
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. április 27-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 Hivatal részérıl: 
  Donkó József, irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportreferens 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
   
 
  Meghívottak:  

Belicza János, a Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskolai Egyesület elnöke 
Szentirmai László 
Szegedi Istvánné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója 
Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıje 
Csetneki József, az Art-Ért Alapítvány elnöke 

 
        

Megjegyzés: Belicza János az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelen.  Szentirmai László a 
2., Szegedi Istvánné a 4., Dr. Táglás Zsolt a 6., Lendvainé Szendrei Ágnes a 8., Csetneki 
József a 9. napirendi pont tárgyalását követıen távozott. Poncsák Ferenc a 10. napirendi pont 
tárgyalásánál volt jelen. Lendák Lajos Zoltán a 8. napirendi pont tárgyalását követıen 
távozott.  
 
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.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Szakmai beszámoló a Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskolai Egyesület 2010. évi 
munkájáról 

2. Tájékoztató a „Zsákomban a bábom”  nemzetközi bábfesztivál elıkészületeirıl 
3. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról 
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4. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola és a SZILTOP Nonprofit Kft. között 

kötendı szerzıdésrıl – esti gimnáziumi képzés indításáról –  
6. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola kérelmérıl a Kossuth u. 59. szám alatti 

üzlethelyiség átadása tárgyában 
7. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézményének 

átadásáról 
8. A Carolina Óvoda és Bölcsıde kérelme az intézmény udvarának rendezésével 

kapcsolatban 
9. Tájékoztató az ART-ÉRT Mővészeti Iskola munkájáról 
10. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Szakmai beszámoló a Sárospataki Utnpótlásnevelı Sportiskolai Egyesület 2010. évi 
munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri az egyesület elnökét, mondja el szóbeli kiegészítését. 
 
Belicza János: 2007-ben alakult meg az egyesület és nem gondoltak a jelen fejlıdési irányra. 
Jelenleg 6 korcsoporttal, 1999-2004-ben született diákokkal dolgoznak, akiknek nagyrésze 
sárospataki. Az egyesületen belül 7 edzıt alkalmaznak. Több együttmőködési 
megállapodásuk van. Az anyagi terheket javarészt az önkormányzat biztosítja, amelyért 
köszönetet mond. Jó a kapcsolatuk két kiváló céggel a Mogyi Kft-vel és a Diego Kft-vel. İk 
komolyan támogatják a rendezvényeket mind eszközben, mind anyagilag. Büszkék arra, hogy 
Sárospatak kedvelt színhelye egy-egy esemény megrendezésének, szeretnek ide járni a 
csapatok. Több neves rendezvény lebonyolítását vállalják, mint 2010-ben az országos 
elıdöntı volt. 2010-ben két csapat országos döntıs volt, a lány futballisták 7. a fiúk 12. 
helyezést értek el. Ki kell emelni az 1999-es leány kézilabdásokat és a 2000-es fiú 
futballistákat, akik 9 tornát nyertek meg. Ügyes a 2003-as korcsoport, a szivacskézilabdás 
csapat. Minden korosztály elindul felmenı rendszerő bajnokságban vagy kisebb tornákon. Új 
dologként említi, hogy a labdarúgóknak egy régióbajnokságot szeretnének szervezni 6 
egyesület összefogásával. Az elnökség létszámát 7 fıre tervezik. Sárospatakon biztosítva van 
a felmenı rendszer. Jó a kapcsolatuk az iskolákkal, sok rendezvényüket megtisztelik a 
jelenlétükkel. A Wesselényi Közalapítvány megkérte az egyesületet, hogy a megyei 
szintfelmérés Sárospatakon kerüljön elvégzésre. Sok pályázatot írnak, sok céget kérnek fel a 
támogatásra. Végül szeretettel meghívja a jelenlévıket egy május 14-i rendezvényre, amikor 9 
helyszínen folyamatosan gyermektornákat szerveznek. Közel 50 csapatot várnak 10 
sportágban.  
 
Szvitankó Tamás: A beszámolót tartalmasnak tartja, megköszöni az elnökség munkáját. 
Többször részt vett a rendezvényeken, amelyek visszaigazolták a beszámolóban leírtakat. Jó 
munkát kíván. 
 
Zérczi László: Tetszik a beszámoló és a filozófiájuk, amelyre felépül az egyesület szakmai 
része. A sportág megszerettetésénél kezdik, amelyre technikai képzést ad. Ezt követıen a 
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programok szervezése következik. Sok munkát lehet látni a mőködés mögött. A 2011-es 
munkatervet átnézve érdeklıdik, hogy a fenntartói váltás hoz-e változást. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Az egyesület esetében nincs fenntartóról szó. Az alakuló győlés képeit 
is tartalmazza a beszámoló, ahol még az arckifejezésekben bizonytalanság látható. Elmondja, 
hogy az eddigi mőködésüket kitőnıre értékeli. Alapvetı koncepció volt egy sportiskola 
létrehozása, de ezt a délutáni edzések keretén belül meg lehetett oldani. Elnök úr rengeteg 
munkát fektetett az egyesületbe kollégáival együtt. Az eredmények magukért beszélnek, 
gratulál.  
 
Tarnavölgyi László: Gratulál az eredményekhez és az egyesület jó mőködéséhez. Érdeklıdik 
hogy a kikerülı gyerekek további eredményeit, hogyan követik nyomon.  
 
