
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. szeptember 28-án a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében megtartott ülésén.                    
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság   
  Saláta László Mihály 
  Zérczi László 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Dr. Komáromi Éva, jegyzı 
  Donkó József, kabinetiroda vezetı 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintézı 
 
  Meghívottak: 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde intézményvezetıje 
  Dr. Nagy György, a ME Comenius Fıiskolai Kar dékánhelyettese 
  Dr. Téglás Zsolt, Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
  Molnár Marianna, a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 
  Krai Csaba, a Sárospataki Torna Club elnöke 
 
 
Megjegyzés: Dr. Nagy György az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelen. Lendvainé 
Szendrei Ágnes és Poncsák Ferenc az 5., Krai Csaba a 6., Dr. Téglás Zsolt a 7. napirendi pont 
tárgyalását követıen távoztak. Molnár Marianna a 6., 7., és 8., napirendi pont tárgyalásánál 
volt jelen. Dr. Komáromi Éva a 9. napirendi pont tárgyalása alatt érkezett.  
   
Napirend elıtt : A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
ülése határozatképes. Kéri, hogy a bizottság 1 perces néma csenddel emlékezzen meg 
Makovecz Imrérıl. Javasolja a napirendi pontok tárgyalását, a sorrend megváltoztatását, 
továbbá egyebek között Tarnavölgyi László javasolja az aradi vértanúk emléknapjának, 
valamint az október 23-i nemzeti ünnep megrendezésének elıkészületeit tárgyalni. Donkó 
József tájékoztatást ad a Megyei Közgyőlés sárospataki ülésérıl. A bizottság elnöke az 
elhangzottakról kéri a szavazást. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem 
Comenius Fıiskolai Kar közötti – új szak indításához kapcsolódó – 
együttmőködési megállapodás megkötésérıl 

2. Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti tagintézményének 
átadásáról 
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3. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde Nevelési Programjának 
módosításáról 

4. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde tanügyi dokumentumainak 
módosításáról 

5. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
6. A Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelme az Országos 

Serdülı Magyar Bajnokság támogatása iránt 
7. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Helyi Tantervének módosításáról 
8. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának módosításáról 
9. Egyéb ügyek: 

• Tájékoztató az Október 6-i megemlékezés elıkészületeirıl 
• Tájékoztató a Sárospatakon tartandó Megyei Közgyőlés elıkészületeirıl 
• Tájékoztató az Október 23-i nemzeti ünnep elıkészületeirıl 

 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat és a Miskolci Egyetem Comenius 
Fıiskolai Kar közötti – új szak indításához kapcsolódó – együttmőködési megállapodás 
megkötésérıl 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dr. Nagy György dékánhelyettes urat, hogy szóbeli kiegészítését 
tegye meg. 
 
Dr. Nagy György: A jelen együttmőködési megállapodás konkrét terheket nem ró sem a 
városra, sem pedig az intézményre. A megállapodás célja a szerzıdı felek kölcsönös 
együttmőködése, egymás munkájának segítése a turizmus, a borászat, a pedagógusképzés 
terén, a magas szintő szakmai gyakorlati képzés elısegítése érdekében. Fontos a diplomás 
szakemberek továbbképzési igényeinek kielégítése, tudományos kutatás megszervezése, 
szakmai továbbképzés, mintaprogram, pályázati projektek közös megvalósítása, érettségire 
felkészítı programok szervezése. Az utóbbi esetben az érettségizett fiatalokról van szó, 
akiknek kevés volt a pontszámuk ahhoz, hogy felvegyék egy adott helyre. Számukra 
szeretnének férıhelyet biztosítani a kollégiumban, így egyhetes vagy kéthetes 
idıintervallumban tudják ıket felkészíteni. A szerzıdést kötı felek együttmőködése 
munkatársi kapcsolaton alapul, semmilyen jogi következményekkel nem jár. A meglévı 
képzések mellett szeretnének két alapfokú egyetemi képzést indítani, az egyik a kisgyermek 
és csecsemıgondozó, a másik egy turizmus szak lenne. Ezek kidolgozása még folyamatban 
van. 
 
Szvitankó Tamás: Elmondja, hogy dékán úrral egyeztetett a tegnapi nap folyamán, aki 
pozitív híreket mondott. Körvonalazódik a fıiskola helyzete Sárospatakon, új szakok 
indítására lehetıség van. Az iskola fenntartására vonatkozó finanszírozás is megoldódni 
látszik. Említést tett az öregek ápolására, gondozására vonatkozó elképzelésükrıl is. 
 
