
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2010. november 24-én a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: 
  Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke 
  Zérczi László 
  Saláta László Mihály 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivtal részérıl: 
  Sikora Attila, alpolgármester 
  Donkó József, szakreferens 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportreferens 
 
  Meghívottak: 
  Szegedi Istvánné, igazgató 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, óvodavezetı 
  Rákné Lendák Ágnes, a SIDINFO Kft. gazdasági vezetıje 
  Szentirmay László,  
 
 
Megjegyzés: Zérczi László az 1. napirendi pont tárgyalása alatt érkezett. Szentirmay László 
az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelen. Lendvainé Szendrei Ágnes és Szegedi Istvánné a 
4. napirendi pont tárgyalását követıen, Rákné Lendák Ágnes az 5. napirendi pont tárgyalását 
követıen távoztak.   
 
Napirend elıtt : Szvitankó Tamás köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
ülése határozatképes. A bizottság elnöke javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok 
tárgyalását, a sorrend megváltoztatását, továbbá meghallgatni a Zsákomban a bábom c. 
rendezvény megvalósításáról szóló tájékoztatót. A bizottság a javaslattal egyhangúlag 
egyetértett.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a Zsákomban a bábom c. rendezvény megvalósításáról 
2. Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsıde mőködésérıl 
3. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, 

valamint Házirendjének módosításáról 
4. Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mőködésérıl 
5. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 

Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosításáról 
6. Elıtejesztés a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról 
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7. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Zárt ülésen: 
 

1. Javaslat a „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozására 
2. Elıterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételrıl 
3. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 

Felelısségő Társaság ügyvezetıi megbízás meghosszabbításáról 
4. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 

Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottságának megválasztásáról 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Tájékoztató a Zsákomban a bábom c. rendezvény megvalósításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Szentirmay Lászlót, tájékoztassa a bizottságot terveirıl. 
 
Szentirmay László: Nagy megtiszteltetés számára, hogy lehetıséget kap a bizottság 
tájékoztatására a 13. Zsákomban a bábom c. rendezvény megvalósításáról. Az elıkészületek 
megtörténtek, hiszen egy kettıs rendezvényrıl van szó, amelyet a lehetı legjobb kondíciókkal 
szeretne megrendezni. Számos helyre elküldte a kérelmezı leveleket, de a nagy 
közalapítványok megkeresése elıtt áll még. Amennyiben minden jól megy a rendezvényhez 
szükséges 5,5 millió forintot elı fogja teremteni. Fıvédnöke egyik oldalról Dr. Hoffmann 
Rózsa lesz, a másik oldalról még nem zárultak le a tárgyalások, de az elkövetkezendı 
idıszakban arról is be fog számolni. Bízik abban, hogy a támogatásokat megkapják és egy 
színvonalas fesztivál kerül megrendezésre. Számít a város részvételére, hiszen ez más 
támogatók részére is fontos lehet. Ezért is gondolta, hogy segítségül hívja  a Humán 
Bizottságot, de hozzáteszi, hogy nem kifejezetten az anyagiakra gondolt. Az önkormányzatnál 
rendelkezésre állnak olyan információk, hogy kik azok a személyek, akiket megkereshet. 
Amennyiben a város kéri meg a Posta Rt-t, a leveleket térítésmentesen ki fogja vinni, de 
ellenkezı esetben sincs probléma, mert akkor személyesen fogja eljuttatni a címzettekhez. Az 
önkormányzaton belül biztos vannak olyan kapcsolatok, akik támogatnák a rendezvényt, így 
nem a város büdzséjét kell terhelni. Elmondja, hogy az ismerettségi köre szők, mivel a 
Comenius Tanítóképzı Fıiskolán dolgozva nem igazán a városban élte az életét, amelyet 
most nagyon sajnál. Egy négynapos rendezvényrıl van szó, amelyen 23 együttes venne részt. 
Kéri, hogy amennyiben lehetséges hatszámjegyő összeggel támogassa a város a rendezvényt, 
hiszen kétévente kerül megrendezésre.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a tájékoztatót. Segítséget fel tud ajánlani szervezésben és 
egyéb más dologban. A pénzügyi támogatás nem a bizottság kompetenciája, de javasolja 
megkeresni polgármester urat, illetve a Pénzügyi Bizottság elnökét, akik képviselı-testületi 
ülésen tárgyalást kezdeményeznek ez ügyben. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy ismeri a 
rendezvényt és nívósnak tartja. Az idıpontja miatt aggódik, hiszen ez már iskolai szünet. 
 
Szentirmay László: A résztvevık szállását ez idıpontban tudják megoldani. 
 