Belicza János:  A fenntartóváltás nem érinti az egyesület mőködését. Van egy olyan iskola, 
amely kezdeményezte a sportosztály beindítását. A gratuláció jólesik és további ösztönzést 
jelent.  Az a legfontosabb, hogy a sportolók méltán öregbítsék Sárospatak hírnevét. 2,8 millió 
forintot költött az egyesület, amelybıl az önkormányzati támogatás 900 ezer forint volt. Ezt 
kiegészítették a tagdíjak, a pályázatok bevételei és a cégek támogatásai. Bevételt jelent az is, 
amikor az iskolák térítésmentesen bocsátják rendelkezésre a mőfüves pályát vagy a 
tornatermet. Nem véletlenül vannak együttmőködési megállapodásaik különbözı 
akadémiákkal, bármikor mehetnek próbajátékra az arra érdemes sportolók. Nem titok, hogy 
Papp Dóra Debrecenben fog játszani. A „kiöregedett” játékosoknak lehetıségük van 
továbblépni, 19 évesen a tehetségtıl függ, hol sportol tovább.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a munkát. Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagokszáma 5 fı.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

33/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskolai Egyesület 2010. évi munkájáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Sárospataki Utánpótlásnevelı 
Sportiskolai Egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
 
2. Tájékoztató a „Zsákomban a bábom”  Nemzetközi Bábfesztivál elıkészületeirıl 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Szentirmai Lászlót a szóbeli kiegészítésre. 
 
Szentirmai László: A támogatóknak köszönhetıen megnyugtatóan áll a fesztivál 
költségvetése. Naponta 4 nívós elıadást tudnak tervezni és vannak közöttük külföldiek is. 
Szombathelyrıl érkezett volna egy csoport, de ık sajnos lemondták egy nyertes pályázati 
utazás miatt. Egy konferenciára is sor kerül ez idı alatt. Reménykedik abban, hogy Hoffmann 
Rózsa a meghívást elfogadja. Jankovics Marcelltıl hallható lesz, hogy a magyar népmővészet 
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újra a televízió képernyıjére kerül. 13. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál. Szeretné 
megoldani, hogy a várostól kapott pénzösszegek legalább az étkezésen keresztül 
visszakerüljenek az önkormányzathoz. Kéri, hogy mindenki propagálja a rendezvényt. A 
helyi médiákban közzétételre kerül, illetve plakátok útján is tájékoztatja az érdeklıdıket. 
 
Szvitankó Tamás: Továbbra is támogatja az önkormányzat a rendezvényt. A honlap 
szerkesztıjével megbeszéli, hogy kerüljön minél láthatóbb helyre a bábfesztivál, de bármi 
más dologban is szívesen segít. Megköszöni a tájékoztatót és sok sikert kíván.  
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
3. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójának kiegészítését kéri. 
 
Szegedi Istvánné:  Szegedi Istvánné elmondja, hogy a körülmények ellenére is megpróbálnak 
minıségi munkát végezni és figyelemkeltı rendezvényeket szervezni. Hiszi, hogy a 4 év alatt 
eredményes munkát végeztek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elismerése érdekében. A 
mindennapi életben vannak problémák, a gyereklétszám sajnos csökken, de ezért látja 
szükségét a megújulásnak. Megköszöni az önkormányzat segítségét és a kollégák kitartását. A 
kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Szvitankó Tamás: Alapos mindenre kiterjedı anyag készült, amelybıl nem látszik a rossz 
körülmény, de valóban megviseli a dolgozókat és a gyerekeket. Remélhetıleg szeptemberben 
egy szép, új épületben kezdhetik meg a munkát. 
 
Saláta László Mihály: Egy részletes beszámolóról van szó, de ennek ellenére szeretné az 
önkormányzat nevében megköszönni a türelmet és a színvonalas munkát. Annak oka felıl 
érdeklıdik, hogy a kompetenciamérés eredménye az intézményben az országos átlagtól miért 
alacsonyabb? 
 
Szegedi Istvánné: Egyrészt az alsó tagozatba bevezetett szöveges értékelés és a nem 
megfelelı tudás eredménye.  
 
Donkó József: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a kompetenciamérésben azok a gyerekek is 
részt vesznek, akik 2007-ben korrekciós osztályként csatlakoztak az intézmény létszámához.  
 
Saláta László Mihály: A sportosztály bevezetésével kapcsolatban gratulál a 
kezdeményezéshez. A pedagógiai program átdolgozása nagy munka volt és látja, hogy 
megfelelıen sikerült beilleszteni a programba. 
 
Szvitankó Tamás: A jelen körülmények között 2011-ben három pedagógus kapott kitüntetést 
az intézményben. Olvasta, hogy teljes állású gyermekvédelmi felelıs alkalmazását szeretnék.  
 
Szegedi Istvánné: Valóban elgondolkodtató a gyermekvédelmi felelıs alkalmazása.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlg - a következı határozatot hozta: 
 

34/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
4. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: A sportosztály beindításával kapcsolatos elıterjesztés egyértelmő. A 
pedagógiai program alapos és tartalmas. 
 
Szegedi Istvánné: A pedagógiai program nem most készült, csak a sportosztály beindításával 
kapcsolatos kiegészítésekkel módosult. Terveik szerint a Nemzeti Sportintézethez benyújtják 
a kérvényt, hogy regisztrálják az intézményt a támogatás igénybevétele miatt. Ehhez 
szükséges a képviselı-testület határozata az elfogadott pedagógiai programról.  
 
Szvitankó Tamás: Kırössy Anna végezte a szakértıi munkát, aki leírja, hogy a pedagógiai 
program megfelel a közoktatási törvény elıírásainak és a képviselı-testület számára 
jóváhagyásra javasolja. 
 
