyalta és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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4. Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására 
 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Időközben úgyis felveszik az aktuális napirend tárgyalását, ha 
nem szerepelne a munkatervben. 
 
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 

91/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervéről 
készült javaslatot megtárgyalta és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.   
 
 
 
5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról  
 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Az I. félévben nagyobb változások nem történtek, 
alapvetően a pótlólag érkezett állami támogatások kerülnek be a költségvetési rendeletbe, 
valamint a gödi ingatlan 18 millió Ft értékben történő értékesítése - amelyből 8,1 millió Ft-ot 
a Fürdőnek át is utaltak, befizetnek 3,8 millió Ft áfát, összességében tehát 6,1 millió Ft marad 
-. Így a költségvetési rendeletbe betervezett 333 millió Ft hiány valamennyivel csökken. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Korábban döntöttek arról, hogy a gödi ingatlan 
értékesítéséből befolyt összegből megvásárolják a Cukorgyár volt üdülőjét. Tudomása szerint 
felújításra került az üdülő, kérdezi, hogy az éven kiadták-e már, elkezdték-e visszatermelni a 
ráfordított összeget? 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: A szálláshely kiadásához nem volt a PATAQUA Kft-nek működési 
engedélye, ennek megkérése folyamatban van, meghirdetése, közzététele azt követően 
történik, szeretnék, ha az éven már bevételt is hozna. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Visszatérve a gödi ingatlan 
értékesítésére, úgy gondolja, hogy jó áron sikerült eladni. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Megjegyzi, hogy a tőke 6 millió Ft-ot kamatozott 
15 év alatt, az nem annyira jó befektetés, mindenesetre a tőke megtérült. 
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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 

92/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének módosításáról készült javaslatot megtárgyalta és a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
6. Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról  
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A Gondozási Központ székhelyének változása teszi 
szükségessé az SZMSZ módosítását. 
 
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 

93/2013. (VI.25.) 
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. § (4) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a 
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal  
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
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7. Javaslat a Gondozási Központ, a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata és a Gondozási Központ Támogató Szolgálata szakmai programjának 
jóváhagyásáról 

 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A módosítás szintén a székhelyváltozás miatt szükséges. A 
Gondozási Központ székhelye eddig a Comenius u. 33. szám alatti épületben volt, mely 
Rákóczi u. 32. számra változott, ahogy a Támogató Szolgálat címe is. A Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata székhelye a Comenius u. 18. számról szintén 
Rákóczi u. 32. számra változott. A Támogató Szolgálat esetében változásként tüntették fel az 
autó cseréjét, így már helyesen a Renault Traffic szerepel benne.  
 
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 

94/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Gondozási Központ, 

a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és 
a Gondozási Központ Támogató Szolgálata szakmai programjának 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. § (4) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben - a 
Gondozási Központ szakmai programját – e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
–, a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programját – 
e határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – és a Gondozási Központ Támogató 
Szolgálata szakmai programját – e határozat 3. melléklete szerinti tartalommal – 
jóváhagyja. 
 
Felelős: intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezik. 
 
 
 
8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról 
 Az előterjesztés a 2013. június 28-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző: Az Önkormányzat több pályázat benyújtása során is vállalta, hogy 
esélyegyenlőségi tervet készít, ehhez kapcsolódik az esélyegyenlőségi referens megbízása, 
amely működhet úgy, hogy egy meglévő köztisztviselő munkakörét bővítik.  
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2007. év vége felé elfogadott a Képviselő-testület egy hasonló esélyegyenlőségi tervet, amely 
már nem használható, abban évenkénti felülvizsgálat szerepelt, és ez azóta sem történt meg. 
Hamarosan érkezik a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP), ami most már szintén kötelező 
az önkormányzatok számára, mert 2013. július 1-jétől csak az az önkormányzat nyújthat be 
pályázatot, illetve részesülhet pályázati támogatásban, amely önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik. Az esélyegyenlőségi tervet a korábbi vállalásaik 
miatt szükséges elkészíteni, a jelenlegi pályázatok szempontjából elengedhetetlen. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Szabó András nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

95/2013. (VI.25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata 
esélyegyenlőségi tervéről készült javaslatot megtárgyalta és a határozat-tervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
9. Egyéb ügy 
 

• Papp Imréné bizottsági tag tájékoztatója az élelmiszercsomagok kiosztásáról és a 
nyári gyermekétkeztetésről 

 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az élelmiszercsomagok kiosztása megtörtént, két képviselő 
segített a csomagok kiosztásában. A nyári gyermekétkeztetés szintén rendben zajlik, 150 fő 
helyett 72 fő étkeztetésére nyílt lehetőség. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 
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 


