
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. december 10-én 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  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője  

 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Dobránszky Tímea a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 
 Soltész Ibolya belső ellenőr 

 
Meghívott:   Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 

 
Megjegyzés: Dr. Cserkúti Sándor a 3. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

Keresztúri Ferencné és Soltész Ibolya a 4. 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 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. 
 
 
Dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Javasolja, hogy a nyílt 
ülés napirendi pontjai közül a szociális temetésről készült javaslat tárgyalását vegyék le 
napirendről, mivel nem készült írásbeli anyag.  
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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 a szociális temetésről” című javaslat 
napirendről történő levételével 4 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatást kér az élelmiszer 
segélycsomagok megérkezésével kapcsolatban. 
 
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 „Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok 
megérkezéséről” című napirendi pont megtárgyalásával 4 igen szavazattal - 
egyhangúlag - egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a módosításokkal együtt a 
napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - fenti szavazásokra is figyelemmel - 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2. Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervéről 
 
3. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2013. (X.25.) 

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

  
4. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 
5. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
6. Egyéb ügy 

• Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok megérkezéséről 
 

Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat Végső Attila és Végsőné Timár Ildikó Sárospatak, Fazekas sor 27. szám alatti 

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

 
3. Átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Az előterjesztés a 2013. december 13-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: A 2013. évi LXXV. 
törvény 6. §-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig meg 
kell alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletet. Az átmeneti segély, a 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozandó 
önkormányzati segély 2014. január 1-jével lenne megállapítható. Ez az önkormányzatra 
jogalkotási kötelezettséget ró, módosítani kell a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.  
 
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 

205/2013. (XII.10.) 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervéről  
 Az előterjesztés a 2013. december 13-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a 2014. január havi képviselő-testületi 
ülésen a Tájékoztató a labor átszervezéséről című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 
Mivel más javaslat nincs, kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott módosítással, a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

