
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. november 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében 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 
 dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője  

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

Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 
 Soltész Ibolya belső ellenőr 

Olajos Csaba főépítész 
 
Meghívott:   Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 

 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor nem volt jelen. Szabó András, Keresztúri 

Ferencné és Soltész Ibolya a 2. napirendi pont, Olajos Csaba a 3. 
napirendi pont tárgyalását követően távozott. Poncsák Ferenc a 4-5. 
napirendi pontok 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 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett. 
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Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Javasolja, hogy a zárt ülés 
napirendi pontjai közé vegyék fel Fodor Anna sárospataki lakos átmeneti segély 
megállapításának elutasítása miatt benyújtott fellebbezésének elbírálásáról készült javaslatot.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjainak szavazását az elhangzott 
javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Javaslat Fodor Anna sárospataki lakos 
átmeneti segély megállapításának elutasítása miatt benyújtott fellebbezésének 
elbírálására” című javaslat napirendre vételével 4 igen szavazattal - egyhangúlag - 
egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a módosítással együtt a 
napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - fenti szavazásra is figyelemmel - 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 25.) 

KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a 
csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról 

 
2. Beszámoló a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 
3. Tájékoztató Sárospatak város 2014-2020. közötti fejlesztési elképzeléseiről 
  
4. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
5. Javaslat élelmiszercsomag biztosításáról 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról 
 
2. Javaslat a Sárospatak, Dobó F. u. 40. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 

3. Javaslat a Sárospatak, Búzavirág u. 14. fsz. 4. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 
pályázatról 

 
4. Javaslat Mudróczki Zsolt és Mudróczki Zsoltné Sárospatak, Bartók B. u. 7/A. III/4. 

ajtószám alatti lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
 
5. Javaslat Végső Attila és Végsőné Timár Ildikó Sárospatak, Fazekas sor 27. szám alatti 

lakosok lakásbérleti szerződésük meghosszabbítása iránti kérelemről 
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6. Átmeneti segélyek elbírálása 
 
7. Javaslat Fodor Anna sárospataki lakos átmeneti segély megállapításának elutasítása miatt 

benyújtott fellebbezésének elbírálására 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2013. (X. 25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói 
tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi 
célvizsgálatáról 