Dr. Nagy György: Egy külsıs személyt kértek meg arra vonatkozóan, hogy állítson össze 
egy programot az idıs emberek ápolásának, gondozásának képzését illetıen. Még nincs 
eldöntve, hogy ez egy szakirányú továbbbképzés vagy felsıfokú szakképzés lesz. 
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Donkó József: A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola fenntartóváltását követıen 
változott-e a gyakorlati képzés helyzete? 
 
Dr. Nagy György: Elmondja, hogy súlyosan érintette az intézményt a változás, hiszen 
egészen más szabályok vonatkoznak rá, mint egy állami intézményre és gyakorló iskolaként 
most már nem mőködhet. Más gyakorló helyszínt is keresni kell. Van együttmőködési 
megállapodásuk az egyházzal, hogy jelen félévben ingyen vehetik igénybe a Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskolát gyakorlati képzésre. Fontos változás, hogy csak szakvizsgával 
rendelkezı pedagógus vezethet gyakorlatot. A fıiskola a közeljövıben fog indítani 
szakviszgára felkészítı képzést, ennek fejében a hallgatók a gyakorlatot folytathatják. Ez 
évben a technika tantárgy gyakorlati képzését nem tudják megoldani szakvizsgázott 
pedagógus hiánya miatt, ezért azt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szeretnék 
megoldani egyeztetve az intézményvezetıvel. A Carolina Óvoda és Bölcsıde minden 
tekintetben nagy segítséget nyújt számukra az óvodapedagógus képzés terén, továbbra is élı 
együttmőködésük van.  
 
Tarnavölgyi László: Támogatja az együttmőködési megállapodás megkötését, az intézmény 
öregbíti a város hírnevét.  Az új szakok mikor indulhatnak be, hiszen annak van egy 
akkreditációs folyamata, továbbá választ szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy milyen az 
érdeklıdés az új szakok iránt. Lesznek-e potenciális hallgatók? 
 
Dr. Nagy György: Sajnálattal számol be a hallgatói létszám csökkenésérıl. A felsıfokú 
szakképzés átfutási ideje 1 év, alapképzés estén 2 év. Folyamatosan jelen vannak a Felvidéken 
is, ahonnan várják a hallgatókat.  
 
Saláta László Mihály: Dékán úrral történt személyes beszélgetésekor elhangzott, hogy kicsit 
idegennek érzik magukat a városban, ezért szeretnének mélyebb kapcsolatot teremteni. 
Korábban Dr. Hörcsik Richárd képviselı úr tájékoztatásában elhangzott a szılész 
szakemberek képzésének lehetısége, amelynek helyzete felıl érdeklıdik.  
 
Dr. Nagy György: Ahhoz, hogy a borászat szak elinduljon, rendelkeznie kell a fıiskolának 
egy mezıgazdasági vagy természettudományi vagy közgazdász szakkal. Az egyetemen van 
közgazdász szak. 2004-ben együttmőködésük volt a turizmus borászat kapcsán a Budapesti 
Gazdasági Fıiskolával. A turizmus alapszakra szeretnék lebontani a borászatot is. Igyekeznek 
felsıfokú szakképzés vagy továbbképzés keretein belül a borászatot beindítani. 
Egyeztetéseket folytatnak egyetemi karokkal a gyakorlati bázis megteremtése érdekében. 
Minden képzéshez tartozik gyakorlati tevékenység. Az egyetem nem fizet érte, hiszen egy 
jogászhallgató a gyakorlata alatt hasznot termel a cégnek és nem akadályt jelent. Ezt kérték 
számon a fıiskolán is, hogy miért nem ingyenes a gyakorlati képzés, miért kell érte fizetni. 
Egy hallgató az óvodában nem túl sok segítség az óvónınek, sıt munkát ad neki, mivel 
ellenırizni kell a jegyzeteit, a felkészülését. A web programozó vagy a csecsemıgondozó már 
közvetlen segítséget tud nyújtani a gyakorlati helyén. A borász is aktívan tud segíteni a 
kiközvetített helyen, ennek fejében gyakorlatra tesz szert.  
 