206/2013. (XII.10.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervéről 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervéről 
készült javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, 
hogy a 2014. január 31-ei képviselő-testületi ülés egészüljön ki a következő napirendi 
pont megtárgyalásával: 
„Tájékoztató a labor átszervezéséről”  
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság” 
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 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. december 13-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Az intézkedési terv elkészült, melynek 3. pontja hiányzik, mivel 
a javaslatokból is kimaradt, ezért nem készült erre a pontra intézkedés sem. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 
úgy határozott, hogy a 2014. januári ülésen térjenek vissza a belső ellenőrzés által felvetett 
kérdések tárgyalására, jelenleg ezek papíron szerepelnek, akkorra már a gyakorlatban is 
látszik majd, hogy mit sikerült ezekből megvalósítani.  
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Jelenleg az informatikával van probléma, de 
megoldható. E-mailban még nem tudják kiadni a leletet, de fog működni. Aki e-mailban kéri a 
leletet, annak elküldik, amikor elkészül, de ez sok mindentől függ, pl. attól, hogy mennyi 
vizsgálat van. Sokan igénylik a levélben történő megküldést is. 300 db szórólapot osztottak 
szét, plakátokat is elhelyeztek, mondják is a betegeknek a változásokat, véleménye szerint jól 
fog működni. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Kérdezi, hogyan lesz a daganatos betegek esetében, akiknek 
másnap menni kell kemoterápiás kezelésre és a leletet vinniük kell magukkal. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A beutaló már jóval hamarabb megvan a 
betegnek. Ezenkívül sok olyan beutaló van, ami a Miskolci Megyei Kórházba szól, nem 
véletlenül. Oda kell mennie a betegnek reggel vérvételre a laborba, és ott fogják látni a leletet 
az osztályon. 
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Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Ilyenkor nézik a kezeléseket, gyakorlatilag két 
vizsgálatot kérnek, kezelés után egy héttel, illetve a következő kezelés előtt. Ha pénteken 
veszik le a vért, akkor már csak hétfőn lesz eredmény. Ha tudja a beteg, hogy hétfőn megy 
kezelésre, akkor csütörtökön kell mennie vérvételre és péntekre megvan a lelet. Ha kétes az 
eredmény, akkor az adott intézetben megismétlik a vérvételt. Az internetes megoldás jó dolog, 
bízik abban, hogy az orvosok megkapják a leletet, de a betegek esetében nem látja 
életszerűnek az internetes megoldást. A betegeknek talán csak 5 %-a használja ilyen szinten 
az internetet, hogy azon keresztül kapja meg a leletét. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Jelenleg azon dolgoznak, hogy az orvosok le 
tudják tölteni a leleteket. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kéri, hogy a betegek kapjanak tájékoztatást arról, hogy a 
daganatos betegek egy nappal hamarabb menjenek vérvételre, hogy a kezelés előtt elkészüljön 
a leletük. Úgy érzi, hogy kommunikáció hiány van. Felelősség és teher is hárul a 
háziorvosokra, hogy ők is tájékoztassák a betegeiket. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A betegek tájékoztatása megtörtént, legalább 
15 helyre kifüggesztették a rendelőben, a labor ajtajára is, ezen kívül 300 szórólapot is 
készíttettek és a sárospataki honlapra is feltették. A betegek részére csak annyi változás van, 
hogy másnap reggel kaphatnak leletet, de másnap minden vizsgálatot megkaphatnak. Az 
orvosoknak is küldött körlevelet, hogy ilyen változás lesz és véleményeket is kért. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a múlt heti gyűlésen az ügyelettel kapcsolatosan arra 
jutottak a háziorvosokkal, hogy ugyanúgy, ahogy az országban már majdnem mindenhol 
működik, a rendelési időket át kellene alakítani, 8.00 órától 16.00 óráig tartana a rendelési 
idő, 16.00 órától ügyelet lenne. Nem lenne 12.00 és 14.00 óra között készenléti idő, mivel 
nem tudják megoldani a készenléti idő alatt az ellátást.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nem a legjobb időpont, ha 16.00 óráig van rendelési 
idő, mert a legtöbb lakosnak 16.00 óráig tart a munkaideje és nem ér oda a háziorvosához. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A beutalókkal kapcsolatban elmondani kívánja, hogy 
most már a beutalók nagy többsége a lakhely szerint illetékes rendelőbe szól, ez nem a 
rendelőtől függ, hanem az illető szakrendelésnek az ellátó orvosától. 
A rendelési időt illetően mindkét megoldás mellett vannak érvek és ellenérvek. Az ÁNTSZ 
ragaszkodik a déli időszakban ügyelet szervezéséhez. Eddig is ellátták a készenlétet, mindig 
volt elérhető orvos, ugyanakkor a plusz két órával költségvetés szempontjából egy 
asszisztenst, egy gépkocsivezetőt és egy orvost kell rendelni. Szavazás történt, a többség így 
döntött, ez már évek óta több helyen így működik. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Ezt még mindig javasolja átgondolásra, mert aki 
munkaviszonyban áll és délután telik le a munkaideje, esélye sincs arra, hogy rendelési időben 
odaérjen.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Lehet, hogy nem is beteg az illető, 
csak egy igazolásra van szüksége vagy gyógyszert szeretne felíratni, és ezért szabadságot kell 
kérnie. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Az ügyelet átszervezésre fog kerülni, a 
Mentőszolgálat fogja átvenni a szakmai irányítást, a sürgősségi ellátást is a Mentőszolgálat 
fogja szervezni. Fel kell készülni a változásra, a legtöbb városban már 8.00 órától 16.00 óráig 
tart a rendelési idő.  
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Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Ha menni kell orvoshoz, akkor arra időt kell szakítani. 
Ha állandó gyógyszerre van szükség, akkor is egészséges dolog egy orvos-beteg találkozó, de 
a beteg már egy héttel korábban is tudja, hogy elfogy a gyógyszere, véleménye szerint 
szervezés kérdése. Amióta a déli készenléti idő működik, a sárospataki 10 orvos ingyen és 
bérmentve biztosította a két órát. Saját autóval, saját rendelőjében, asszisztensével készenlétet 
tartottak mindenféle költségvonzat nélkül, ez így működik kb. 15 éve. Lehet, hogy még 
néhány hónapig maradhat a korábbi rendelési idő, de előbb-utóbb változni fog. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Nem a betegek ellen teszik ezeket a lépéseket, 
éppen az ő érdekükben, és ezért mindenkinek áldozatot kell hozni, az orvosoknak is, a 
betegeknek is. Lehet, hogy egy ideig lehet halasztani a rendelési idő átállást, de akkor délre 
készenléti időt kell szerveznie, amihez az önkormányzatnak hozzá kell járulnia. A 
Rendelőintézet nem tudja finanszírozni, napi 8.000,-Ft-ot jelent. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön 
költségvetés, ha a Képviselő-testület bevállalja a 8.000,-Ft-ot, ami éves szinten közel 3 millió 
Ft, akkor maradhatna a készenléti idő és biztosítva lenne a délutáni rendelési idő a 
dolgozóknak. Ha félév múlva kötelezően változtatni kell a rendelési időn, akkor megteszik, 
addig maradhatna a megszokott rendelési idő. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Véleménye szerint nem kellene halogatni az 
átállást, mert akkor elő kell készítenie az ügyeletet. A Comenius u. 16. szám alá átköltözött a 
háziorvosi szolgálat, arra is működési engedélyt kell kérni, amiért nem keveset kell fizetni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

