
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2014. január 28-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  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 dr. Vitányi Eszter jegyző 
 dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője  

 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető 
 Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 
 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Soltész Ibolya belső ellenőr 

 
Meghívott:   Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője 

 
Megjegyzés: Keresztúri Ferencné és Poncsák Ferenc az 1. napirendi pont, Dr. 

Cserkúti Sándor a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 
Poncsák Ferenc a 2. napirendi pont, Keresztúri Ferencné és Soltész 
Ibolya 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 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 
önkormányzati segélyek elbírálása című napirendi pont tárgyalásakor az írásban benyújtott 
anyagon kívül egy szóbeli előterjesztést is tárgyaljon a bizottság.  
 
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 szóban előadott önkormányzati segély iránti 
kérelem megtárgyalásával 3 igen és 1 tartózkodás mellett egyetértett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatást kér a Gondozási 
Központ vezetőjétől az élelmiszer segélycsomagok kiosztásáról. Kéri a bizottság tagjainak 
szavazását az elhangzott javaslatról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok 
kiosztásáról” 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. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
3. Beszámoló a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről 
 
4. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és 

selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 
5. 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 

 
6. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
7. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok kiosztásáról 
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Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat a Sárospatak, Dobó F. út 40. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatról 
 
2. Önkormányzati segélyek elbírálása 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról  
 Az előterjesztés a 2014. január 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A beszámolóban átfogó képet adtak a Hivatal munkájáról, hogy 
melyik irodában melyik ügyintéző milyen tevékenységet végez. A 2013-as év a változások 
éve volt a közigazgatásban, az önkormányzat és az államigazgatási terület szétválasztása 
megkezdődött. Iskolai végzettség tekintetében is vázolták a Hivatal állományát. Ebben az 
évben is sok változás történik majd a Hivatal életében, gyeden is lesznek, a helyüket 
határozott időre kell majd más személyekkel betölteni és vannak, akik nyugállományba 
vonulnak, az ő helyükre határozatlan időre fognak kinevezni köztisztviselőket. Nem könnyű a 
választás, most is több pályázat kiírása látható a honlapon, nehéz dönteni a beérkező 
pályázatok között. Nehezíti a döntést az önkormányzati területen töltött gyakorlat hiánya. 
Vannak érdeklődők, képzettségüket tekintve megfelelnek, de nincs meg a gyakorlatuk.  
 
Szabó András a bizottság tagja: Más területen is probléma, hogy a fiatalok nem rendelkeznek 
gyakorlattal. Lehet-e ezen változtatni, esetleg nyári gyakorlati helyet biztosítani néhány 
fiatalnak? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tavaly nyáron is fogadott a Hivatal olyan fiatalokat, akiknek 
önkormányzati vonalon kellett gyakorlatot szerezniük. Továbbra is szívesen várják őket.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a beszámoló elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

1/2014. (I.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról 
készült beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 



