
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. október 4-én a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részéről: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Egyed Attila 
  Halász Péter   

Stumpf Lászlóné 
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

   
a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 
  Aros János polgármester   

dr. Szabó Rita alpolgármester 
  dr. Komáromi Éva jegyző 
  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője  
     
Meghívottak: Erdős Tamás projektvezető 
  
Megjegyzés:  Jarecsni János László és Kiss Csaba bizottsági tagok nincsenek jelen. Aros 

János polgármester az 1. napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
 
Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend 
tárgyalását.  
Egyéb javaslat nem lévén kéri a bizottság döntését a napirend elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő napirend 
tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről 
2. Előterjesztés a Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportulásba történő tagsági belépésről 
 

Zárt ülésen: 
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1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. közötti Megállapodásról 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről 

 
Hajdu Imre : Elöljáróban elmondja, nehezményezte, hogy legutóbbi bizottsági ülésen nem 
tárgyalhatták e napirendet, majd kéri projektvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Erdős Tamás: Polgármester úr kérése volt, hogy csak az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
tárgyalja a napirendet. 2012. júliusában pályázati felhívás jelent meg, melyre az 
önkormányzat a régi egészségház épületének teljeskörű felújítását érintően eséllyel pályázhat. 
A pályázat benyújtási határideje december 31. Meg kell határozni a műszaki tartalmat, fel kell 
mérni, hogy a három támogatási kategória közül melyik lenne optimális, tervező irodával 
történő egyeztetés. Polgármester urat javasolja felhatalmazni az előterjesztés alapján, hogy 
tárgyalásokat kezdhessen egészségügyi-szakmai és műszaki-szakmai kérdésekben. Az 
Egészségház vezetője szerint a 80 mFt-os kategória lenne a megfelelő, de szerencsésnek 
tartaná ezt pontosabban megvizsgálni, hisz még a műszaki tartalom sem ismert.  
A 60 mFt-os alapkategóriának a jelenlegi szolgáltatások megfelelnek, hisz a régi épületben 
maradna a háziorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás. 
Az ügyelet marad a régi helyén.  
A 80 mFt-os pályázati kategóriához egészségfejlesztési központ funkciót kell vállalni – 
igazgató asszony szerint ez összeállítható, de ő nincs meggyőzve erről, továbbá otthoni 
szakápolás szervezése is feladat - mely szintén nem egyértelmű számára -, valamint 
különböző betegkoordinációs feladatok ellátása. Ezeket orvos-szakmai, egészségügyi-szakmai 
szempontból meg kell vizsgálni. 
A 130 mFt-os kategóriának alapvető feltétele mentőállomás létesítése – mely nem fog 
megtörténni - .  
 
Hajdu Imre : Hozzávetőlegesen megjegyzi, hogy igazgatónő szerint nyertek a mentőállomás 
pályázaton. 
 
Erdős Tamás: Ennek nincs jelentősége a pályázat szempontjából. E kategóriában szó van 
még mozgó szakorvosi szolgálatról, mely kérdést szintén alaposabban meg kellene vizsgálni. 
Ezek utánajárásához kérné tehát polgármester úr felhatalmazását. 
Szól a kötelezettségekről. Ha tervezőt kell megbízni az előkészítéssel december 31-ig, aki a 
kialakuló orvos-szakmai és egészségügyi-szakmai, műszaki tartalom alapján egy építészeti 
műszaki tartalmat is meghatároz és beköltségel, ez nyilván előzetes költségekkel jár, de akkor 
lehet kidolgozni a pályázatot, ha ez megvan. Ha nem is engedélyezési szintű tervezésre, de 
valamiféle előkészítő tervezői munkára szükség van, legalább a tervező kiválasztását, 
műszaki tartalom meghatározását, épület felmérését, nagyjából a költségek felmérését kellene 
előkészíteni.  
 
Aros János: A napirend tárgyalása közben érkezett, így kérdése, jár-e pénzügyi kötelezettség 
vállalással mindez? 
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Erdős Tamás: Legalább a tervezővel abban meg kellene egyezni, hogy mérje fel az épületet, 
egészségügyi szakemberek határozzák meg, mire is van szükség és készüljön költségvetés. A 
pályázat benyújtásához építési engedélyes tervek szükségesek, mely szintén költség. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén ezt 2-10 mFt között határozták meg, mely 
természetesen elszámolható, ha nyer a pályázat.  
 
Egyed Attila: Kérdése, mit szeretnének megvalósítani a pályázatból? Az tudvalévő, hogy 
jelenleg az új épület mellett egy elég régi épület helyezkedik el, melyet valóban fel kellene 
újítani. Igazgató asszony milyen külső és belső megújulást képzelt el? 
 
Erdős Tamás: Külsőleg: teljes tetőcsere, teljes szigetelés, külső homlokzat, nyílászáró csere, 
villámvédelem, belsőleg: teljes belső homlokzat, vakolatjavítás, gépészet, csőcsere, víz- gáz- 
fűtés, egyes válaszfalak, helyiségek átalakítása, stb.  
 
Egyed Attila: Ha átkerül az új épület állami kézbe, tudják majd koordinálni a költségeket? Az 
ott lévő napkollektorok lényegesen nagyobb kapacitást bírnak, össze lehet-e kötni, lehet-e 
hasznosítani az ottani plusz energiát? Megjegyzi, a mérőórákat úgy kellene felszerelni, hogy a 
költségeket meg lehessen osztani. 
 
Aros János: Még bizonytalanság van az intézmény estleges átadását illetően. Ennek ellenére 
javasolja a pályázat benyújtását, hisz az Egészségház Sárospatakon marad, a helyi lakosokat 
szolgálja, helyi orvosokkal, ezáltal pedig a volt szülőotthon épülete kiüríthető lenne és újabb 
pályázati lehetőséget kihasználva más funkcióval tölthető meg.  
 
Hajdu Imre : Kéri, aki a határozati-javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

234/2012. (X. 4.)  
 

h a t á r o z a t a 
 

az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportulásba történő tagsági belépésről 
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Aros János: Javasolja levenni napirendről tárgybani napirendi pontot, hisz még ma is 
történtek egyeztetések az ügyben és még további egyeztetések várhatóak, alpolgármester 
asszonyt bízta meg e témával.  
 
Hajdu Imre : Kéri a bizottság döntését a napirend levételéről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

235/2012. (X. 4.)  
 

h a t á r o z a t a 
 

napirendről történő levételről 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kárpátia 
Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportulásba 
történő tagsági belépésről szóló előterjesztés napirendről történő levételét. 
 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárja, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyről 
külön jegyzőkönyv készül. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

          Hajdu Imre s.k. 
                    bizottsági elnök 
 
 