207/2013. (XII.10.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 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 tájékoztatót megtárgyalta és javasolja 
tudomásul vételét a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 Az előterjesztés a 2013. december 13-ai Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 

mellékletét képezi. 
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Soltész Ibolya belső ellenőr: A tájékoztató 4. pontjához - mely a minőségbiztosítási vezető 
fizetési besorolásának felülvizsgálatáról szól, mivel nincs szakirányú felsőfokú végzettsége - 
szeretne kiegészítést tenni. Ehhez a ponthoz nem volt határidő szabva. Intézményvezető 
asszony utólag pótolta. Az előző intézkedési terv 7. pontjában 2014. január 15-ei határidő 
szerepelt, ezért a kinevezésre a folyamatban határidő nem vonatkozik, a 2014. január 15-ei 
határidő érvényes. A továbbképzésre, illetve a végzettség megszerzésére intézkedés történt, 
folyamatban van, a dolgozó kinevezése tartalmazza, hogy 5 éven belül be kell fejeznie a 
megfelelő végzettséget biztosító iskolát, ahová már bejelentkezett. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén határoztak arról, 
hogy amíg az iskolát végzi ez a dolgozó, addig a helyes besorolásba kell tenni, erre a határidő 
2014. január 15-e. Kérdezi, az iskola költségeit ki fizeti? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A dolgozó fedezi saját költségén. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Az iskola elvégzésére kiszabott 5 éves feltétel tavaly év végén 
megkezdődött, amikor a beosztását megkapta. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy évig jogtalanul vette fel a 
vezetői fizetését.   
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató elfogadásáról.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

208/2013. (XII.10.) 
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 tájékoztatót megtárgyalta és javasolja 
tudomásul vételét a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: 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, Dobó Ferenc 
út 40. fsz. 3. ajtószám alatti 1 szobás, 26 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú szociális 
bérlakás jelenleg üresen áll. A bérlakás-fejlesztési koncepció a bérlakást szociális alapon 
történő bérbeadásra jelölte ki. A Bizottság korábbi ülésén a bérlakásra beérkezett 
pályázatokat eredménytelennek nyilvánította, és az ingatlanra vonatkozóan új pályázat nem 
került kiírásra. 
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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 

209/2013. (XII.10.) 
h a t á r o z a t a 

 
a megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó  

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, Dobó Ferenc 
út 40. földszint 3. 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 209/2013. (XII.10.) 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, Dobó Ferenc út 40. fsz. 3. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 26 m2 alapterületű, komfort nélküli lakását. 

 
A lakás bérleti díja 146,-Ft/m2/hó 

 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthető: 

2013. év december hó 17. 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  
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€ 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 Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 

Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2014. év január hó 10. napján 1200 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 Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 

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

 
6. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Egyéb ügy 
• Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok megérkezéséről 

 
Papp Imréné a bizottság tagja: A Hegyi Diszkont dolgozói állítják össze az 1000 db 
segélycsomagot, csomagonként 1.500,-Ft értékben. A mai napon 100 db csomagot kapott, 
melyek kiosztásához előkészíti az adminisztrációs munkát, kérik az érvényes személyi 
igazolványt, lakcímkártyát és a jövedelemről szóló igazolásokat. Egyedülálló esetében 
84.000,-Ft, családos esetén 50.000,-Ft/fő a jövedelemhatár. A Gondozási Központba kérte a 
segélycsomagok szállítását, minden esetben értesíti a szállítót, hogy mikor szállíthatja a 
következő adag segélycsomagot, mert nincs hely a tárolásra. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 
 
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 