 4 

 
2. NAPIRENDI PONT  
 Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

elfogadásáról  
 Az előterjesztés a 2014. január 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A 2014. évi költségvetésről szóló javaslat 11 
nappal a törvényi határidő előtt elkészült. Nem volt még példa arra, hogy januárban került 
volna elfogadásra. Emiatt ha bizonyos hibák vannak benne, akkor az az idő rövidségének 
tudható be. A szöveges beszámolóban intézményenként részletezve van a normatív állami 
támogatás összege. Van olyan állami támogatás jogcím, amelyiket még nem határozott meg a 
kormányzat, ilyen többek között a gyermekétkeztetés dologi kiadásának támogatása, melynek 
vélelmezett összegét 30 millió Ft-tal hagyták meg. Az állami támogatások részletezésénél az 
1. mellékletben szerepel az 1.6. pont alatt 111.585 eFt, ebből 45 millió Ft-ot kap meg az 
önkormányzat, a fennmaradó 66 millió Ft a tényleges működési hiány. Ez a hiány a korábbi 
300-400 millió Ft-hoz képest jóval alacsonyabb, ez betudható annak, hogy az 
adósságkonszolidáció miatt közel 100 millió Ft hiteltörlesztéstől mentesül az önkormányzat. 
A beruházási tábláknál a 2.2. mellékletben látható, hogy a beruházások 41 millió Ft-tal több 
kiadást tartalmaznak, mint bevételt. A tegnapi napon a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a napirendet és a 6-7. mellékletekben lévő felújításokra és kiadásokra javaslatot tett, 
hogy egyensúlyban legyenek.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kérdezi irodavezető urat, hogy ki készítette az 
anyagot? 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Az intézmények készítették, az önkormányzat 
részéről a költségvetési csoportvezető, ő ezeket összedolgozta, így állt össze az egységes 
anyag. A segélyeket Garlati Lászlóné csoportvezető állította össze, ismerteti a segélyekre 
betervezett összegeket. Átmeneti segély 5 millió Ft értékben van betervezve, temetési segély 
2,5 millió Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 eFt, köztemetés 2.380 eFt, 
közgyógyellátásra 300 eFt. Rendszeres szociális segélyre 15.899 eFt, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra 63.962 eFt értékben, normatív lakásfenntartási támogatásra 31.969 
eFt, óvodáztatási támogatásra 950 eFt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 8.120 eFt. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszan tárgyalta a 
napirendet, több kiigazítást is javasoltak, melyet ismertet.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A megfogalmazás a Bodroghalászt 
érintő vízelvezetési problémák megvalósítási tervére vonatkozik, ebbe a Radvány patak is és 
minden benne van. Árajánlatot kértek be, amely 6 millió Ft-ról szólt, ezért ezt az összeget 
tervezték be. Ami lényeges, hogy a 6 millió Ft-ot levették 3 millió Ft-ra. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A Gondozási Központ költségvetése több mint 6 millió Ft-tal 
kevesebb az előző évihez képest, ezt indokolja, hogy rezsiköltséget nem terveztek a 
költségvetésbe, mivel az intézményben semmilyen mérőóra nem található. Az önkormányzat 
költségvetésében van a rezsiköltségük. Tavaly 50 fő szociális ellátottat veszített el, az 
étkezések visszavonása, illetve a halálesetek miatt. Visszajött a családgondozó, aki eddig 
gyesen volt, ott a bérköltséget ki kellett egészíteni, viszont a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézményében egy dolgozó nyugállományba vonult, az ő álláshelye be van tervezve, de pénzt 
nem terveztek be rá. Ameddig lehet, ott megtakarítanak egy álláshelyet. 
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Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a megállapított létszám arányban áll-e a 
feladattal? A Művelődés Háza intézményének esetében sokallja a létszámot. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Igen, a Gondozási Központ esetében arányban áll. A 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye esetében 24 fő ellátottra 4 fő gondozói létszám volt 
megszabva.  Jelenleg 15 fő ellátott van, tehát elég a 3 fő gondozó. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Sokan gondolhatják azt, hogy nem lehet bejutni a létszámba az 
étkeztetést illetően. Ismerősökön keresztül is meg kell próbálni minél több idős személyt 
találni, akiknek étkeztetésre van szükségük, hogy a létszámot emeljék, mert korábban 350 
főre emelték az ellátottak számát, jelenleg pedig csak 250 fő a létszám. Segíteni kell az 
időseknek, vannak közöttük olyan személyek is, akiknek magasabb a nyugellátásuk, és meg 
tudnák fizetni a térítési díjat, de nem kezdeményezik az igénylést, vagy arra gondolnak, hogy 
úgy sincs már hely. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Megállapítható, hogy nem dőlhetnek hátra, 2014. évben is 
keményen dolgozni kell a megtakarításokon. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Művelődés Háza esetében ugyanez a véleménye, van egy 
140 millió Ft-os költségvetés, amelyből 80 millió Ft a bér és járulékai, 25 millió a fűtés és 
rezsiköltség. Sokallja a kiadást. Egyébként az anyagot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
ülésen első olvasatnak tekintették és arról döntöttek, hogy az előzőekben említett pontokat 
dolgozzák át, hogy a képviselő-testületi ülésre már a módosított számokkal jöjjön be az 
anyag. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A Carolina Óvoda és Bölcsőde esetében a létszám kimondottan 
csoporthoz viszonyítva van megadva. Ha az átlag életkort megnézik, viszonylag magas szám 
jön ki, tehát az elkövetkezendő évek arról szólnak majd ott is, hogy úgymond egy „fiatalitás” 
indul meg, ami természetesen az önkormányzati kiegészítés összegét évről évre nyilván 
csökkenteni fogja. A Művelődés Háza és Könyvtára az az intézmény, ahol erre vonatkozóan 
jogszabályi előírásoknak nem kell megfelelni, itt adott esetben érdemes felülvizsgálni a 
feladat és a feladatot ellátó létszámnak az egymáshoz való viszonyát. Természetesen abban az 
esetben, ha akár bizottsági javaslatra vagy képviselő-testületi döntésre kerül a sor, akkor ezt 
végre kell hajtani. A Kommunális Szervezetnél szintén semmiféle jogszabályi kötöttség nem 
rendelkezik arról, hogy hány fő látja el a feladatot, ott mindig feladatfüggő, hogy mennyi 
feladatot, mennyi többletmunkát hárítanak az intézményre.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy első olvasatként kezeljék az anyagot és 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt módosításokat. 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 