Donkó József: Kiegészítést kért az intézménytıl, amely a költségeket tartalmazza. Az 
uszodai belépı 117.600 forint, amely mindenképpen szükséges. A plusz óra, amelyet a 
fenntartónak be kell vállalni a bérköltség 2011/2012-ben 768 ezer forint, 2012/2013-ban 725 
ezer forint, 2013/2014-ben 896 ezer forint, 2014/2015-ben 1,067 ezer forint. Ez a jelenlegi 
óradíjakkal került kiszámításra.  
 
Saláta László Mihály: Utalás van arra, hogy csökken a gyermeklétszám, amelynek oka a 
születések számának csökkenése és a három különbözı fenntartású alapfokú intézmény 
beiskolázási feltételeinek hiánya. Érdeklıdik, hogy a mondat utolsó fele mit jelent. 
 
Szegedi Istvánné: Nem azonos feltételekkel vehetnek fel gyerekeket a városban mőködı 
általános iskolák.  
 
Donkó József: Van két kategória a hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető 
tanuló. A beíratkozások során ezen gyerekek aránya megnövekedett a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskolával sikerült megállapodni a 
körzethatárokat illetıen. A Református Kollégium Általános Iskolájában egyetlen 
halmozottan hátrányos helyzető diák nincs. Néhányszor elmondta az intézménynek, hogy 
arányosan kellene vállalni ezeket a terheket.  
 
Szvitankó Tamás: A felvételi eredmények felıl érdeklıdik. 
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Szegedi Istvánné: Ténylegesen 32 elsı osztályos gyermek iratkozott be az intézménybe, 
amelynek számított létszáma 35 fı. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

35/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Pedagógiai Programjának módosítását. 
 
 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola és a SZILTOP Nonprofit Kft. között 
kötendı szerzıdésrıl – esti gimnáziumi képzés indításáról. 
 
Szvitankó Tamás: Az esti gimnáziumi képzés indítását jónak tartja. Felkéri Dr. Téglás Zsolt 
igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Dr. Téglás Zsolt: Folyamatosan igyekeznek a 15 szakmát bıvíteni. Tapasztalták, hogy igény 
lenne az esti gimnáziumi képzés beindítására. Ez bevételi forrásként is jelentkezik. A 
szakképzés három éves lesz, ezért gondolkodni kell a pedagógusok óraszámának alakulásán 
is. A SZILTOP Nonprofit Kft. Miskolctól Nyíregyházáig végeznek felkészítést esti 
gimnáziumban. Ez egy gazdaságosnak ígérkezı megoldás lehet a profilbıvítést illetıen.  
 
Szvitankó Tamás: Hány osztály indításában gondolkodnak? 
 
Dr. Téglás Zsolt: Elızetes felméréseik szerint 2 osztály indításáról van szó.  
 
Zérczi László: Ez osztályonként hány fıt jelentene? 
 
Dr. Téglás Zsolt: Az esti gimnázium törvényi szabályozását e tekintetben nem tudja, de 
véleménye szerint 15-20 fıvel tudnák elindítani ezt a képzést.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

36/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
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a Vay Miklós Szakképzı Iskola és a SZILTOP Nonprofit Kft. között kötendı 
szerzıdésrıl 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, engedélyezze, hogy a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola igazgatója szerzıdést kössön a SZILTOP Nonprofit Kft-vel 
határozatlan, de legalább 5 éves idıtartamra, érettségit adó esti gimnáziumi képzés 
céljára. 
 
6. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola kérelmérıl a Kossuth u. 59. szám alatti 
üzlethelyiség átadása tárgyában 
 
Szvitankó Tamás: A Vay Miklós Szakképzı Iskola a Kossuth u. 59. sz. alatt fazekas 
tanmőhelyet és egy boltot szeretne üzemeltetni, amellyel kapcsolatban kéri igazgató úr 
kiegészítését. 
 
Dr. Téglás Zsolt:  A szőkös gazdasági helyzet miatt január óta nem a DOPEX-nél van a 
tanmőhelyük, hiszen 500 ezer forint költséget jelentett számukra. A faipari tanulók a 
kerámikusokkal együtt az Árpád úton végzik gyakorlatukat. Szőkösnek találják már a helyet 
számukra, ezért alkalmasnak látták a szóbanforgó önkormányzati épületet, ahol a termékeket 
ki is tudnák állítani a túristák számára. Sárospatak általános iskoláiból könnyebben 
eljuthatnának a diákok ebbe az épületbe, ahol megismerhetnék a fazekas szakmát.  
 
Saláta László Mihály: Elmondja, hogy objektív és szubjektív dolgok kötik ehhez a 
kérdéshez. Örülne, ha megvalósulna a kérés, tekintettel arra, hogy édesanyja is ott lakik,  aki 
szintén kerámiakészítı volt. Évek óta nincs funkciója az épületnek. Mindig szeretett volna 
egy emlékhelyet kialakítani a sárospataki fazekasságról és ez az épület a célnak megfelelne. 
Édesanyjának sok zsőrizett tárgya van, amelyet érdemes lenne kiállítani.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Igazgató úr tevékenységére az innovatív kifejezés a legalkalmasabb. 
Gratulál az elképzeléshez.  
 
Zérczi László: Tetszik számára, hogy az intézmény keresi az új lehetıségeket. Érdeklıdik a 
felújítás anyagi megoldása felıl. Van ismerıse, akinek komoly sárospataki 
kerámiagyőjteménye van és szívesen rendelkezésre bocsájtaná egy kiállítás esetén.  
 
Dr. Téglás Zsolt: Örömmel fogadják ezeket a felajánlásokat. A többi szakmát tanulók is 
hatékonyan közremőködnek az épületek felújításában.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

37/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Vay Miklós Szakképzı Iskola kérelmérıl 
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A bizottság egyhangú szavazattal javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában lévı Kossuth u. 59. sz. alatti üzlethelyiséget 2011. 
május 1-tıl üzemeltetésre átadja a Vay Miklós Szakképzı Iskola részére. 
 