Szvitankó Tamás: Természetesen a médiában való megjelentetéshez segítséget ad. Kéri a 
bizottság véleményét, javaslatát. 
 



 3 

Saláta László Mihály: Szintén azok közé tartozik, aki az elsı rendezvényeken részt vett. A 
város a rendezvénynaptárában feltünteti, de a költségvetés tárgyalásától függ a konkrét 
támogatás. A Humán Bizottság lehetıségeihez mérten támogatja az elképzelést.  
 
Tarnavölgyi László: 2010-ben létrehozott a képviselı-testület egy kulturális alapot. 
Amennyiben ez a jövı évi költségvetésben is tovább mőködhet, javasol ezen belül támogatást 
nyújtani.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az elsı fesztiválokon segítıként vett részt. Sajnos a költségvetés terén 
meg kell gondolni, hogy mire ad a város támogatást. Elviekben úgy látja, hogy fontos a 
városnak és fontos az önkormányzatnak is ez a rendezvény. Egyetért Tarnavölgyi László által 
elmondottakkal.  
 
 
A bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
2. Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsıde mőködésérıl 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Lendvainé Szendrei Ágnest, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: A bizottságnak sok sikert és eredményes munkát kíván az 
elkövetkezendı 4 évre. A városban korábban mőködött három óvodát mutatja be pár 
mondattal. A várkert melletti Carolina nevet viselı óvoda a legrégebbi óvoda, hiszen több, 
mint 80 éve folyt ott óvodai nevelés, amely a nyár folyamán kiürítésre került. Az intézmény 
korábban 200 férıhelyes volt, majd 175, 150 és az elmúlt nevelési évben már csak 110 
gyermek járt az intézménybe. Gyönyörő környezetben történt az óvodai nevelés, a nevelési 
program is a környezetvédelemre és a környezetismeretre épült, amelynek látványos 
eredményei is voltak, hiszen 2006-ban elnyerte a Madárbarát Óvoda, 2007-ben a Zöld Óvoda 
címet. Az intézményben 20 évig angol nyelvi oktatás is folyt, minisztériumi engedéllyel, 
amely csoportba szívesen íratták be gyermeküket a szülık. Az intézményben sok volt a roma 
gyermek, kb. 50%, de a hátrányos helyzető gyerekek száma is meghaladta a 40%-ot. A 
következı óvoda a Mese nevet viselte a városközpontban, kedvezı elhelyezkedéssel, közel a 
vasútállomáshoz és a buszpályaudvarhoz. A 125 férıhely 100 százalékosan volt kihasználva. 
Hagyományos nevelési programra épült a szakmai munkájuk, tisztacsoportok voltak, hiszen 
az azonos korosztályú gyerekek egy csoportban voltak elhelyezve. A lakótelepen mőködött a 
Kincskeresı nevet viselı óvoda, amelyben 2006-tól a bölcsıde is elhelyezésre került. A 
szakmai munkát a Waldorf jellegő óvodai nevelés, a néphagyományırzı csoportok 
jellemezték. Korábban 200 férıhelyes volt ez az óvoda, de késıbb 150 férıhellyel 
rendelkezett, ahol szintén 100 százalékos volt a kihasználtság. Az intézményekben a dolgozók 
kellı felkészültséggel, megfelelı szakmai képesítéssel rendelkeztek. A gyermeklétszámok az 
elmúlt három évben folyamatosan csökkentek és egy-egy óvodai csoport bezárására szinte 
minden évben sor került. Az intézmények állapotáról elmondja, hogy a városközpontban 
mőködı óvoda jó mőszaki állapotban volt. A Kincskeresı Óvoda évek óta a tetıbeázás 
problémájával küszködött óta, mivel lapostetıs az épület. A Carolina Óvoda esetében 
elmondható, hogy az épület állaga rossznak mondható, komoly felújítást igényelt volna. Ezért 
következett be az a lépés 2007-ben, hogy meg kell vizsgálni a megoldási lehetıségeket. Az a 
döntés született, hogy indul a város egy óvodabıvítési pályázaton. Így a lakótelepi óvodára 
egy emeleti szint épülhetett, így a beázás is megszüntetésre került, illetve a Carolinába járó 
gyerekek itt kerülhettek elhelyezésre. Az építkezés 2010. május 15-én elkezdıdött, a 
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lakótelepi óvodát átadták a kivitelezınek, amely komoly szervezési munkát jelentett. Az 
odajáró gyerekek létszámát 50 százalékra le kellett csökkenteni, ezért megkérték a GYES-en, 
illetve munkanélkül otthon tartózkodó szülıket, hogy amennyiben lehetséges tartsák otthon a 
gyerekeket a nyár folyamán. Így csökkentett létszámmal üzemeltek, a gyerekek elhelyezése ez 
idı alatt a várkert melletti Carolina Óvodában történt. Az építkezés elkezdıdött, az idıjárás 
nem könnyítette meg a feladatot, de 100 nap alatt így is sikerült elkészíteni az új óvodát, 
amelyet 2010. szeptember 15-én birtokba is vettek. Ez azt jelenti, hogy 12 óvodai csoport és 2 