2/2014. (I.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és első 
olvasatként javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal: 
 

A rendelet-tervezet 6. mellékletében szereplő: 
 

- Pataki diák szobor előirányzata 1,5 mFt-ban kerüljön megállapításra 
- Rendezési terv módosítás, stb. előirányzata 8.890 eFt-ban kerüljön 
megállapításra 
- Fejlesztési, engedélyezési tervek előirányzata 4 mFt-ban kerüljön 
megállapításra 
- Bontási, engedélyezési tervek előirányzata 4 mFt-ban kerüljön megállapításra 
- Térfigyelő kamerarendszer előirányzata 4 mFt-ban kerüljön megállapításra 

 
A rendelet-tervezet 7. mellékletében szereplő: 

 
- PANEL program előirányzata 5 mFt-ban kerüljön megállapításra 
- Önkormányzati tulajdonú ingatlan szennyvízcsatlakozása előirányzata 1 mFt-
ban kerüljön megállapításra 
- ,,Bodroghalászi vízelvezetési problémák megoldása” előirányzat elnevezése 
,,Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása” elnevezésre módosuljon és az 
előirányzat 3 mFt-ban kerüljön megállapításra. 

 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Beszámoló a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről 
 Az előterjesztés a 2014. január 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A labor átszervezését már egy évvel ezelőtt is 
tervezték. Pozitív, hogy nem 15 óráig mehetnek a leletért, hanem 19 óráig. A labort 
leköltöztették a belgyógyászat kardiológia helyére, mivel nagyon sokan igénybe veszik, és így 
nem kell gyalog menni az emeletre. A betegektől panasz nem érkezett. Tesztméréseket 
végeztek 5 helyen is, ezt továbbra is folytatják. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Valóban nem hallani már a városban a laborral kapcsolatos 
problémáról, és azt a téves hírt sem hallani, hogy megszűnne a labor. A 
költségmegtakarításról még nem kérdez, hisz még nem telt el egy hónap sem, és a 
megtakarítás csak két-három hónap múlva érzékelhető, amikor a novemberi mérleg szerinti 
36 millió Ft tartozás látványosan fog csökkenni.   
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Kimutatva 32 millió Ft volt a hiány, jelenleg 
29,5 millió Ft, de ténylegesen csak 28,5 millió Ft, mivel az 1 millió Ft nem adósság. Az 
ÉMÁSZ előre számlázza a díjakat és a régi épületre ki lett számlázva 1 millió Ft, amit már 
nem használt el az épület, mivel ott már nincs fogyasztás, ezért visszafizetésre kerül majd sor. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Véleménye szerint jól sikerült az átszervezés, hiányolja, hogy 
az újságban és a honlapon nem látja az erre vonatkozó tájékoztatást a lakosság felé. Kéri, 
hogy ezt tegyék meg. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Tudomása szerint 7.00 órától 9.00 
óráig van vérvétel. Tapasztalta, amikor vizsgálaton volt, hogy 7.15 órakor kezdődött meg a 
rendelés, egy kismama terheléses cukorvizsgálat miatt jelent meg, de megkérték, hogy jöjjön 
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el a következő nap, mert nem lesz meg a két óra a vérszállításig. A kismama vele együtt 6.45 
órakor jelen volt időben, csak időben kellett volna kezdeni a rendelést.  
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Köszöni az észrevételt. Volt már korábban 
ezzel probléma, hogy azt mondták egy betegnek, hogy 9 óra után már nem vesznek le vért. Ez 
tévedés. Nem kell a sofőrnek 9.30 órakor elindulni. Ameddig van beteg, addig kell levenni a 
vért, akár 9.45 óráig is. Beteget emiatt nem szabad elküldeni. Szerencsen sincsenek kész 9.30 
órára, ha késnek néhány alkalommal a szállítással, az nem baj. 
 