 Az előterjesztés a 2013. november 29-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Az ezt megelőző ülésen a Bizottság belső ellenőrzést 
kezdeményezett a Rendelőintézetnél. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kér a belső ellenőrtől. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Megtörtént az intézményben a belső ellenőrzés. A jelentésben 12 
pontot vázolt fel, melyeket szükségesnek tart ahhoz, hogy a hiány csökkenthető legyen. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Sajnálja, hogy nem jutott el a Bizottsághoz az 
intézkedési terv, mert abban részletesen ki van fejtve, hogy mi okozta ezt a mértékű hiányt és 
hogyan gondolja ennek csökkentését.  
2012. január 1-jétől megszüntették a gondozó fix finanszírozását, ez 2011. évhez képest 11 
millió Ft-tal csökkentette a 2012. évi bevétel összegét. Áprilisban beköltöztek az új épületbe. 
Próbálták megkérni a működési engedélyt, de május 1-jével új minimum feltételt szabtak, és 
ez alapján kapták meg a működési engedélyt. Ez előírta egy minőségirányítási rendszer és egy 
infekciókontroll bevezetését. 4-5 hónapig tartott ennek bevezetése, ami havi 3 millió Ft 
kiesést jelentett. Korábban úgy tervezték, hogy a 8 szakrendelés elindítása bevételt hoz a 
rendelőintézetnek és fedezné az új épület kiadásait. Kaptak 1,8 millió Ft-ot a nappali ellátásra, 
azon belül infúziózásra, ami éves szinten 21,6 millió Ft, ez az összeg részben fedezi az új 
épület kiadásait. Most fog indulni az otthoni szakápolás, valamint az egy napos sebészet, ami 
110 millió Ft bevételt hoz majd. Ebből az adósságrendezésnél 9 millió Ft nyereséggel 
számolt, ami megmarad, a szemészeti műtétnél szinte 0 Ft-tal, de ez szervezés kérdése lesz. 
Úgy tervezi, hogy a sebészet, urológia, ortopédia ellátásokból sokkal több maradvány lesz. A 
laboratórium átszervezése folyamatban van, már tavaly beiskolázta a dolgozókat - akik azóta 
is önállóan végzik az iskolát és májusban végeznek -, mivel nem rendelkeztek olyan 
szakképesítéssel, amivel máshova helyezhette volna el őket. Szükséges volt a beiskolázás, 
mivel a felmondás nem járható út, hiszen felmentéssel, végkielégítéssel jár és ez további 
kiadással járna. Úgy néz ki, hogy 2013. december 1-jétől már az új működési engedély 
szerint, közreműködővel fogják ellátni a labori feladatokat. Szerencs is ezzel a 
közreműködővel látja el a vizsgálatokat és elégedettek a betegek és az orvosok is. Ez úgy 
működik, hogy egy vonalkódos rendszer van kiépítve, és a beteg nem vár a labor előtt, hanem 
a vonalkódos papírral automatikusan megkapja a leletet, sőt, ha az e-mail címét ráírja a 
leletre, akkor a lelet elkészültekor automatikusan megérkezik hozzá. A háziorvosok is e-
mailben kapják. Úgy gondolja, hogy ez a betegek számára is előnyt jelent majd. Jövő év 
végére nyereséges lesz az intézmény, megítélése szerint jövő év szeptemberre a hiányt le lehet 
dolgozni. A régi épület rezsiköltsége megszűnik, ez is megtakarításként jelentkezik majd, hisz 
a téli hónapokban 800 eFt volt. Már most is csökken a rezsikiadás, de több bevétel csak jövő 
februárban jelentkezik. 
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Papp Imréné a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a laboratóriumot megszüntetik? 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Nem szüntetik meg, csak a vizsgálatokat máshol 
végzik el. Ez nem megszüntetést jelent, csupán kiszervezik azokat a kémiai és hematológiai 
vizsgálatokat, ami ennyi hiányt okoz. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Kb. 2-3 hete volt a laborban, és anyaghiány miatt nem tudtak  
vérképet csinálni. Ez neki nem okozott problémát, de voltak daganatos betegek, akiknek 
másnap menniük kellett Miskolcra, hogy a vérkép alapján eldöntsék, kaphatnak-e 
kemoterápiát. Ezeknek a személyeknek problémát okozott.  
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Most már nem lesz ilyen probléma. Valószínű több 
volt a beteg, mint a megrendelés. A betegforgalmat nem tudják előre meghatározni, és a 
szállítás is késhet egy napot. A laborral kapcsolatban a minimumfeltétel 5 fő asszisztens, 1 fő 
diplomás és 2 fő orvos. Ezt így nem tudják biztosítani, mert így is 18 millió Ft hiányt jelent, 
és ha még egy fő diplomást felvesz, akkor 21 millió Ft lesz a hiány. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Kérdezi a felhalmozott szállítói tartozás kapcsán, hogy a 
Bizottságnak miért nem volt tudomása erről a hiányról? 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Azt nem tudja, de minden negyedévben leadják a 
jelentést. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Meglepetésként érte a Bizottságot, hogy ennyi szállítói 
tartozása van a Rendelőintézetnek. Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető úr azt mondta, 
hogy ha megszűnik januártól a Rendelőintézet és átveszi az állam, akkor az önkormányzatnak 
ki kell fizetnie a felhalmozott hiányt. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Negyedévente valóban leadták a jelentést, de a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság, valamint a Képviselő-testület tárgyalta. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: A 30 millió Ft 2013. márciustól 2013. szeptemberig gyűlt össze, 
addig 21 millió Ft volt a hiány. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A 20 millió Ft hiányról sem volt tudomásuk.  
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Szeretné megjegyezni, hogy a Rendelőintézet 2012. 
január 1-jével 0 Ft hiánnyal indult. Az új ellátások, 8 szakrendelés rengeteg pénzbe került. Két 
hónapig megfinanszírozni egy ellátást, 2,5 millió Ft hiányt jelent, de ez az összeg később 
visszatérül. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Ez így pozitívan hangzik, viszont sokan megállították az 
utcán, hogy miért szüntetik meg a labort. Nem érti, a dolgozók miért mondanak ilyet a 
városban. Ezt tisztázni kell velük. Kérdezi, mennyire jelent problémát a laborban a vizsgálat, 
ha másnapra meg kell legyen a teljes vérkép, mennyire megterhelő, hogyan működik ez. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Attól függ, hogy a beteg beutalója hova szól. Eddig 
annak is elvégezték, akinek Budapestre szólt a beutalója. Az jelentett problémát, hogy a 
magasabb szintű vizsgálatot csak csütörtökön tudták levenni és vitték Miskolcra. Egy héttel 
később volt meg az eredmény. Ez megszűnik, csak a mikrobiológiai vizsgálatot viszik az 
ÁNTSZ-be, mindenféle magasabb szintű vizsgálat el lesz végezve, másnapra mindenki 
megkapja az eredményt.  
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A labor 500.000 vizsgálatra van felépítve, de 170.000 vizsgálat történik évente, vagyis 
egyharmad kihasználtsága van a labornak és ha még bővítenie kell létszámot, akkor ennyi 
vizsgálatszámmal nem tudna jól működni. 
 