bölcsıdei csoport került kialakításra az intézményben. Az új épület székhelyintézmény lett, 
amely azt jelenti, hogy 300 óvodai férıhellyel és 22 bölcsıdei férıhellyel rendelkeznek, az ott 
dolgozók száma megközelíti az 50 fıt. A 12 óvodai csoportban van olyan csoport, ahol 100 
százalékos a létszám, azaz 25 fıs. Az óvoda átlaglétszáma 22 fı, az országos átlaglétszám 20 
fı. A József Attila úti óvodában 25 fı az átlaglétszám. A két bölcsıdei csoportban 22 fı 
került elhelyezésre, jelenleg 100 százalékos a kihasználtság, illetve várólistán is vannak 
gyerekek, de ez a létszám nem olyan mértékő, amely indokolná a bölcsıde bıvítését. Bízik 
abban, hogy a szülık vissza tudnak menni a munkahelyekre, ekkor lesz szükség a bıvítésre. 
Szakmai szempontból elmondja, hogy egy egységes óvodai programmal, egy 
személyiségközpontú óvodai nevelési programmal kezdték az évet, amely azt jelenti, hogy a 
gyermeki személyiség figyelembevételével teljes szabadságot biztosítanak a csoportokban 
folyó szakmai munkának, amely azt jelenti, hogy a megszokott óvodai arculat továbbra is 
megmarad. Az intézményben környezetvédelmi csoport, néphagyományırzı csoport, Waldorf 
jellegő csoport és hagyományos óvodai csoportok mőködnek, amelyek az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjára építve, saját kiemelt nevelési területként jelölhetik meg ezeket a 
részterületeket, ahol heti, havi és éves munkaterv alapján dolgoznak. Minden gyermekrıl 
személyiséglapot készítenek, ez azt jelenti, hogy a gyermekeket óvodábalépés elıtt 
otthonukban meglátogatja az óvónéni. Amikor megérkezik az óvodába felmérik testi, értelmi 
és érzelmi állapot szempontjából, majd egy fejlesztési tervet készítenek és 3-4 évig annak 
megfelelıen történik a gyerekek fejlesztése. Az óvónı munkáját a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársai is segítik, így logopédusok, fejlesztı pedagógusok és 
mozgásfejlesztık. Minden szolgáltatás biztosított az intézményben a gyermekek fejlıdése 
érdekében. Ezen kívül rengetek plusz foglalkozási lehetıség van. Ez lehet zeneóvoda, 
néptánc, ovistorna, hitoktatás, angol nyelvi elıkészítı. Ezen kívül az alapprogramban szerepel 
több, mint 12 éve a vízhezszoktatás és úszás, így minden nagycsoportos gyermeket hetente 
visznek az uszodába és így barátkozik a vízzel. Az intézmény rendkívül jó felszereltséggel 
rendelkezik, hiszen 12 gyönyörően berendezett csoportszoba van, 1 tornaszoba, 1 tornaterem, 
3 fejlesztı szoba, 1 könyvtárszoba, irodák és 1 hatalmas rendezvényterem, ahol sok 
bábelıadást, koncertet és más különbözı rendezvényt tudnak lebonyolítani. 
Munkaközösségek segítik az óvodában folyó szakmai munkát, így gyermekvédelmi, 
egészségnevelési, néphagyományırzı, környezetvédı és Waldorf munkaközösség. 
Igyekeznek az anyagi forrásaikat pályázatokból kiegészíteni. Többször nyertek az óvodai 
integrációs programon, amely képességkibontakoztatást jelent a halmozottan hátrányos 
helyzető gyerekek számára. Minden apró pályázaton is részt vesznek. A József Attila úti 
intézmény nyílászáró cseréire is nyertek pályázatot, amelynek a sorsa majd eldıl. Az 
intézményben 3 fı sajátos nevelési igényő gyermek van, 60 fı halmozottan hátrányos 
helyzető, 120 gyermek ingyen, 50 fı fél áron étkezik. Nem egyszerő a helyzet a nehezen 
kezelhetı gyerekekkel és családokkal. Napi problémát jelent a velük való kapcsolattartás. 
További problémát jelentenek a külterületeken élı gyerekek, akiket eddig a városközponti 
óvodában tudtak elhelyezni. Most a férıhelyek nem tették lehetıvé, hogy valamennyi 
külterületrıl érkezı gyerekek odajárjanak. 15  külterületeken élı gyereknek az utaztatását 
meg kellett oldani, amelyhez segítséget kért a fenntartótól és buszt kaptak, mint utaztatási 
lehetıséget. Ez azt jelenti, hogy Halászhomok, Apróhomok és Páterhomok területekrıl érkezı 
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gyerekeket a városközponti óvodába érkeztetik, majd innen az iskolabusz szállítja a lakótelepi 
intézménybe. Ott egy felzárkóztató csoportban vannak, mert szociális, értelmi, érzelmi 
szempontból elmaradottak ezek a gyerekek. Délután az utaztatásuk ugyanígy történik. Erre 
készült egy utaztatási szabályzat, hiszen rögzíteni kell a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban, valamint a Házirendben is.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a tartalmas beszámolót. 
 