Szvitankó Tamás: Kiemeli az elıterjesztésbıl, hogy nem szeretnék, ha légüres térben 
szellemként lenne a fıiskola jelen a városban. Régen ez nem így volt, de most kis igazság van 
a mondatban. Megköszöni a kiegészítést, kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
82/2011. (IX.28.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem Comenius Fıiskolai Kar 

közötti – új szak indításához kapcsolódó – együttmőködési megállapodás megkötésérıl 
 
A Humán Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselı-
testületnek a Sárospatak Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem Comenius 
Fıiskolai Kar közötti – új szak indításához kapcsolódó – együttmőködési megállapodás 
jóváhagyását. 
 
 
2. Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti tagintézményének 
átadásáról 
 
Szvitankó Tamás: A múlt héten történt az óvoda megszentelése. Kéri az intézményvezetı 
kiegészítését. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: 2010. szeptemberében az új intézmény átadásakor a 
székhelyintézmény 300 fı, a József Attila úti tagintézmény 120 fı befogadására volt 
alkalmas. 2011. februárjában jelentkezett a Görögkatolikus Egyház fenntartói szándékával. 
Nagy fejtörést okozott a képviselı-testületnek és az intézményvezetésnek a döntést illetıen. 
Véleménye szerint jó döntés volt, hiszen az épület a város tulajdonában marad és 5-10 évre 
történik az átadás. Májusban intenzíven elkezıdött az átadás elıkészítése. Az intézmény 
jelenlegi vezetıje helyettesként dolgozott a Carolina Óvoda és Bölcsıdében, ez 
megkönnyítette az átadást. Elsıdleges kérés volt, hogy a dolgozók és a gyerekek sorsa a 
legbiztonságosabb legyen. Arra törekedtek, hogy azok a dolgozók és a több éve odajáró 
gyerekek, akik a József Attila úti tagintézményben szeretnének maradni, azok maradhassanak. 
Ezt a kérést a görögkatolikus egyház teljes mértékben elfogadta. A két intézményvezetı 
együttmőködve rendezte a dolgozók sorsát is. E dolgozóknak egy pályázat formájában kellett 
a szándékukat kinyilvánítani. A 6 óvónıi helyre 8 óvónı pályázott, a 3 dajkai helyre 2 fı. 
Volt olyan kolléganı, aki pályázott, de visszalépett vagy elköltözött. A személyi állomány 
úgy állt össze, hogy az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodába a 10 dolgozóból 7 fı került át, 
tehát 3 új dolgozóval mőködnek.  Mivel az óvónık nagyrésze maradt az intézményben, így a 
gyerekek többesége is, a megkérdezett 90 fıbıl 84. Az autóbusszal utaztatott gyerekek közül 
4 fı szándékozott átmenni a József Attila utcára, így 2-3 fıt tudott az intézmény saját 
hatáskörében felvenni. Véleménye szerint mind a dolgozók, mind pedig a gyerekek sorsát is 
megnyugtatóan sikerült rendezni. Augusztus hónapban megtörtént a tényleges épületátadás, 
így 2011. szeptemberében megkezdıdhetett a nevelési év. A tisztasági meszelést elvégezték, 
kiselejtezték a régi dolgokat és csak azok a berendezések maradtak, amelyek valóban 
használhatók. Mindent otthagytak, ami az óvoda mőködéséhez közvetlenül szükséges, amely 
nagy segítséget jelentett az egyház számára. Jegyzıkönyvet vettek fel és fotót készítettek az 
átadott eszközökrıl. Az intézmény mellett mőködött egy alapítvány, amelynek a számláján 
komoly összeg állt rendelkezésre. Ennek az összegnek a felhasználásáról döntöttek és az 
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intézményre fordították, eszközöket vásároltak. Jó kapcsolatban vannak az egyházi 
intézménnyel. Az együttmőködési megállapodás tartalmazza, hogy az óvodáskorú gyermekek 
felvétele esetében egyeztetni szükséges a hátrányos helyzető gyermekek és halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekek arányaival kapcsolatban.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a kiegészítést.  Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
83/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti tagintézményének átadásának 

tájékoztatójáról 
 

A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a tárgybani tájékoztató 
tudomásulvételét. 
 
 
3. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde Nevelési Programjának módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József kabinet irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó Jószef: A tagintézmény átadásához kapcsolódóan szükséges a Carolina Óvoda és 
Bölcsıde Nevelési Programjának módosítása. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
84/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde Nevelési Programjának módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
Nevelési Programjának elfogadását. 
 