 
 
7. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézményének 
átadásáról 
 
Szvitankó Tamás: Több hónapja folynak tárgyalások az ügyben, hogy a Görögkatolikus 
Egyház óvodai képzést indítana Sárospatakon, amellyel párhuzamosan bölcsıdét is szeretne 
üzemeltetni. A Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézményét tartaná 
megfelelınek, több fordulóban folytak tárgyalások az egyház és az önkormányzat között. 
Természetesen a dolgozókkal és a szülıkkel is folynak egyeztetések. Kéri Donkó József 
szóbeli kiegészítését.  
 
Donkó József: Korábbi bizottsági üléseken már tájékoztatásra kerültek a bizottság tagjai, 
hogy milyen tárgyalások történtek a görögkatolikus egyház képviselıivel. A helyi 
egyházközség parókusa és az ı fenntartásukat biztosító püspöki hivatal érintett szakemberei 
voltak jelen a tárgyalásokon. Még most sem körvonalazódott az anyagiak kérdése. Az 
önkormányzat tudomásul veszi az egyoldalú jognyilatkozatot, de fennáll a kérdés az anyagi 
ellentételezésére. Az épület könyvértéke 40 millió forint, amelynek feléért vásárolná meg az 
egyház. Amennyiben az önkormányzatnak ez az ajánlat nem elfogadható, akkor egy tartós 
használatban is szívesen gondolkodnak, amely 99 évet jelentene. Az épület mőködéssel 
összefüggı karbantartási feladatai ıket, de a szerkezeti javítások a tulajdonost terhelné. Az 
elıterjesztésben 4 határozati javaslat szerepel. Hosszútávon gondolkodni kell az 
önkormányzatnak, hogy amennyiben az épület átadásra kerül a jelenlegi óvodai költségeket 
átmenetileg csökkenti. Amennyiben a késıbbiekben nem három, hanem öt csoportot kíván az 
egyház indítani, a Zrínyi u. 40. sz. alatti óvoda mőködtetése drágább lesz, hiszen a 
gyereklétszám ott csökkenni fog. Információja szerint az ART-ÉRT Alapítvány is 
gondolkodik óvoda indításában. Több fenntartó is megjelenhet a városban. 
 
Tarnavölgyi László: Nincs kifogása, hogy történelmi egyházi felekezetek Sárospatak 
életében szerepet kapjanak. Kérdésként fogalmazódik meg benne, hogy a gyereklétszám 
csökkenése ellenére miért éri meg több fenntartónak óvodát iskolát fenntartani. Az 
önkormányzatnak az lenne a célja, hogy a felújított óvodát maximális kapacitással használja 
ki. 
 
Donkó József: Megjelent egy új fenntartó, a görögkatolikus egyház. Nem indok az egyházi 
nevelés, hiszen más intézményben is folyik hitoktatás. Akik találkozni akarnak ezzel a 
neveléssel az adott. A görögkatolikus egyház Sárospatakon jelen pillanatban a legkisebb 
létszámú. Azt gondolja, hogy ha ık egy intézményt el tudnak indítani a helyi híveknek a 
száma is nıne. Az egyházi normatíva 1,8-szeres az államihoz képest. Az egyházi kiegészítı 
támogatást az országosan felmért igény alapján számítják ki. Más egyház most ezen a téren 
egy kicsit visszafogta a saját egyházkerületeinek ilyen irányú terveit.  
 
Tarnavölgyi László: A határozati javaslatban szereplı könyv szerinti érték fele nem 
elfogadható az önkormányzat számára, ezt súlyos önkormányzati vagyonvesztésnek tartaná.  
 
Szvitankó Tamás: Számára a hőtlen kezelést jelentené. 
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Saláta László Mihály:   Egyetért azzal, hogy kapjanak szerepet az egyházak a közoktatásban. 
Nem érti az állam gondolkodását, mitıl tud több normatívát biztosítani részükre. Az 
egyházakat is az állam tartja el. Véleménye szerint nincs joguk könyv szerinti ár alatt eladni 
az épületet. Az óvodába bejáró gyerekek helyet kapnának a József Attila úti Tagintézményben 
és nem kellene utaztatni ıket városon belül. A határozati javaslatban szerepel, hogy csak 
óvodai feladat ellátására adják az épületet és mellette olvasható a bölcsıdei feladat is. 
 
Donkó József: Abban az esetben, ha tartós használatba kerül átadásra az épület, akkor 
vállalja, hogy csak óvodai feladatot lát el. Az óvodai feladatellátást az emeleten képzelik el 
három csoporttal. Ez volt a tárgyalás alapja, de igény esetén a bölcsıdei feladatellátásban is 
gondolkodnak.  
 
Saláta László Mihály: A határozati javaslatban szerepeljen az, hogy csak óvodai és bölcsıdei 
feladatot látnának el, mert ellenkezı esetben ellentmondás mutatkozik. 
 