Zérczi László: A naptári év vége felé közeledve érdeklıdik az intézmény költségvetése felıl. 
Sikerült-e a szülıket megnyugtatni az elmúlt hetek problémáit illetıen? 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Az utaztatást több szempontból sérelmezik a szülık. Hiszen 
nem tudnak minden gyereket utaztatni és egy-két szülı ezt kifogásolja. Ehhez a létszámhoz is 
komoly kísérılétszámot kell biztosítani. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
igyekeztek mindig nagyon takarékosan gazdálkodni és idén is a rendelkezésükre álló 
pénzügyi kereten belül sikerül maradni, bár az építkezés és egyéb más nem várt kiadások 
miatt elég érdekesen alakult a költségvetésük.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

3/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Carolina Óvoda és Bölcsıde mőködésérıl 
 
A bizottság a Carolina Óvoda és Bölcsıde mőködésérıl szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 
 
3. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, 
valamint Házirendjének módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: A módosításra a külterületeken élı gyerekek utaztatása miatt volt szükség.  
Az elıterjesztést mindenki látta, kéri a bizottság véleményét, javaslatát. 
 
Donkó József: A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései 
szerint, az intézményvezetı elkészíti a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, vagy annak 
módosítását. Az eljárási rendnek megfelelıen az elfogadási rendet be kell tartani, ezért kérte, 
hogy a szülıi szervezet és a nevelıtestület véleményét kérjék ki. Kéri a bizottság 
jóváhagyását. 
 
Saláta László: Érdeklıdik, hogy az említett közösségek állást foglaltak-e a kérdésben.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Megtörtént az egyeztetés az óvodaszékkel és a nevelıtestülettel. 
Az óvodaszék részérıl az volt a kérés, hogy a 16 óráig tartó felügyeleti idı 17 órára 
módosuljon, hiszen elıfordulhat, hogy valamelyik szülı nem a 16 órakor induló busszal megy 
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haza, hanem a késıbbivel. A szabályzatban az állt, hogy akit 16 óráig nem visznek haza, 
telefonon megkeresik a szülıt és amennyiben nem elérhetı, hazaviszik a gyermeket. A 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a felügyeleti idı 16 óráig tart, amelyet kér, hogy most 
kerüljön módosításra, mely szerint ez a felügyeleti idı 17 óráig tartana. A javaslattal 
egyetértett az óvodaszék, a nevelıtestület és az alkalmazotti közösség is. 
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint ez egy olyan feladatvállalás, amely alapot adhat a 
szülıknek, hogy ne menjenek a gyerekekért, hiszen az intézmény hazaviszi ıket. Ezt meg 
kellene fontolni. Azt látja, hogy az élethez igazítják a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, 
de hosszú távon nem szabad egyetérteni az autóbuszos szállítást illetıen. Az állomáshoz 
közelebb lévı intézménybe kell elhelyezni a most autóbusszal szállított gyerekeket még akkor 
is, ha a szülık és a pedagógusok ezt ellenzik. Örülni kell annak, hogy gyerekek vannak az 
óvodában és munkájuk van az óvónıknek. Az utolsó pontban javasolja módosítani az 
autóbuszt óvodabuszra. 
 