Szabó András a bizottság tagja: 2012. október hónapban 2-3 millió Ft volt a hiány, 2013. 
márciusra 21,6 millió Ft lett. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Megszűnt a gondozók finanszírozása, ami 11 millió Ft 
kiesést jelentett. Az OEP bevétele 280 millió Ft volt 2011. évben, ugyanennyi volt 2012. 
évben, mert kapott 9 millió Ft béremelést, amit ki kellett fizetnie bérre, viszont ha nem ez az 
összeg, akkor csak 270 millió Ft lett volna a 2012. évi bevétel.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Ez évben mennyit lehet csökkenteni a hiányból? 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Egy hónap van az évből. El kell indítania az egynapos 
sebészetet. Ha nem indítja el és visszafog mindent, akkor nem lesz plusz kiadás. Azt lehet 
csinálni, hogy bár megvan a működési engedély, de nem indítja el a rendelést, mert ha 
elindítja, akkor kiadással jár. Valamikor úgyis be kell invesztálja azt a pénzt, a sebészet pl. 2,5 
millió Ft-ba került, mire elindította. Tartani tudja a hiányt. Jelenleg a röntgent üzemeli be, 
csak a villanyszerelés 1 millió Ft, és ez még alacsony ár, mert az első ajánlat 2,5 millió Ft 
volt. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a beszámoló elfogadásáról 
azzal, hogy a 2014. januári rendes bizottsági ülésre készüljön tájékoztató a labor 
átszervezéséről.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

188/2013. (XI.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 25.) KT. 

határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és 
a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a 2014. januári rendes 
bizottsági ülésre készüljön tájékoztató a labor átszervezéséről. 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Beszámoló a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 Az előterjesztés a 2013. november 29-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
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Soltész Ibolya belső ellenőr: A jelentés elkészülte után intézkedési tervet készítettek. Az éven 
már történt belső ellenőrzési vizsgálat, az akkor megállapított pontok többsége nem valósult 
meg. A jelenlegi beszámolóban 12 pontban tett javaslatot, melyek azóta sem valósultak meg. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Miért nem lettek megszüntetve a feltárt hiányosságok? 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: A foglalkoztatással kapcsolatban az volt a javaslata a 
belső ellenőrnek, hogy az említett személyt kötelezzék egy egészségügyi minőségbiztosítási 
szakképesítés megszerzésére. Ez megtörtént, az illető bejelentkezett egészségügyi 
minőségbiztosítási szakra a nyugat-magyarországi egyetemre. A selejtezési szabályzatot 
elkészítették. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A belső ellenőr megállapításaival egyetértve javasolja, hogy a 
pótlékokat a soron következő jövedelem emelések alkalmával csökkentsék, így a bérek nem 
emelkednek, és valamennyi kinevezést felül kell vizsgálni. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Az intézményben nincs közalkalmazotti bér, ezek 
kialkudott bérek, másképp nem kap dolgozót. Még így is alacsonyak a bérek, a kórházakban 
dolgozó személyekéhez képest. A gyógytornászok bére több, viszont ők évi 40 millió Ft 
bevételt hoznak, sokat dolgoznak, a labor hiányát ők hozták be. Mindig figyeli, hogy mennyi 
a betegforgalom, mennyi bevételt hoz az ellátás és milyen teljesítményt érnek el a dolgozók. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Van egy egészségügyi bértáblázatuk, nem érti, miért kell 
munkáltatói döntésen alapuló bérpótlékokat adni a dolgozóknak, ami a többiek nemtetszését 
vonja maga után. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Mindennek megvan az oka, de át fogja nézni. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Ezért is kértek erről kimutatást. Természetesen egy orvosnak 
oda kell adni a kiegészítést, hogy rendeljen, nem múlhat 50-100 eFt-on, hogy egy kiváló 
orvos Sárospatakon rendeljen, így is örülni kell annak, hogy van orvos és akár Miskolcról is 
lejön, és így meg van oldva az ügyelet. Mérlegelni kell, hogy milyen munka van a pénzügyi 
kifizetés mögött. 
 