Szvitankó Tamás: Mindenben rugalmas és konstruktív volt az egyház.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Az elızı években 110-120 gyermek született, míg 2010-ben 82 
fı. Rohamosan csökken a létszám és elmondja, hogy az óvodából 2 gyerek kiiratkozott 
költözés miatt. Amennyiben más fenntartó óvodát nyit nagy gond lesz az önkormányzat 
intézményeivel. Az egyház 30 fıvel tervez egy csoportot, így három csoport esetén 90 
gyermekrıl van szó. 22 fıs óvodai átlaglétszámmal ez jelenleg 4 csoportot jelent. Másik 
gond, hogy az egyház bölcsıdében is gondolkodik, akik már óvodában is maradnak. 
Korábban 10 fıs várólista is volt a bölcsıdében, amely mára már megszőnt a gazdasági 
válság miatt. A szülık nem ellenzik az egyház jelenlétét, a József Attila út egy központi hely. 
Felszereltsége megfelelı színvonalú. Fenntartási költsége az intézménynek tavaly 600 ezer 
forint volt.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Nem akadályozhatja meg az önkormányzat óvoda fenntartását az 
egyház részérıl.  
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint a jelen óvodapedagógusokkal fogja ellátni a 
feladatot. Javasolja, hogy a határozatba kerüljön bele az óvodapedagógusok átvétele és annak 
módja, valamint a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek arányos elosztása. A B) 
határozati javaslattal ért egyet.  
 
Donkó József: Egy határozati javaslat nem tartalmazhat minden információt, de amennyiben 
létrejön az egyezség, megállapodásban kerül rögzítésre minden. 
 
Saláta László Mihály: Ezeket a kikötéseket meg kell határozni. 
 
Donkó József: A határozati javaslat tartalmazhatja, hogy az intézmény mőködésével 
kapcsolatos feladatot egy külön megállapodás tartalmaz, amely ha nem kerül aláírásra 
kerüljön vissza a képviselı-testület elé.   Az elsı tárgyalástól kezdve részt kívánnak venni a 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelésében is.  
 
Zérczi László: Javasolja, hogy a görökatolikus egyház keressen más épületet, mert jelenleg 
áron alul sem és 100 évre sem adná.  
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Szvitankó Tamás: Egyetért, hiszen név szerinti érték alatt nem javasolja az eladást. Számára 
a B) és a D) határozati javaslat egységesítése szimpatikus. A bérleti díjat úgy érti, hogy nem 
fizetnek érte. 
 
Donkó József: Valóban, itt pontosabb lett volna a tartós használat kifejezés.  
 
Zérczi László: Épületfelújítást terveznek a költségtakarékosabb üzemeltetés érdekében, 
amely felıl érdeklıdik. 
 
Donkó József: Valószínő, hogy szigetelésrıl, főtéskorszerősítésrıl, nyílászárócserérıl lenne 
szó. 
 
Zérczi László: Véleménye szerint ezt az épületet lehet leghamarabb eladni.  
 
Szvitankó Tamás: Azt gondolja, hogy a bizottság könyv szerinti érték alatt ne javasolja az 
épület eladását, további tárgyalásokra kerüljön sor. Jó tárgyalási pozícióban van az 
önkormányzat, hogy a székhelyintézményt nem kell teljesen megtölteni. 
 
Tarnavölgyi László: A görögkatolikus egyház mindenképpen óvodát szeretne a városban 
üzemeltetni? 
 
Szvitankó Tamás: Igen. 
 
Donkó József: Amennyiben nem kap egy kulcsrakész óvodát és most kell elkezdeni keresni 
az épületet, az már késı.  
 
Szvitankó Tamás: Az önkormányzat által felajánlott étkeztetési lehetıséget is drágának 
tartják, tehát még ez is veszteség lenne.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: A főtéssel kapcsolatban is elmondták, hogy a rendelkezésre álló 
kazánokkal saját magának is tud főteni.  
 
Szvitankó Tamás: Továbbra is az az álláspontja, hogy könyv szerinti érték alatt ne javasolja 
a bizottság az épület eladását, de további tárgyalásokra kerüljön sor a nyitott kérdéseket 
illetıen, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

38/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti Tagintézményének átadásáról 
 
A bizottság nem javasolja a képviselı-testületnek a Carolina Óvoda és Bölcsıde József 
Attila úti Tagintézményének eladását a görögkatolikus egyház részére névérték alatt, de 
további tárgyalásokat javasol a nyitott kérdéseket illetıen. 
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8. A Carolina Óvoda és Bölcsıde kérelme az intézmény udvarának rendezésével 
kapcsolatban 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Lendvainé Szendrei Ágnes óvodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Az óvoda körüli területet szeretnék rendbetenni. İsszel földet 
szereztek, de a fıkertész nem javasolja a parkosításhoz felhasználni. Feltöltésre megfelelı, de 
ennek felsı rétegére termıföldre van szükség, amelyet meg kell vásárolni, le kell szállíttatni, 
be kell füvesíteni és növényekkel beültetni. Ennek értéke a növényekkel együtt 700 ezer forint 
lenne. A régi Carolina Óvodából sok növényt át tudtak ültetni, ezzel is spórolva. A 
termıföldet illetıen is megkerestek szponzorokat, akik ígéretet tettek a segítségre, de még így 
sem elég az a föld. A füvesítést augusztusban tudják megoldani.  
 
Szvitankó Tamás: Tudomása szerint június 1-vel megérkezik a Kommunális Szervezethez 2 
nagyteljesítményő munkagép, amellyel a területet szépen el lehet rendezni, ezért javasolja 
május végén visszatérni a kérelemre.  
 
Zérczi László: Ladomérszky László volt képviselı felajánlotta, hogy az óvoda részére 
növényeket biztosít, akit javasol megkeresni ez ügyben., hiszen többféle facsemetéje van. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Több helyrıl kaptak már felajánlásokat.  
 
Saláta László Mihály: Építkezéseket kellene keresni, ahol földhöz lehetne hozzájutni, akár 
több teherautóval is.  
 
Szvitankó Tamás: Javasolja továbbra is május végén visszatérni a kérelemre, látva az 
esetleges felajánlásokat. Kéri a bizottság szavazását a kérelemrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

39/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Carolina Óvoda és Bölcsıde kérelmérıl 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy május végén tárgyalják meg ismét a 
kérelmet. 
 