Zérczi László: Az óvodavezetés döntse el, hogy 16 óráig vagy 17 óráig legyen felügyeleti 
idı. Érdeklıdik, hogy mely idıponttól lehet az utaztatást megszüntetni.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Az autóbuszos utaztatás nagyon költséges dolog és hosszú távon 
ezt nem is tudja bevállalni a fenntartó. Tettek kísérletet arra, hogy a József Attila úti óvodában 
kerüljenek elhelyezésre ezek a gyerekek a tornaszoba kialakításával, de szülıi ellenállásba 
ütközött. Egyetért az óvónık javaslatával, hogy 17 óráig tartson a felügyeleti idı és 
amennyiben addig sem jön a gyerekért a szülı, így mindenképpen haza kell ıt vinni. 
Egyébként 18 óráig van nyitva az óvoda. A külterületekre rendırautóval viszik haza a 
gyerekeket.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy a hazaszállítás költségét ki viseli, mert ezt akár a 
szülıkre is rá lehet terhelni.  
 
Donkó József: Ez ritkán fordul elı és nem fogja terhelni sem a fenntartót, sem pedig a 
rendırséget. Az ÉMOP-os pályázat kapcsán figyelni kellett a halmozottan hátrányos helyzető 
gyerekek arányos elosztására. İ maga is azt látta volna jónak, hogy aki busszal érkezik, az 
állomáshoz közel lévı intézményben kerüljön elhelyezésre, de ez nem így történt.  
 
Szvitankó Tamás: A jövı évi költségvetés lassan körvonalazódik, és véleménye szerint 
biztos nem lesz pénz utaztatásra, nem beszélve a munkaidın túli bér és járulékainak 
kifizetésérıl. Kéri a bizottság szavazását az SZMSZ-rıl. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a dokumentumokról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 

4/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
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a Carolina Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint 

Házirendjének módosításáról 
 
A Humán Bizottság a Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII.16.) számú rendelete 52.§ (2) bekezdése által 
biztosított átruházott hatáskörben a Carolina Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítását jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, 
hogy a felügyeleti idı 16 óra helyett 17 óráig tartson. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke, intézményvezetı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
4. Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mőködésérıl   
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Szegedi Istvánné igazgató asszonyt, hogy röviden tájékoztassa a 
bizottságot az intézmény mőködésérıl. 
 
