
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. augusztus 27-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 a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője  

 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető 
 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 
  

Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. Poncsák Ferenc a 3. 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 

 
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 egyéb ügyben tárgyalják a Sárospataki Gondozási Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 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 Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
 
2. Javaslat közterület átnevezéséről 
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3. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
 
4. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
5. Egyéb ügy 
 

• Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat Pachman István és Pachmanné Fodor Zita Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/2. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
2. Javaslat Novák Erika Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
3. Javaslat Sasvári Beatrix Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/4. ajtószám alatti lakos 

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

lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
5. Javaslat Egyed Zsolt és Egyed Zsoltné Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. II/3. ajtószám alatti 

lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
6. Jav aslat Koronky Levente és Koronkyné Balla Judit Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. fsz. 3. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
7. Javaslat Városi Gabriella Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 4. ajtószám alatti lakos 

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

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 

9. Javaslat Lukács Emília és Gulyás István Sárospatak, Búzavirág u. 14. fsz. 4. ajtószám 
alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 

 
10. Javaslat Balogh Lajosné Sárospatak, Rákóczi u. 17. I/1. ajtószám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
11. Javaslat Galyas Gyuláné Sárospatak, Szent József u. 24. szám alatti lakos lakásbérleti 

szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
12. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. I/4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
13. Átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálása 
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Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
 Az előterjesztés a 2013. augusztus 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján 
az önkormányzatoknak 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell 
elfogadniuk és pályázati támogatásban csak akkor részesülhetnek, ha rendelkeznek a 
törvénynek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal. A törvény jelenleg hatályos 
állapotának megfelelően, a jogszabályi változások figyelembevételével az esélyegyenlőségi 
program elkészítésére az önkormányzatok 2013 július 1-jéig kaptak határidőt. A törvény több 
kiemelt területet fogalmaz meg, amelyekkel foglalkozni kell: romák, mélyszegénységben 
élők, idősek, gyermekek és fogyatékkal élők, nők, stb. Ezekkel kapcsolatban a helyzetelemzés 
mellett intézkedési tervet is kell készíteni. A programot két évente kell felülvizsgálni. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Intézményük több szakfeladata is részt vett a program 
elkészítésében. Szoros volt a benyújtás határideje, de nagyon jó esélyegyenlőségi program lett 
belőle.  
 
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 

107/2013. (VIII.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjáról készült javaslatot megtárgyalta és javasolja 
jóváhagyását a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
2. Javaslat közterület átnevezéséről 
 Az előterjesztés a 2013. augusztus 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: 2013. július 5-én írásbeli 
javaslattétel érkezett Durányik Sándor Sárospatak, Kossuth u. 7. szám alatti lakos, valamint 
Ormos Tas a Jobbik Magyarországért Mozgalom sárospataki szervezetének elnökétől, 
melyben sárospataki közterületek, illetve azokon lévő létesítmények elnevezését 
kezdeményezik. Beadványukban javasolják a Képviselő-testületnek, hogy a Művelődés Háza 
és a Comenius Tanítóképző Főiskola között kialakítandó tér, vagy az Attila utcán lévő, a 
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Bodrog folyón átívelő híd, vagy a Comenius u. 12-16. szám alatti ingatlanok előtti elágazás 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóról kerüljenek elnevezésre. Érkezett egy kritika, 
mely szerint nem jogszerűen jártak el, mert a kezdeményezés nyilvános hirdetményben 
augusztus 5-én lett kifüggesztve, a honlapon csak 16-án jelent meg. Ez alaptalan volt, mivel a 
honlapon már fenn volt augusztus 5-én, csak a gyorshírekben jelent meg 16-án. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság már tárgyalta fenti 
javaslatot és nem támogatta a közterület átnevezését. Hét beérkezett hozzászólásból egy volt, 
aki támogatta, a többség ellene szavazott.  
 
Szabó András a bizottság tagja: Általában a hidakat az alatta lévő folyóról szokták elnevezni. 
A tér esetében Comenius vagy Makovecz Imre jöhet szóba, és bonyolult is az átnevezés, 
mivel több helyrajzi számon van, tehát bonyolult egy részét elnevezni. A Comenius utcai 
ingatlanok előtti elágazást pedig nem szabad átnevezni, mert az az önkormányzatnak is 
költségébe kerül, mivel ott van a szülőotthon épülete és az alapító okirat módosítása miatt 
költséges lenne. Nem javasolja a közterület átnevezését.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottságot, aki nem javasolja a közterület 
átnevezését - a határozat-tervezet B./ változata -, az igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

108/2013. (VIII.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
közterület átnevezéséről 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a közterület átnevezésére vonatkozó javaslatot 
megtárgyalta és a határozat-tervezet B./ változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  

 
 

 
3. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
 Az előterjesztés a 2013. augusztus 30-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A tájékoztatóból látszik, hogy a bevételek 100 
millió Ft-tal meghaladják a kiadásokat, viszont a bevételek tartalmaznak egyrészt 100 millió 
Ft pénzmaradványt, ami nem tényleges bevétel, másrészt van egy 156 millió Ft értékű 
likvidhitel felvétel, ami megfelel az év elején betervezett kiegészítő állami támogatás összege 
felének. Ezzel együtt az I. félévben az önkormányzat gazdálkodásában fennakadás nem volt, a 
kifizetések folyamatosak voltak, de ez csak a 156 millió Ft hitelfelvételből valósulhatott meg. 
A hitelszerződés 2013. szeptember 26. napján lejár, akkor a 240 millió Ft keretösszegű hitelt 
vissza kell fizetni. Ebből 70 millió Ft-ot át lehet úgy alakítani, ami 5 éves lejáratú legyen, a 
maradék 170 millió Ft kifizetése két forrásból lehetséges: ha időközben az újra megnyitott 
kiegészítő állami támogatás keretében erre pénz érkezik, vagy ha sor kerül egy nagy értékű 
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ingatlan értékesítésére, ellenkező esetben szeptember 20-át követően az iparűzési adó 
összegéből fedezik, akkor viszont nem marad pénz munkabérekre, illetve a szállítói számlák 
kifizetésére. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

109/2013. (VIII.27.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és javasolja tudomásul vételét a Képviselő-testületnek. 
  
 
 
4. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: A Sárospatak, Pipacs u. 14. 
szám alatti 1 szobás, 36 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 

110/2013. (VIII.27.) 
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 eljárva – a Sárospatak, Pipacs u. 14. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális helyzet 
alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
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A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 110/2013. (VIII.27.) 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, Pipacs u. 14. 
 

szám alatti 1 szobás, 36 m2 alapterületű, komfort nélküli lakását. 
 

A lakás bérleti díja 133,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

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 szeptember hó 11. 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. 
 
A pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 
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A pályázat kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig 
visszavonni. 

 
Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 

Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 
(Rákóczi u. 32., Telefon: 47/513-275) 

 
5. Egyéb ügy 
 

• Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról (szóbeli) 

 
Papp Imréné a bizottság tagja: Intézményük neve megváltozott Sárospataki Gondozási 
Központra, ezért a Gondozási Központ SZMSZ-ében is szükséges a módosítás átvezetése. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a Sárospataki Gondozási 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
111/2013. (VIII.27.) 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának  
módosításáról 

 
 
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 
eljárva – a Sárospataki Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SZMSZ) módosítását a következő tartalommal jóváhagyja: 
 
- az SZMSZ 5. pont első bekezdésében a „Gondozási Központ” szövegrész helyébe a 
„Sárospataki Gondozási Központ” szöveg lép. 
 
Felelős: intézményvezető 
 
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 