9. Tájékoztató az ART-ÉRT Mővészeti Iskola munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Csetneki Józsefet, az Art-Ért Alapítvány elnökét, mondja el 
szóbeli kiegészítését. 
 
Csetneki József: Elızı napirendi pontnál elhangzottakhoz hozzáfőzve, valóban helyet 
keresnek az óvodai nevelésnek, 1 Waldorf csoportot szeretnének indítani a szülıi 
megkeresések miatt. A lakótelep véleménye szerint messze van. Az a színesség, amely 
korábban a három óvodában benne volt, nincs jelen. A szülık szeretnének válogatni. Az 
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egyházi normatívához képest jóval kevesebbet tudnának igénybe venni. Azokat a szülıket 
céloznák meg, akik fizetnek gyermekük megfelelı óvodai neveléséért, hiszen az állam 
komoly szülıi erıket szeretne bevonni. Az Art-Ért Mővészeti Iskolát 2004-en alapították. Ezt 
a tevékenységet valójában 1999-ben kezdték el a Beszterczey Mővészeti Iskola helyi 
tagiskolájának létrehozásával, amelybıl kiváltak és létrehozták az Art Ért Alapítványt. 2007-
ben kiválóra minısítést kapott az iskola. Sokkal többet vártak tıle a védettség kialakításában, 
mint amit hozott magával. 2010-ben megfeleltek az alapítványi és magániskolák minısítı 
rendszerének is. Mindkettı 5-5 évre szól. Regisztráltak a Tehetségpont rendszerben, amely 
hálózatban mőködik. A regisztrációt követıen minısítésre kerül sor. 2006-ban kötöttek a 
miniszterrel közoktatási megállapodást a hátrányos helyzető gyerekek támogatására, amely 
50-60 millió forintos program volt, hiszen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető 
gyerekek esetében térítési díj nem szedhetı. Az iskola közoktatási intézménynek számít és 
önálló intézményként mőködik. Hétköznapi tehetséggondozást végeznek. A Hajdúsági 
Mővésztelep által kiírt ifjúsági pályázat díjazottjai Sárospatakra érkeznek a szabad iskolára. A 
Tehetség és Identitás c. pályázat második fordulóban nyert, amelynek benyújtási határideje 1 
hét volt. 5 partnerintézményt kellett keresni, egy óvodát és három intézménynek a településen 
kívül kell lennie. Közel 44 millió forintot nyertek, amelynek három tematikája van a 
képzımővészet, a hagyományırzés és a kézmővesség. Az elsı két tematikát saját tanáraikkal 
oldják meg. Szakköri foglalkozások havonta egy alkalommal lesznek, ıszi és nyári táborokat 
szerveznek, vetélkedıket rendeznek. A nagyvárosi iskolákkal nem könnyő felvenni a 
versenyt, sokszor mentálhigiénés dolgokkal is foglalkozni kell. Három mővészeti ágat 
mőködtettek. A minısítés után a táncot le kellett adni. Báb- és színmővészet, képzı- és 
iparmővészet oktatást folytatnak. Fontosnak tartja, hogy ez nem kötelezı oktatási forma. A 
létszámok minısítik a tanárok munkáját, hiszen szeretnek a gyerekek ebbe az iskolába járatni. 
Sok gyerek nem élenjáró tanuló, de mővészeti téren tehetséges. Új telephelyeket szeretnének 
kialakítani. Az iskola filozófiája a mővészeti nevelés. Megfelelı pedagógiai program alapján 
folyik a munka, amelyhez minden infrastruktúrát meg kell teremteni. Az alapítványi 
fenntartás esetén is az elıírt jogszabályokat be kell tartani. Az alapítvány az iskola 
tulajdonosa, a kuratórium átalakulásra vár. Tagjai Csetneki József elnök, Stóka György és Dr. 
Komáromy Sándor, aki nyugdíjbavonulása után kérte a felmentését. Balogh István lesz az új 
kuratóriumi tag. 2000-tıl mőködik a szabadiskola, amelyet az alapítvány 2004-tıl vett át. Az 
iskola komoly személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 12. éve hirdetik meg a 
szabadiskolát, amelyhez sokféle rendezvény kapcsolódik és zárókiállítással zárul. 2008-tól 
mőködik a galéria, elkezdtek rá odafigyelni szakmai körökben. Az iskolavezetés minden 
papírformának megfelel. Az igazgató tanítói, tánc és drámapedagógiai és közoktatásvezetıi 
szakkal rendelkezik. Nem teljesen klasszikus értelembe vett tantestületrıl van szó, hiszen 12-
13 településen dolgoznak. Az iskola költségvetését telephelyenként kell elkészíteni a megyei 
fıjegyzı kérése szerint. Jelenleg 13 tanárral, 2 asszisztenssel és 2 egyéb alkalmazottal 
dolgoznak. Jelen tanévben 601 tanulójuk van, amelynek 10 százaléka sárospataki lakosú, 498 
gyermek hátrányos helyzető és 45 fı támogatott, 58 gyerek fizeti be a térítési díjat. A 
szülıkkel fontos kapcsolatot tartani, hiszen jelentkezési lapot kell kitölteni, amely segítséggel 
történik. Bérelt épületekben, vidéken iskolákban tanítanak. Alsóbereckiben, Bodroghalomban, 
Boldogkıváralján, Edelényben, Kenézlın, Lakon, Sajóbábonyban, Sajószentpéteren, Sejeden, 
Szendrıládon, Szögligeten és Taktaharkányban tanítanak. Az Alapítványi és Magániskolák 
Egyesületének 2004-tıl elnökségi tagja. A közoktatási törvény módosítását követıen az 
alapítványi szférát az állam nem kívánja támogatni. Az alapítvány közoktatási szférában 16 
ezer pedagógus van. Tény, hogy az egyházi iskolák közül nem fognak minden intézményt 
átvenni. 
 