Szegedi Istvánné: A továbbtanulás és a továbbtanulásról való visszajelzés érdekes, amelyet 
az iskola honlapján is közzétesznek. 2001-ben összevonásra került a Petıfi Sándor Általános 
Iskola és az Esze Tamás Általános Iskola, így jött létre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. 
Sok olyan minısítési programban vett részt az intézmény, amelyet a két iskolából vettek át, 
így kialakítva az új hagyományaikat. 2004-ben vezették be a szöveges értékelést, amelynek 
alkalmazása ma már nem kötelezı. Ezzel felkerültek felsı tagozatba olyan diákok, akik nem 
teljesítették az alsó tagozatos követelményeket. 2004-ben indította elsı osztályát a 
Református Kolllégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona. 2007-ben volt a 
körzethatárok kijelölése a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek arányainak megfelelıen. 
2007-ben bevezették a kompetencia alapú oktatást, amely pozitívan segítette a munkát. 
Szintén ez évben intézményvezetı váltás történt. 2007-2010-ben teljesítménymotivációs 
pályázaton nyertek, jelenleg is mőködik a program és kiváló minısítéssel megfelelt az 
intézmény. A 2010. évi nyár az átköltözéssel telt. Az összevonás óta elıször vannak a felsı 
tagozatosok egy épületben, így nem kell ingázni a kollégáknak az épületek között, amely 
mindig visszatérı probléma volt. A pedagógusok száma 2005-ben 51 fı, jelenleg 41 fı, amely 
nemcsak a tanulói létszámcsökkenéshez köthetı. A tanulócsoportok száma 27 volt, amely 23-
ra csökkent. Az összevonáskor 940 fı volt a tanulói létszám, ma 419 fı, sajnos rohamosan 
csökken. A 2005/2006-os tanévben még nem kérte a statisztika a HHH-s tanulók létszámát, 
ezt a fogalmat nem ismerték. 2007. januárjától kezdıdött ezen gyerekek nyilvántartása. 
Sárospatakon körülbelül 250 fı körül van a HH-s tanulók létszáma, ennek 80%-a az 
intézményben tanul. A bejárók száma 123 fırıl 63 fıre csökkent. 2007-ben megszőnt az 
Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban elhelyezett kis létszámú osztály, így ezeket a 
gyerekeket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába irányították. E tanulóknak lassabb tempó 
kellett volna, nem a normál oktatásban kellene részt venniük. Az általános iskolában a 
beiskolázás és a továbbtanulás a két meghatározó adat. A születések számának a csökkenése 
2010-ben drasztikus, hiszen november 10-ig 64 gyermek született. Elsısorban a gimnáziumba 
és az érettségit adó szakközépiskolába tanulnak tovább a gyerekek. Nehéz helyzetben van az 
oktatás. 8. osztályból nagyarányban inkább a gimnáziumokban és az érettségit adó 
szakközépiskolákban mennek továbbtanulni. A beiskolázás kapcsán megpróbáltak egy 
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programot kidolgozni, amely által a leendı szülıkkel veszik fel a kapcsolatot. 
Foglalkozásokat kínálnak, amelyben megnézhetik, hogy iskolás környezetben hogyan 
viselkednek a gyerekek. Van hozadéka, de hatalmas leterheltséget jelent a kollégáknak. A 
kislétszámú csoport kivezetése, a kislétszámú osztály megszőnése továbbra is az 
intézményben csapódik le. A taneszközökkel kapcsolatban bízik abban, hogy a felújítást 
követıen ezzel sem lesz gond. A HH és HHH-s tanulók nagyszámú jelenléte, a folyamatosan 
romló demográfiai helyzet is kedvezıtlenül hat.  A kifutó szakos kollégák hiánya problémát 
jelent. A pedagógusok nagy aktivitást mutatnak a továbbképzések terén. Elsısorban ingyenes 
képzéseket keresnek. Magas színvonalú a szakmai munka és a helyzethez való alkalmazkodás 
megfelelı, hiszen a jelen tanévet tartja az eddigi legnehezebbnek. Ennek ellenére sok új 
feladatot vállal fel a tantestület. Már megszőntek a kistérségi munkaközösségek, de ık 
továbbra is vállalják az információáramlás megoldását, a bemutató órák és továbbképzések 
szervezését. A felsıoktatási gyakorlóhely esetében külön mentorképzést kell elvégezniük a 
kollégáknak. Az egri tanárképzıvel és a Comenius Tanítóképzı Fıiskolával van 
együttmőködési megállapodásuk, amely biztosítja, hogy fogadhatnak diákokat. A 
projektnapok bevezetése is azt a célt szolgálta, hogy a gyerekeket új módszerekkel oktassák 
és jól érezzék magukat az iskolában. Egészségprevenciós programjuk 2004 óta mőködik, 
amely minden tanévben olyan rendezvényeket és megvalósítást tőz ki maga elé, amely 
egyedülálló, hiszen véradást, egészséghetet szerveznek. A diákönkormányzati munkájuk 
színes, nyitott és látványos. A sport és mozgás kiemelt feladata az intézménynek. Sok 
sporttevékenységet kínálnak a gyerekeknek. A sakk és az íjászat is egy fontos terület, amelyre 
50 tanuló jár. Az erdei iskolákat szükségesnek tartja, bár a pályázati lehetıségek beszőkültek. 
Harmadik éve szerveznek Erdélybe tábort, ahol a gyerekeket a hazaszeretetre, hazafiasságra 
tanítják. Sok versenyt kínálnak, inkább a reál tantárgyak vannak az erısségek között, de 
német nyelvbıl, fizikából is szép eredményeket érnek el. Partnerkapcsolataik szélesek. A 
testvériskolákkal folyamatosan bıvítik a kapcsolatot. Rozsnyó város általános iskolájával 
most kötöttek testvérvárosi kapcsolatot. A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálaton 
keresztül látják el a fejlesztések egy részét. A Rendelıintézet védınıi is mindenben 
segítségükre vannak, továbbá a Rendırséghez is bizalommal fordulhatnak. A kollégák nagy 
elıszeretettel használják a digitális tananyagokat.  Munkaközösségek mőködtetése alapján 
végzik munkájukat, így alsó tagozatos, humán, reál, természetismeret, osztályfınöki 
munkaközösségek mőködnek. Karitatív tevékenységben vesznek részt. Aktívan mőködik a 
Közalkalmazotti Tanács, amelynek jelenlétét fontosnak tartja. Tervezett célkitőzéseik között 
szerepel a beiskolázási terv továbbfejlesztése, a szervezeti rész fejlesztése, az integrált 
oktatás, napközis szabadidıs programok fejlesztése. Minden napközis kolléga egy 
tevékenységet vállalt, így hetente l alkalommal hasznosan töltik el a napközis gyerekek is a 
hazamenetelig szabadidejüket. Közös projekten dolgoznak Hercegkúttal, hogy a német nyelv 
oktatásába 5. osztályba be tudjanak kapcsolódni a hercegkúti gyerekek.  
 
Zérczi László: A nehéz év és költözés után, hogyan alakul a költégvetése az intézménynek? 
 