 
4. Elıterjesztés a Carolina Óvoda és Bölcsıde tanügyi dokumentumainak módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József kabinet irodavezetı urat a szóbeli kiegészítésre. 
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Donkó József: Átruházott hatáskörben a bizottság hagyja jóvá a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot, a Házirendet, valamint a Minıségirányítási Programot. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
85/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

 
A Humán Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 4.§ 
(5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: azonnal 
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
Minıségirányítási Programjáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
86/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde Minıségirányítási Programjáról 

 
A Humán Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 
4.§. (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
Min ıségirányítási Programját jóváhagyja. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: azonnal 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Carolina Óvoda és Bölcsıde Házirendjérıl. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
87/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde Minıségirányítási Programjáról 

 
A Humán Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 
4.§. (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
Házirendjét jóváhagyja. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: azonnal 
 
5. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Poncsák Ferenc irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Poncsák Ferenc: Az elıterjesztésben pontokba foglalta a csoportokat, amelyekhez apró 
magyarázatot főzne. Az elsı pontban az állami pótelıirányzatok szerepelnek. A 
bérkompenzáció, a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a könyvtári 
érdekeltségnövelı támogatás felhasználási kötelezettséggel terhelt. Az ÖNHIKI pályázat 
csökkenti a forráshiányt, a normatív támogatásról való lemondás növeli. Az óvoda átadás 
miatt történt normatíva lemondás, amely 10 forint millió felett van, az Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium esetében a kollégisták számának csökkenése miatt 9 millió forintról 
kellett lemondani. A kisebbségi önkormányzatok nem befolyásolják az önkormányzat 
költségvetését. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium lángmentesítése és a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola bontási munkáinak elvégzése a Kommunális Szervezet által a hiányt 
növeli.  A Polgármesteri Hivatalnál a népszámlálásra átvett összeg nem befolyásolja a hiányt. 
A közfoglalkoztatás 7 millió forinttal növeli a hiányt. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola I. 
üteme 71 millió forinttal került többe. A projektmenedzsment tájékoztatása szerint 325 millió 
lett tervezve a költségvetésben, de az egyes ütem pontosítása 49 millió forinttal növeli a 
hiányt. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütemre vonatkozó támogatási szerzıdés 
aláírásra került 165 millió forint értékben, amelyhez 8,8 M Ft saját erı szükséges. A 
képviselı-testület döntése értelmében a saját erıt ingatlaneladásokból fedezi, amelyhez a 
Szent Erzsébet u. 5. sz. alatti ingatlan eladásából befolyt 12 millió forint lesz a fedezet. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola bérkompenzálása nem változtatja a hiányt, de az intézkedési 
terv miatti támogatáscsökkenés 2.841 ezer forinttal csökkenti a hiányt. A Családsegítı és 
Pedagógiai Szakszolgálat bérkompenzálása nem módosítja a hiányt, az intézkedési terv 
következtében az 1,1 M Ft támogatás csökkenti a hiányt. A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
bérkompenzálása a hiányt nem változtatja. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
Comenius pályázata, a Munkaügyi Központtól átvett összeg és a bérkompenzálás  nem 
változtatja a hiányt. Az Arany János Tehetséggondozó Program 39 millió forint támogatása 
kötött felhasználású. Az intézkedési terv következtében a 7,5 millió forint csökkenti a 
mőködési hiányt. A februári létszámcsökkentésbıl eredı 4,9 millió forint a végkielégítésre és 
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a felmentési idıre vonatkozó költség, amelybıl 1,5 millió forintot vissza lehet igényelni. A 
Vay Miklós Szakképzı Iskola esetében szintén átvett pénzeszközök vannak, valamint az 
intézkedési terv miatti támogatáselvonás csökkenti a hiányt 1,5 millió forinttal. A Mővelıdés 
Háza és Könyvtára esetében az intézkedési terv következtében 3 millió forinttal csökken a 
hiány. A Gondozási Központban az intézkedési terv következtében 2 millió forinttal csökken 
a hiány, a többi tétel nem változtatja a költségvetést. A Kommunális Szervezet esetében 
létszámcsökkentésre vonatkozóan 6,4 millió forint jelenik meg hiányként, amelybıl 3,5 millió 
forintot vissza lehet igényelni. Továbbá a közfoglalkoztatás önereje 400 ezer forint. A 
Carolina Óvoda és Bölcsıde átadása miatt 7,3 millió forinttal változik a bevétel. Az 
intézmény finanszírozása 6,4 millió forinttal csökken, amely az átkerült dolgozók bér és 
járulékcsökkenésébıl adódik. Itt is van létszámcsökkentés miatti költség 4,7 millió forint, de 
1 millió forintot vissza lehet igényelni. Kifogásolja, hogy a dologi kiadások nem csökkennek 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde esetében a József Attila úti tagintézmény átadását követıen. A 
gazdasági vezetı tájékoztatása szerint a Zrínyi úton lévı intézménynek magas a költsége. 
Ellentmondást lát, hiszen 10 millió forinttal csökken a normatíva, akkor a támogatásnak is 10 
millió forinttal kellene csökkennie.  
 