Zérczi László: A hangvételét pesszimistának érezte.  
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Csetneki József: 2004-ben 68 ezer forint volt, jelenleg 36 ezer forint egy fıre a normatíva. 
Véleménye szerint nem lehet fenntartót kitenni a közoktatásból, mert rossz a helyzet. Szakmai 
gazdái a programnak és néhány tanárnak tud plusz órát adni. Tematikákat dolgozhatnak ki, 
tankönyvet állíthatnak össze, dokumentumfilmet készíthetnek, amelyet finanszírozni tud.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a tájékoztatót és szeretné, ha az együttmőködés megfelelı 
módon folytatódna.  
 
Csetneki József: Megköszöni a meghívást és máskor is szívesen jön.  
 
A bizottság tudomásul vette az ART-ÉRT Mővészeti Iskola tájékoztatóját. 
 
 
10. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Szvitankó Tamás: A könyvvizsgálói jelentés késıbb került kiküldésre. Kéri a gazdálkodási 
irodavezetı kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc: A könyvvizsgálói jelentés jól összefoglalja a költségvetés végrehajtását. A 
zárszámadási rendelet az évközben hozott költségvetési rendelet végrehajtását tartalmazza. A 
6.a. melléklet tartalmazza a kulturális költségvetést, amelyben némi megtakarítást lehet látni. 
A hiány mértéke a 2/a-nak és a 2/d-nek megfelelıen alakul. A mőködési hiány csak 
tetszıleges, mert pénzmaradványból van fedezve, amelyet nem kell számítani a tárgyévi 
bevételek közé. A mőködési hiány 441 millió forint. A költségvetési rendelet szöveges 
részében található a költségvetési bevétel és kiadás.  
 
Zérczi László: Aggasztónak tartja a hiány mértékét és véleménye szerint évrıl évre nı. A 
kötvénypénz kétharmad része ment fejlesztésre, egyharmad része a mőködési hiány átmeneti 
finanszírozására. Ezt elıbb utóbb vissza kell fizetni, amely idıpontja felıl érdeklıdik. 
 
Poncsák Ferenc: A hiány mértéke, amelyet a képviselı-testület megállapít. A hiányt hitelbıl 
kell finanszírozni, amelynek kamata van és erre rárakódik a következı évi hiány. A kötvény 
átmeneti mőködési hiány finanszírozására történı felhasználásával kapcsolatban elmondja, 
hogy a képviselı-testület dönthet a kiadások csökkentésérıl. A 2011. évre elfogadott 380 
millió forint hiánynak is kell fedezet, amely csak hitel lehet. A hitelkeret 150 millió forint, 
amelyet a képviselı-testület felemelt 450 millió forintra. A különbözetet így már nem kell 
más forrásból pótolni. Tehát a hiány fedezete lehet hitelbıl, épületeladás bevételébıl vagy a 
jelenlegi feladatokhoz kapcsolódó kiadások szőkítését követı megtakarításokból.  
 
Zérczi László: A felsorolt három lehetıség közül nem tudja melyik látszik 
megvalósíthatónak. Véleménye szerint egyik sem. Az intézmények kiadásait tovább nem 
lehet szőkíteni. Elméleti síkon mőködik, de gyakorlatban nem. A hitelek felvétele mindig 
több hiányt jelent. 
 
Poncsák Ferenc: A költségvetés tárgyalásakor lett volna idıszerő az elıbb említett felvetés, 
hiszen az alapozza meg a gazdálkodást. A képviselı-testület által elfogadott költségvetés 
kerül végrehajtásra. 
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Zérczi László: Ezt egy túléléspolitikának érzi. 
 
Donkó József: Az intézményeket ismeri és keserves volt az 50 álláshely csökkentés. Nincs 
már lehetıség a csökkentésre, csak jogszabályütközés esetén. Ismer több olyan 
önkormányzatot, ahol már kikapcsolták a gázt, stb, de azzal kezdte, hogy nem fizette ki a 
kötelezı pótlékot, a túlórapótlékot, a minıségi bérpótlékot.  
 
Poncsák Ferenc: Országos jelenség, hogy a közoktatási intézményektıl igyekeznek 
megszabadulni az önkormányzatok a magas kiadások miatt. 
 
Donkó József: Az önkormányzat csak attól a feladattól szabadulhat, ami nem kötelezı. Az 
óvoda és általános iskola fenntartása kötelezı feladat, a középiskolák esetében nincs 
probléma.  
 
Szvitankó Tamás: Szeptember környékén már jelentkezni fognak az egészségügyi központ 
felújításához kapcsolódó költségek.  
 
Zérczi László: A 400 millió forint hitelkeretre a nagyberuházások önrésze felüli költségekre 
lesz szükség. De jegyzıasszony elmondása szerint nem biztos, hogy fel kell használni, ez egy 
biztosíték lenne.  
 
Szvitankó Tamás: A könyvvizsgálói jelentés zárásaként olvasható, hogy felhívja az 
önkormányzat figyelmét, hogy a kötvénykibocsátással olyan kötelezettség keletkezett, amely 
a jövı feladatellátása szempontjából kockázatot rejt magába. 
 