Szegedi Istvánné: Az energiaárak esetében van minimális túllépés, amely abból adódik, hogy 
júniusban még a Petıfi úton is és az Oktatási Központban is fizettek rezsit, amelyhez még 
bérleti díj is társult.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a tájékoztatót, kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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5/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tájékoztatójáról 
 
A Humán Bizottság a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mőködésérıl szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
5. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
Szvitankó Tamás: Amennyiben nincs kiegészítése a bizottság tagjainak, kéri a szavazást az 
elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

6/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratának módosításáról 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi 
Információs Nonprofit Korlátolt Felel ısségő Társaság Alapító Okiratának módosítását. 
 
 
6. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetıt, szóbeli kiegészítését 
tegye meg.  
 
Poncsák Ferenc: A bevételek vonatkozásában vannak lemaradások, amelyek véglegesnek 
tekinthetık. Ilyen a helyi adó, másrészt a fürdı bérleti díja is 70 millió forintban  volt 
meghatározva és 52,6 millió forint lett. Ez nyilván bevételkiesést okoz. Nem a teljesítés 
lemaradása vagy túllépése okoz gondot az önkormányzat gazdálkodásában, hanem leginkább 
a mőködési hiány. Ez 400 millió forinton van tervezve, évközben 550 millió forintra 
emelkedett. A jövıre vonatkozóan elmondja, hogy hiánnyal a költségvetést tervezni nem 
lehet, de a fedezet csak hitel lehet, viszont az önkormányzat nem akar további 
eladósodottságot vállalni.  
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Tarnavölgyi László: A helyi adóból származó bevételelmaradás okáról és a mőködési hiány 
megszüntetésének lehetısége felıl érdeklıdik. Korábbi években sem volt olyan költségvetés, 
amely nem tartalmazott hiányt.  
 
Poncsák Ferenc: A helyi adók elmaradása kapcsán jelentıs volt, az az adó, amelyet az 
önkormányzat visszafizetett az adózónak, így az csökkenti az adóbevételt. Az elızı kormány 
úgy döntött, hogy az APEH átveszi a helyi adó beszedését június 30-val. Akinek addig 
túlfizetése volt, azt visszautalta a hivatal az adózónak, amely 10-15 millió forintot jelentett. 
Továbbá a helyi adó alapja a bevétel 2 %-a. Amennyiben kevesebb a bevétel az adóalap is 
kevesebb. A tervben egy elıleg szerepel, a vállalkozók május 15-ig adják be a bevallásukat, 
akkor lehet pontosan kiszámítani a 2 %-ot. Harmadik része az adótartozások megnövekedése, 
amely szintén összefügg a gazdasági helyzettel. Az adócsoport határozott lépéseket tesz az 
adótartozások behajtására. Az elızı évek különböztek attól, hogy évközben a hiányt le 
lehetett csökkenteni, akár pályázatokkal vagy ingatlaneladásokkal. Másik lehetıség, hogy a 
hiányt további hitelek felvételével egyenlíti ki. Amennyiben többletbevételek évközben nem 
jelentkeznek és nincs hitelfelvételre mód a számlákat nem lesz mibıl kifizetni. A hiányt be 
lehet tervezni, de ez mőködési zavarokat fog okozni. Amennyiben rendelkezésre áll az 
önkormányzatnak egyéb forrása, amely célhoz kötött, annak a terhére lehet a mőködési hiányt 
finanszírozni. Példaként említi a kötvénykibocsátást, amelynek az elhelyezésébıl származó 
kamat jelentıs nagyságrenddel bírt és fedezte a hiányt. Ezek a források most kimerültek és 
olyan helyzet van az önkormányzatnál, hogy meg kell vizsgálni a kiadások fontosságát. Nagy 
kiadáscsökkentésnél elıfordulhat a színvonal csökkenés is. A költségvetésben testesül meg, 
hogy mely területekre mennyi pénz jut. A képviselı-testület dönt a mőködési hiányról, a 
polgármester terjeszti elı a költségvetésrendelet-tervezetet.  
 
Zérczi László: Az árvízkárra benyújtott 5 millió forintos pályázat felıl érdeklıdik, amely 
elsısorban a Bodroghalászi térség tervezési költségeit jelenti. A lejárt határidejő határozatok 
között szerepelt, de összeg nélkül. Tudni szeretné, hogy lesz-e keret a terv elkészítésére vagy 
elcsúszik a következı gazdasági évre? 
 
Poncsák Ferenc: A forráshiány csak a mőködésre vonatkozott. A szeptemberi képviselı-
testületi ülésen elhangzottak olyan döntések, amelyek az árvíztervekre vonatkoztak. Ezek 
beruházásjellegő dolgok és itt jelentıs összegek állnak rendelkezésre, kivéve akkor, ha a 
mőködés ezen összegeket is felemészti. A kiadásnak alacsonyabbnak kell lenni a bevételtıl, 
hogy visszapótlás megtörténhessen, így a tervek megvalósításának nem lenne akadálya.  
 