Saláta László Mihály: Az elıterjesztést jónak, átláthatónak tartja. Elıször találkozott ilyen 
kimutatással, hogy az egyes tételek, hogyan befolyásolják a költségvetést. Az Árpád Vezér 
Gimnázium és A Mővelıdés Háza és Könyvtára esetében felrója magának azt, hogy nem az 
eredeti elıterjesztést fogadta el, amely 3,5 millió forintot tartalmazott az Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium esetében és A Mővelıdés Háza és Könyvtára esetében az Újbástya 
Rendezvénycentrum átvétele miatti elvonás nem került az eredeti anyagba. Sajnálja, hogy ezt 
akkor nem tette szóvá, de reméli ki tudja gazdálkodni az intézmény. A Carolina Óvoda és 
Bölcsıde épülete gazdagodott egy szinttel, amelynek a rezsiköltsége is megnıtt. Érdeklıdik 
az irodavezetıtıl, hogy milyen várható költségek merülhetnek még fel és milyen esetleges 
bevételek várhatók.   
 
Poncsák Ferenc: Két jogcímen folyhat be bevétel, az ÖNHIKI második fordulója, amelyet 
nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, hiszen mérlegelés alapján derül ki az összeg. Az ÖNHIKI-
t a hiány mértékéig lehet benyújtani, de forráshiány miatt a minisztérium a benyújtott összeg 
15-20 százalékát fogja megítélni. Számítása szerint ez 40-50 millió forint körül alakulhat éves 
szinten. Továbbá az ingatlaneladásokból származó bevételre lehet még számítani. 
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy a Kossuth u. 25. sz. alatt lévı lakóházra érkezett-e 
igény? 
 
Poncsák Ferenc: Érkezett, de 5 millió forintért vásárolták volna meg, amely nagyon alacsony 
összeg. A Carolina Óvoda és Bölcsıde esetében elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés 
készítésekor már az új épület is mőködött, így vitatkozni lehet a fedezet biztosításán. 
Amennyiben az a költségvetés megállta a helyét, úgy most a József Attila úti óvodára 
vonatkozóan mind a dologi részt, mind pedig a személyi jellegő kiadásokat csökkenteni kell.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Sajnos erre nem készült és nincs nála nyilvántartás. 2010. 
szeptemberében megtörtént az új óvodaépület átadása és nagy problémát okozott az a tény, 
hogy a Patakhı Kft. január elején számlázta ki a szeptembertıl-decemberig terjedı főtési 
számlákat. Ez azt jelentette, hogy a 2010. évi rezsi egy része nem került kifizetésre, azaz 7 
millió forintot hoztak át a 2010. évrıl 2011-re. Ezért nem jelentkezik megtakarítás, hiszen a 
költségeket görgeti az intézmény maga elıtt. A 7 millió forintból megspóroltak ugyan 3 millió 
forintot, de nem jelentkezik megtakarítás, az elızıekben elmondottak miatt. Ezért nem tudják 



 9 

visszaadni a megtakarított rezsiköltséget. Ahhoz, hogy év végén nullára kifussanak, szükség 
van a 7 millió forintra. 
 
Poncsák Ferenc: A logika jó. Amennyiben szállítói tartozások és kifizetetlen számlák 
maradnak meg, azok késıbb visszaütnek. Más intézménynél is van szállítói tartozás. 
Általánosságban elmondja, hogy amennyiben mínusszal indul a költségvetés, az 
bonyodalmakat okozhat.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Kéri, hogy az óvoda költségénél legyen ez az összeg 
kompenzálva, hiszen a 2011. évi költségvetés forintra ki van számolva és a mínusz 7 millió 
forintot lehetetlen kigazdálkodni. 
 