Keresztúri Ferencné intézményvezető: Vidékről már nem hozhat be háziorvost, aki szakorvos 
is, mert ezt már megszigorították. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, született-e intézkedési terv a beszámoló 2-4. 
pontjaira vonatkozóan? Továbbra is csak szabálytalanságokat lát. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Ha jól emlékszik, a korábbi belső ellenőrzésnél is 
felmerült ennek a fiatalembernek az alkalmazása, aki a Munkaügyi Központ által támogatott 
programban szerepelt. Ez megváltozott? 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Ha úgy maradt volna jogviszonyban, akkor szabályos lett volna a 
jogviszonya, de kinevezést kapott. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Ki járult hozzá a kinevezéséhez? 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Intézményvezető Asszony. 
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Keresztúri Ferencné intézményvezető: A munkáját nagyon jól végzi. Az infekciókontrollt is 
ez a fiatalember vezette be, mivel ő tavaly nagyon beteg volt és nem tudott sok érdemi 
munkát végezni, ők hajtották végre az általa megvalósítani kívánt dolgokat. Megbízhatóan 
dolgozik. A 60 millió Ft értékű műszereket is rábízta, mert megbízik benne. Precízen, 
pontosan dolgozik.  
Bejelenti, hogy nyugdíjba szeretne menni. Kérte Polgármester Urat, hogy hirdessék meg az 
álláshelyét, valamint a gazdasági vezető munkakört is, mert jelenleg egyedül lát el három 
munkakört. Tudja, hogy nem lehet precízen, pontosan ellátni ennyi munkakört. Aki dolgozik, 
az természetesen hibázik, ő napi 16 órát dolgozik, még hétvégén is. Hajlandó közös 
megegyezéssel is felbontani a munkaszerződését, nem kéri a felmentési időt sem, így 
mentesíti az intézményt is a felmentési idő alatt járó kifizetés alól. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Senki nem mondta, hogy három munkakört lásson el egyedül. 
Úgy emlékszik, ezzel kapcsolatban felszólítás is történt, mert gazdasági vezető nélkül évek 
óta nem működhetett volna a Rendelőintézet. Szeretné, ha addig dolgozna intézményvezető 
asszony, amíg a hiány nem rendeződik. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A gazdasági vezető munkakör betöltésére a pályázat kiírása 
megtörtént. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a beszámoló elfogadásáról 
azzal, hogy a belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési terv kerüljön megtárgyalásra a 
Képviselő-testület 2013. decemberi rendes ülésén.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

189/2013. (XI.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és  

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a belső ellenőri jelentés alapján 
készült intézkedési terv kerüljön megtárgyalásra a Képviselő-testület 2013. decemberi 
rendes ülésén.  
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató Sárospatak város 2014-2020. közötti fejlesztési elképzeléseiről 
 Az előterjesztés a 2013. november 29-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Olajos Csaba főépítész: Megkezdődött a 2014-2020. közötti időszak európai uniós támogatási 
rendszerének megfogalmazása, melyben a megyei önkormányzatok kaptak feladatot, ők 
koordinálják. 
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Ehhez készített a város egy javaslatot, ami két részből áll: - kitekintés a világörökség 
területére (azokat a megyei összefüggéseket is elemezték, amikből a település nem vonhatja ki 
magát) és - a város fejlesztési elképzelései (az önkormányzaton kívül állami feladatok, 
intézmények vállalható részei jelennek meg). A fejlesztések összege 62 milliárd Ft-ra tehető, 
melynek kb. egyharmada lenne az önkormányzat fejlesztése. Újabb javaslatokat is várnak. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Jónak tartja, hogy kikérik az önkormányzatok véleményét is. 
Köszöni főépítész úrnak, hogy nemcsak városi szinten, hanem térségiben is gondolkodott. 
Természetesen nem kell biztosra venni, hogy ez megvalósul, de ha nem fogalmazzák bele, 
akkor biztos nem tud megvalósulni. Köszöni főépítész úr munkáját. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a dűlő utak (Kisgát dűlő, Kácsárd, 
Végardói dűlő út, földút) fejlesztése is kerüljön bele a fejlesztési tervbe. 
 