Poncsák Ferenc: A könyvvizsgáló a kötvénykibocsátástól kezdve minden éven megteszi ezt 
a véleményalkotást. Mivel hosszú távra lett kibocsátva, nem lehet tudni az árfolyamokat és a 
bevételek alakulását. Akkor nincs gond, ha az állami támogatást másfélszeresre emelik. A 
kockázat azt jelenti, hogy nem tudja megmondani mi fog következni.  
 
Saláta László Mihály: A könyvvizsgálói jelentés az utolsó pillanatban érkezett meg, amelyet 
áttanulmányozott. Olyan megállapítások vannak benne, amelyeket nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. 2013-ban jelentkezı, a kötvénykibocsátással kapcsolatos visszafizetések felıl 
érdeklıdik, hogy mi a fedezete. Jelenleg a túlélésre koncentrál a város. Az elızı napirendhez 
visszatérve elmondja, hogy a mővészeti iskolákban is inkább a tehetséges gyerekeket kellene 
finanszírozni és nem a tömeget, akkor amikor az iskolákban krétára nincs pénz. A 
könyvvizsgáló jelentésben olvasta, hogy a rendeleteket 90 napon belül módosítani kell. 
Továbbá 23 belsı ellenıri vizsgálat volt tervezve, amelybıl 6 valósult meg. Az ÁSZ vizsgálat 
2009-ben volt, amelybıl intézkedési terv készült, érdeklıdik, hogy áll a monitoring. Az akkor 
feltárt hiányosságok felszámolására felelısök voltak megjelölve. A 6. oldalon hibát talált, 
mely szerint 451 millió forintra csökkent a hiány. A 14. oldalon az elıirányzatot meghaladó 
kiadás teljesítése ellentétes a 93.§ (1) bekezdésében foglalt elıirásokkal, azaz nem lehet 
túllépni a kiadásokat. Ez egy utalás, de javaslatot nem talál. A hitelfedezet csökken 13,29 
százalékkal. Az adósság állománya 2,56 százalékkal nıtt. Ezek súlyos megállapítások, de 
ugyanakkor a könyvvizsgáló sugallja az elıterjesztés elfogadását. Érdeklıdik a volt Esze 
Tamás Általános Iskola fejlesztésérıl. 
 
Poncsák Ferenc: 100 millió forint elıleget kapott az önkormányzat, amely visszafizetésre 
kerül kamattal együtt.   
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Saláta László Mihály: Plusz tehernek tartja az épület felújítását követı fenntartását. 
 
Poncsák Ferenc: A visszafizetésre azért került sor, mert nem kezdıdött el idıben a 
beruházás, számlákat nem tud benyújtani az önkormányzat. 
 
Saláta László Mihály: Kifogásolja, hogy még mindig plusz feladatokat vesz fel a város, 
amely költségkihatással jár. Úgy tőnik, hogy mindig csak a jelen problémával foglalkoznak.  
 
Poncsák Ferenc: Felmerült a szabályszerőség, valamint a hosszútávú fenntarthatóság 
kérdése, amelyre a megoldást a képviselı-testületnek kell megtalálni. A Polgármesteri Hivatal 
tisztségviselıi meghallgatják a véleményt, de ehhez sokmindent nem tudnak hozzátenni. 
 
Saláta László Mihály: Az a probléma, hogy a képviselı-testület tagjai nem gazdasági 
pénzügyi szakemberek és az apparátusnak kell szakemberek bevonásával kidolgozni a 
megoldást. 
 
Poncsák Ferenc: A szakapparátus vezetıinek kell címezni a kérdést. 
 
Saláta László Mihály: Ez olyan embereknek szól, akik képesek lennének kidolgozni a 
javaslatot. Több cég került megbízásra, hogy megvizsgálja az önkormányzat hitelképességét. 
 
Donkó József: Érdeklıdik, hogy mi volt az eredmény. 
 
Saláta László Mihály:  Tudomása szerint a költségvetés tárgyalása elıtt került megbízásra 
egy cég a takarékosságra vonatkozóan. Jegyzı asszonynál érdeklıdött, hogy esetleg az 
apparátusnál lehetne kezdeni a takarékosságot, aki még akkor nem ismerte az átvilágítás 
tartalmát. Polgármester úr által elmondottak szerint ısszel fognak visszatérni a kérdésre, 
amikor az esetleges járások kialakításra kerülnek. Kifogásolja, hogy a szóbanforgó átvilágítás 
anyaga nem került a képviselı-testület elé. 
 
Poncsák Ferenc: Tudomása szerint polgármester úr tájékoztatta a képviselıket, hogy 
irodájában mindenki számára megtekinthetı az anyag. 
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint a képviselı-testületnek tárgyalni kellett volna. 
Érdeklıdik az anyag készítıjének díjazása felıl. 
 
Poncsák Ferenc: 1.153 ezer forintra szólt a szerzıdés, de a jelentés késése miatt 960 ezer 
forint került kifizetésre.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy a költségvetés tervezésénél használható volt-e. 
 
Poncsák Ferenc: Akkor még nem volt kész. 
 
Tarnavölgyi László: Érdekelné, hogy hol lehet csökkenteni a kiadásokat, melyek a 
bevételnövekedési lehetıségek, amelyekkel a hiányt csökkenteni lehet. Nem a hitel által 
történı hiánycsökkentést várja válaszként. 
 
Poncsák Ferenc: Javaslatait az önkormányzat vezetıinek továbbítja és ık, amennyiben jónak 
látják, terjesszék a képviselı-testület elé.  
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Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

40/2011. (IV.27.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra Sárospatak Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtását. 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 1805 órakor 
bezárta.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
        Szvitankó Tamás s.k. 
                                                                                                a bizottság elnöke 
 
Koleszárné Braun Mónika 
   jegyzıkönyvvezetı 