Poncsák Ferenc: Amennyiben a város nem adta volna át az óvodát az egyháznak, nem lenne 
dologi megtakarítás és az intézmény nem jönne ki a költségvetésébıl. Tehát most szerencsés 
helyzetben van az óvoda, ha a képviselı-testület elfogadja a kompenzálást, így 
megszabadulhat a mínusztól.  
 
Saláta László Mihály: A költségvetés tárgyalásánál is kitértek erre a témára. A költségvetés 
nem a valóságot tükrözi.   
 
Poncsák Ferenc: Ez felvetheti a szigorúbb költségvetés kérdését, hiszen az intézményvezetı 
és a képviselı-testület is elfogadta a költségvetést. 
 
Saláta László Mihály: Tudták, hogy amennyiben nem fog kijönni a költségvetésébıl, a 
mínuszt át kell vinni a következı évre.  
 
Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy a kintlévıségek terén történt-e változás, illetve van-e 
reális esély arra vonatkozóan, hogy 2011-ben lesz-e plusz bevétel a pénzügyi stabilitáshoz. 
 
Poncsák Ferenc: A kintlévıségeknek a nagyrésze visszafizetendı segélyekbıl áll. A 
segélyeknek 90 százalékos állami támogatása van.  A lakbértartozások nyilván vannak tartva, 
de nincs mibıl levonni az összeget, mivel nincs jövedelme az adósnak.  
 
Szvitankó Tamás: Reméli, hogy az ÖNHIKI pályázat és az ingatlaneladás helyrebillenti a 
költségvetést.  
 
Zérczi László: Véleménye szerint a behajthatatlan tartozások nagyrésze törlésre fog kerülni. 
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a kiegészítést. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
88/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 
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A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a 2011. évi 
költségvetési elıirányzatok módosítását. 
 
 
6. A Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelme az Országos Serdülı 
Magyar Bajnokság támogatása iránt 
 
Szvitankó Tamás: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy személyesen vett részt a háromnapos 
Országos Serdülı Magyar Bajnokságon, amelyhez gratulál, hiszen magas színvonalú 
rendezvény volt. Ehhez kér a Sárospataki Torna Club elnöke pénzügyi támogatást a 
nemzetközi versenyekre elkülönített alapból. Felkéri Krai Csabát a szóbeli kiegészítésre. 
 
Krai Csaba: A rendezvény költségvetése 1,2 millió forint volt. A rendezı egyesületnek kell 
fizetni a bírók és a zsőri szállását, a napidíját, valamint a sportorvos díját, a serlegeket, a 
ringet. Az érmeket és a levelezést az Ökölvívó Szövetség állta. Minden költség számlával van 
lefedve.  
 
Szvitankó Tamás: Sárospatak is indított három versenyzıt, akiknek az eredményérıl kér 
tájékoztatást. 
 
Krai Csaba: Varga Krisztián 30 kg-ban III. helyezést ért el, Sárga Krisztián 40 kg-ban 
magyar bajnok lett, Jakocska Horváth Tibor 50 kg-ban II. helyezést ért el.  
 
Szvitankó Tamás: Gratulál a szervezéshez és a munkához. Javasolja a rendezvényt 250 ezer 
forinttal támogatni az erre a célra elkülönített 300 ezer forintos keretbıl. 
 
Zérczi László: Részt vett a rendezvényen, óriási szervezéssel járt, amelyet magas 
színvonalúnak tart. Támogatja elnök úr által tett javaslatot. 
 
Tarnavölgyi László: Szintén gratulál a rendezvényhez, javasolja 250 ezer forint támogatást 
nyújtani. 
 
Saláta László Mihály: Mivel 300 ezer forint támogatást kért, a hiányzó 50 ezer forintot 
honnan fogja pótolni? 
 
Krai Csaba: Figyelembevéve a gazdasági helyzetet 100 ezer forint támogatással számolt az 
önkormányzat részérıl. Megragadja a lehetıséget és elmondja, hogy Sárospatak Város 
Önkormányzata az Ökölvívó Szakosztállyal együtt tervezi megrendezni a 2012. évi 
utánpótlásolimpiát két korcsoportban április 2-7-ig Sárospatakon. A szándéknyilatkozatot 
elküldi a Magyar Ökölvívó Szakszövetség felé és a késıbbiekben elnök úrnak és polgármester 
úrnak Budapestre kell utaznia az egyeztetések miatt. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a rendezvény 250 ezer forinttal történı 
támogatásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
89/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelmérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy 250 ezer forinttal támogassa 
a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelmét. 
 