Zérczi László: Mikor derül ki, hogy lesz-e lehetıség az árvízvédelmi tervet elkészíteni? 
 
Poncsák Ferenc: Korábbi pályázatokból érkeznek mindig olyan állami támogatások, amelyet 
utólag lehet leigényelni, ez 20-30 millió forint. Amikor azt mondja, hogy az önkormányzatnál 
nagy a hiány, nem azt jelenti, hogy a számlán sincs pénz.  
 
Zérczi László: Emlékezete szerint a képviselı-testület szeptemberben megszavazta, hogy a 
tervezésre a megbízást megkötik és ezek után adják be a pályázatot 2011-re.  
 
Saláta László Mihály: Reálisnak látja az irodavezetı úr, hogy nullszaldósra tervezzék a 
költségvetést? Vannak-e belsı tartalékok, hogy képes a város ilyen volumenő összeget 
megtakarítani? 
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Poncsák Ferenc: Rengeteg tartalék van, természetesen ami prioritást élvez, ahhoz nem nyúl a 
képviselı-testület. Erre szolgál a költségvetési koncepció.  
 
Saláta László Mihály: A költségvetési hiány megszüntetésével kapcsolatosan polgármester 
úr említette az önerı elıteremtését, intézményi átszervezéseket, az átfedések megszüntetését, 
közalkalmazotti feladat más formában történı megvalósítását.  
 
Poncsák Ferenc: A hozzáálláson kell változtatni, így lesz lehetıség a hiány megszüntetésére. 
Lakások eladása megtörtént, de épülettömböké nem, pedig vannak üresen álló épületek.  
 
Saláta László Mihály: Optimistának látja az irodavezetıt. 
 
Poncsák Ferenc: Elmondja, hogy amennyiben döntéseket hozhatna, optimista lenne, de 
mivel nem ı hozza, ezért pesszimista. A fizetési besorolás, fokozat érinthetetlen dolog, hiszen 
törvény szabályozza. A létszám csak akkor érinthetetlen, ha kapcsolódik egy törvény által 
elıírt dologhoz. A Kommunális Szervezet esetében létszámot nem ír elı a törvény, csak 
feladatot.  
 
Tarnavölgyi László: Kommunális Szervezet létét sem írja elı a törvény, csak a feladat 
ellátását.  
 
Szvitankó Tamás: Tapasztalta, hogy ahol megszüntették a Kommunális Szervezeteket, nem 
mőködött a város rendbentartása, sem anyagilag, sem feladatvégzés tekintetében.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazatal  - egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 
 

7/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves 
végrehajtásáról szóló elıterjesztés elfogadását.  
 
 
7. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri az irodavezetı úr által szükséges kiegészítéseket.  
 
Poncsák Ferenc: Az elızı napirenddel összefügg a jelen napirendi pont is, amely a 
költségvetési terv vezérfonala lenne. Ez a tervezet a korábbi éveknek megfelelı. Azt szerette 
volna, ha nem általános pontokból áll, hanem bizonyos irányokat meghatározva, konkrét 
dolgokat tartalmazott volna egy három –négy – öt fıbıl álló döntésthozó testület tárgyalását 
követıen.  
 



 12 

Saláta László Mihály: Irodavezetı úr készítette az anyagot, lehetısége lett volna zárójelbe 
odaírni azokat a gondolatokat, amely segítené a döntést. Egy informális tanácskozás alkalmas 
lehet a részletesebb átgondolásra a döntéshozatal elıtt.  
 
Poncsák Ferenc: Az anyagot a tavalyi alapján készítette el, amelyet egy helyen módosított. A 
koncepció azt tartalmazza, hogy a mőködési hiány nem tervezhetı. 
 
Szvitankó Tamás: A rendkívüli ülésen hangzott el, hogy azok a szakértık, akik az 
önkormányzat munkáját segítenék kezdjenek tárgyalni még a decemberi képviselı-testületi 
ülés elıtt.  
 
Zérczi László: Kifogásolja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó  anyagot nem kapta meg. 
 
Saláta László Mihály: Késıbb került kiküldésre, de ı megkapta.  
 
Szvitankó Tamás: Amennyiben nincs más javaslata, kiegészítése a bizottság tagjainak, kéri a 
szavazást a koncepcióról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

8/2010. (XI.24.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 2011. 
évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatja tovább a munkát. 
 

K.m.f. 
 
 
        Szvitankó Tamás s.k. 
                                                                                              a bizottság elnöke 
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