Olajos Csaba főépítész: Már belekerültek. A tegnapi bizottsági ülésen is téma volt az utak 
állapota, bár leszűkítve az újtelepi utakra. Módosítaná a „város útjainak felújítása” címre. 900 
millió Ft és 1,5 milliárd Ft közötti nagyságrend lehetséges. Amit a megye összeállít, 
közvetlenül Brüsszelbe juttatják, ottani jóváhagyás után kerülhet bele a megye tervébe. A 62 
milliárd Ft tartalmazza pl. a sárospataki elkerülő utat az új híddal. Ez maga 17-20 milliárd Ft 
nagyságrend. Beleépítette a világörökség kapcsán a sárospataki repülőteret is, ez maga 5 
milliárd Ft. Valószínű, hogy utóbbi nem valósul meg, de ha nem kezdeményeznek, akkor 
helyettük senki nem fogja kezdeményezni. A jelenlegi költségekhez viszonyítva 20 %-os 
költségemelkedéssel számolva lettek a költségek meghatározva nettó összegben. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javasolja, hogy a kiegészítésben a megbeszéltek alapján bel- és 
külterületi úthálózat fejlesztése szerepeljen. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról az 
elhangzott kiegészítéssel. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

190/2013. (XI.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak város 2014-2020. közötti fejlesztési elképzeléseiről 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Sárospatak város 2014-2020. közötti fejlesztési 
elképzeléseiről készült tájékoztatót megtárgyalta és javasolja tudomásul vételét a 
Képviselő-testületnek azzal, hogy a Közlekedési hálózat fejlesztése fejezetbe kerüljön 
felvételre: „Bel- és külterületi úthálózat fejlesztése”.  
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4. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 Az előterjesztés a 2013. november 29-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A térítési díjat az önkormányzat állapítja meg, a 
térítési díj alapja a nyersanyag norma. Mivel az étkeztetés költsége közel kétszerese a térítési 
díjnak, célszerű a térítési díjakat az inflációval közel egyező mértékben, mintegy 4 %-kal 
emelni.   
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról. 
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

191/2013. (XI.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekétkeztetés térítési díjáról készült 
javaslatot megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
  
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat élelmiszercsomag biztosításáról 
 Az előterjesztés a 2013. november 29-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megvizsgálták a 2010. és 2012. évi döntéseket, két különböző 
megfogalmazást találtak. A 2010. évi döntésben a 65. betöltött életkor szerepelt határként, 
nem biztos, hogy ez esetben megvalósul a rászorultságra vonatkozó szándék, tekintettel arra, 
hogy 65 év felett akár 100 eFt összegű nyugellátást is kaphatnak. Ezért a 2012. évi döntési 
mintát hozták a Bizottság elé, amely a leginkább rászoruló sárospataki lakosok megnevezést 
tartalmazza, korhatár nélkül. Úgy gondolja, hogy ha élelmiszersegély csomag biztosítására 
módosítanák a határozat tárgyát, a segélyezés formája még inkább előtérbe kerülne. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy állapítsanak meg jövedelemhatárt, ha 
már rászorultságról beszélnek. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Egyedül élőknél és családosoknál is meg kell határozni a 
jövedelemhatár mértékét. Javasolja, hogy ugyanazon lakcímre csak egy segélycsomagot 
adjanak, függetlenül az ott élő személyek és családok számától. Ezt fontosnak tartja kikötni, 
mert akkor 3-4 csomag is kerülhet egy lakásba a háztartások számára tekintettel, és emiatt 
lehet, hogy más családhoz egy csomag sem jut. Ezen kívül javasolja, hogy 1.500,-Ft/fő értékű 
legyen az élelmiszercsomag. 
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Papp Imréné a bizottság tagja: Tavasszal osztották az Ökumenikus segélycsomagokat, ott is 
meg volt határozva a jövedelemhatár egyedül élők és családosok esetén. Kéri, hogy az 
élelmiszercsomagokat időben kapják meg, hogy még karácsony előtt kioszthassák. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Javasolja, hogy egyedül élő esetén 84.000,-Ft, családos esetén 
60.000,-Ft/fő jövedelemhatárig nyújtsanak segélycsomagot. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a javaslat elfogadásáról a 
fenti módosításokkal.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

192/2013. (XI.26.) 
h a t á r o z a t a 

 
élelmiszercsomag biztosításáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az élelmiszercsomag biztosításáról készült 
javaslatot megtárgyalta és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek azzal, hogy a határozat-tervezetben  

• az élelmiszercsomag szövegrész helyébe az élelmiszersegély csomag szöveg 
lépjen, 

• az „1.000,-Ft/fő” szövegrész helyébe „1.500,-Ft/fő” szöveg lépjen,  
• a „leginkább rászoruló sárospataki lakosnak” szövegrész helyébe a 

„leginkább rászoruló – egyedül élő esetén 84.000,-Ft, családos esetén 60.000,-
Ft/fő jövedelemhatárig – sárospataki lakosnak”. 

 
A határozat-tervezet az első mondatot követően egészüljön ki a következő 
rendelkezéssel:   
„Ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak nyújtható élelmiszersegély csomag, 
függetlenül az ugyanott élő személyek és családok számától.” 

 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, 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 