Szabó András a bizottság tagja: A cukorbetegeket is előre kell venni a sorban. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Egy rendelést elő is kell készíteni, elég sok 
adminisztráció jár egy rendelés beindulásával. Lehet, hogy ők már 7 órakor dolgoznak, 
előkészítik a rendelést. Az inzulinnal kezelt cukorbetegek soron kívül bemehetnek és a 
terheléses cukorvizsgálatra is előre veszik a kismamákat.   
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Az igaz, hogy a rendelést elő kell készíteni, de 
a 7.00 órakor kezdődő rendelés azt jelenti, hogy 7.00 órakor már bent van az első beteg. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: A munka törvénykönyve szerint a munkakezdéskor munkaképes 
állapotban kell lenni. 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: A munka 
törvénykönyve szerint a munkavállalónak a munkaidőbe beletartozik a munkavégzéshez 
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartalma.  
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Szeretné, ha minden dolgozónak a beteg lenne 
az első, és úgy kommunikálná le a beteggel a dolgokat, ahogy azt kell. Van most egy 25 
millió Ft-os pályázat, amit az éven fognak lebonyolítani. Ez egy egészségnevelési pályázat, 
három tréninget tartalmaz, 20 fő részére. Ezt arra szeretné felhasználni, hogy hoz egy 
szakembert, aki a dolgozókat (főleg asszisztenseket) tréninggel oktatja a beteggel való 
kapcsolat és a munkához való hozzáállás terén.  
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a beszámoló elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

3/2014. (I.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
 

a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről 
 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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4. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 

leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
 Az előterjesztés a 2014. január 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Intézményvezető asszony átküldte a beszámolót, amiben az 
intézkedési tervhez kapcsolódóan határidő módosításokat kért, amit Jegyző Asszony 
jóváhagyott. A tájékoztató tartalmazza a beszámolót. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Van, amiben az intézkedés megtörtént és 
lezárult, van, ami még előttük áll. Az intézménynél háromféle bérbesorolás van, a bérek 
áttekintése még folyamatban van. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Sok intézkedésnek 2014. február 15-ei határideje van, 
javasolja, hogy a tájékoztatót a februári bizottsági ülésen tárgyalják, miután végrehajtották az 
intézkedéseket. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi, hogyan állnak a teljesítmény korláttal? Hallani a 
városban arról, hogy a sebészeten sokáig állnak sorban, a bőrgyógyászatra pedig alig lehet 
bejutni. Nagyon sok beteget látnak el, még Sátoraljaújhelyből is jönnek a rendelésekre. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Éves szinten 134 millió pont a volumenkorlát, 
ez havonta kb. 11,5 millió pont, ezzel szemben 14-16 millió pontot teljesítenek havonta. A 
sebészeten és a bőrgyógyászaton az a probléma, hogy nagyon sok a beteg, a bőrgyógyászat 
kétszerre van megosztva, két órára 25-30 beteg jut. A sebészeten is sokan vannak, de változni 
fog annyiban, hogy a műtéteket külön óraszámban fogják elvégezni, ezzel javulni fog az 
ellátási szint. Sajnos várni kell, mert ott sürgősségi ellátás is van. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kérdezi, hogy egy 70 fős intézménynél kell-e 7 fős 
szakmai bizottság? 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Ez csak a közalkalmazottak száma. Összesen 
120 fős. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Korábban, amikor szó volt a MIR vezetőről, úgy tudta, 
hogy 5 éves képzést kell elvégeznie. Az anyagból kiderül, hogy a képzés 1 éves és öt éven 
belül kell megszereznie a szakirányú szakképesítést.  
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: 2012. évtől számítják az 5 évet és nem lehetnek szigorúbbak, 
mint a törvény, amely maximum 5 évre korlátozza. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Akkor is, ha csak 1 éves a képzés? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Amikor betölti az álláshelyet, és ott megtörténik az okmányának 
kiállítása, ott szokták előírni, hogy ettől a naptól számítva 5 éve van arra, hogy elvégezze a 
szükséges képzést. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: A felsőoktatási szabályok nem teszik lehetővé, hogy az 1 éves 
képzést 5 évig végezze. Amikor az egyetem kiadja a papírt, akkor már számonkérhető, hogy 
miért nem végezte el. 
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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 