 
7. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Helyi Tantervének módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az Észak-magyarország mellékletében 
olvasott egy cikket, ahol a Vay Miklós Szakképzı Iskolát kiemelték az elırehozott 
szakképzés bevezetése kapcsán. Kéri a bizottság javaslatát a helyi tanterv módosításának 
elfogadásáról. 
 
Dr. Téglás Zsolt: Országos szinten 2012. szeptemberétıl indul a duális képzés, amely 
gyakorlatorientált három éves képzés lesz, de az elırehozott szakképzést 2011. 
szeptemberétıl már be lehet indítani.  
 
Saláta László Mihály: A helyi tanterv nagy terjedelmő dokumentum, gratulál az 
elkészítéséhez. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
90/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola Helyi Tantervének módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola Pedagógiai Programjának részét képezı Helyi Tanterv módosítását, 
ezzel együtt a kımőves, a festı, díszítı, mázoló és tapétázó szakma elırehozott 
szakképzésben történı oktatását. 
 
 
8. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Molnár Mariann igazgatónıt a szóbeli kiegészítésre. 
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Molnár Marianna : A szervezeti és mőködési szabályzatot egyrészt az adósságkezelésre 
vonatkozó feladat hatályon kívül helyezése miatt, valamint a pedagógiai szakszolgálatokra 
vonatkozó rendeletmódosítás miatt szükséges módosítani. Továbbá változott egy 
munkatársuknak a szervezeti diagramban való elhelyezkedése. A belsı ellenırzésre 
vonatkozó rész is beépítésre került a dokumentumba.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a szervezeti és mőködési szabályzatról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
91/2011. (IX.28.) 

 
határozata 

 
a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
 
A Humán Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 4.§ 
(5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: azonnal 
 
 
9. Egyéb ügyek 
 

• Tájékoztató az Október 6-i megemlékezés elıkészületeirıl 
 
Donkó József: Korábbi elképzelés szerint Koltó alpolgármesterét Téglás Lajos urat szerették 
volna felkérni október 6-án az emlékbeszéd megtartására, de sajnos részvételét lemondta. 
Polgármester úrral történt egyeztetést követıen Földházi István került felkérésre, hogy ünnepi 
beszédet mondjon. A mősorban közremőködik Sebe Balázs, Nagy Zsolt, Bálint Béla és 
Donkó József.  
 
 

• Tájékoztató a Sárospatakon tartandó Megyei Közgyőlés elıkészületeirıl 
 
Donkó József: A Megyeházáról személyesen egyeztettek a várossal, a Megyei Közgyőlés és 
Sárospatak Város Önkormányzata közös ünnepi ülést szervez. Helyszín A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára, idıpontja október 21. délelıtt 10 óra. A teljes képviselı-testületet és a bizottság 
minden tagját várják az ülésre. Az ünnepi mősort a 8KOR Színház adja, majd a Megyei 
Közgyőlés díjakat ad át, ezt követıen állófogadás lesz.  
 
 



 13 

• Tájékoztató az Október 23-i nemzeti ünnep elıkészületeirıl 
 
Donkó József: Az ünnepi mősor október 23-án 15.30-kor kezdıdik a Református Temetıben, 
majd az Iskolakertben az emlékmőnél folytatódik, melyet a Református Kollégium diákjai 
adnak. Az ünnepi szónok Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
kormánymegbízott lesz. 
 
Tarnavölgyi László: Kéri, hogy a programban szerepeljen a Wass Albert Kör 
megemlékezése.  
 
Donkó József: Hogyan gondolják a megemlékezést? 
 
Tarnavölgyi László: 15 perces megemlékezés lenne a Wass Albert Kör részérıl egy 
szavalattal és egy pár mondattal.  
 
Donkó József: A Wass Albert emlékmőnél lenne? 
 
Tarnavölgyi László: Nem. Az iskolakertben lévı kopjafánál, de kéri az esetleges további 
egyeztetést. 
 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a munkát, az ülést 16.45-kor bezárta.   
 
 

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