4/2014. (I.28.) 
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: 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 2014. január 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: A sportorvosi szolgálatnál megtakarítást 
fognak elérni, mivel 2012. évben elég sokba került, most viszont a sportorvosi intézet fogja 
alkalmazni a sportorvost az ide kihelyezett részlegen heti 4 órában, ide fog tartozni 
Sátoraljaújhely és környéke is. Kaptak egy számítógépes programot, amelybe be kellett vinni 
valamennyi sportolót, ezt követően pedig már csak a módosítást kell felvinni, így gyorsabb 
lesz a rendelés. 
A villanyáram is csökken. Jelenleg nem használják a légtechnikát, és a gázdíj is 600 eFt-tal 
kevesebb a tavalyihoz képest. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Javasolja, hogy a tájékoztató tárgyalása kerüljön vissza 
a következő bizottsági ülésre azzal, hogyan csökken hónapról hónapra a hiány összege. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Vagy a hiányt csökkentik, vagy fejlődnek és 
haladnak előre. A kettőt együtt nem lehet. Az egy napos sebészetbe és a kardiológiába még 
mindig pénzt kell invesztálni. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Sem a Bizottság, sem a Képviselő-testület nem szeretne 
a fejlődés útjába állni, de ha tájékoztatva vannak arról, hogy a tartozás azért nő, mert egy új 
szakrendelést vezetnek be, akkor véleménye szerint hozzá fognak járulni. Jelen esetben arról 
volt szó, hogy 36 millió Ft hiányt vettek észre és nem tudták, miből adódott. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Leírta, hogy csökkent a finanszírozás 10 
millió Ft-tal és változott a jogszabály. Amikor tervezte, hogy ez a szakrendelés hogyan fog 
működni, tavaly előtt májusban megváltozott a minimumfeltétel. Öt hónap kellett ahhoz, hogy 
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az infekciópontot és minőségirányítást elindítsa annyira, hogy az ÁNTSZ működési engedélyt 
adjon. Ez havonta 3 millió Ft kiesést jelentett. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A 6. pontban fel van tüntetve, hogy Polgármester Úr 
kért egy kimutatást, szakmánként és dolgozónként, melyben az ellátandó feladat, a 
szakrendelés által elért teljesítmény, a szakrendelésen dolgozók óraszáma, bére vagy díjazása 
szerepel 2013. évben. Kéri, hogy ez a kimutatás a következő bizottsági ülésre a tájékoztatóval 
együtt kerüljön a Bizottság elé. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Akkor lehet reálisan látni, hogy a 
szakrendelés bevétele és kiadása hogyan alakul, ha már folyamatos működésről beszélnek. A 
beinvesztálás, a rendelések elindítása sok pénzbe kerül, amíg nem folyamatos a működés, 
addig a kiadások sem reálisak, mert a működés nem ennyi lesz. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr: Ha jól tudja, a kardiológia és az egy napos sebészet benne volt a 
járóbeteg pályázatban, amelyből maga az egész épület építése megvalósult. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igazából az csak vállalás volt. A vállalások tételesen felsorolásra 
kerültek, amire aztán a pályázat elbírálásakor plusz pontokat adnak. A vállalások nem mindig 
vannak arányban az elnyert támogatási összeggel. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Egy egészségügybe beköltöztetni egy 
szakrendelést egyik helyről a másikra, illetve annak megteremteni a működéséhez szükséges 
feltételeit, hogy megfeleljen minden követelménynek, az nagyon sok költséggel jár. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztató tudomásul 
vételéről azzal, hogy a tájékoztatót a bizottság soron következő ülésén ismételten tárgyalja 
meg.   
  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

5/2014. (I.28.) 
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 azzal, hogy a tájékoztatót a soron következő 
bizottsági ülésen ismételten tárgyalja. 
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6. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: 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. III/4. 
ajtószám alatti 1 szobás, 40 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 

6/2014. (I.28.) 
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, Lavotta u. 59. 
III/4. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérl akás 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 6/2014. (I.28.) 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. III/4. 
 

ajtószám alatti 1 szobás, 40 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja 375,-Ft/m2/hó 
A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
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A lakás megtekinthető: 

2014. év február 4. 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 

 
2014. év február hó 12. 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. 

 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 

(Rákóczi u. 32., Telefon: 47/513-275) 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
 Tárgy: Egyéb ügy 

• Tájékoztató az élelmiszer segélycsomagok kiosztásáról 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az 1000 db, 1.500,-Ft értékű segélycsomag kiosztása 
december közepén kezdődött és 2014. január 10-én vették át az utolsó csomagot. A 
segélycsomagok kiosztása rendben, zökkenőmentesen lezajlott. A lakosság nagyon örült a 
csomagoknak. 
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Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszöni a Gondozási Központ dolgozóinak a 
segélycsomagok kiosztását. Ezúton tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 16 raklap élelmiszer 
érkezett a Miskolci Ökumenikus Segélyszervezettől, amelynek kiosztása 2014. február 3-án 
kezdődik. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A csomag lisztet, cukrot és tésztát tartalmaz. 800 db nagyobb 
és 100 db kisebb csomag lesz összeállítva, szintén jövedelemhatárhoz kötve. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót 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 
 
 
 
 


