
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. május 23-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott ülésén.                  
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Saláta László Mihály 
  Tarnavölgyi László  
  Zérczi László 
  Lendák Lajos Zoltán bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl:   
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintézı 
   
  Meghívottak: 
  Dr. Téglás Zsolt Gábor, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
  Dr. Farkas Éva, irodavezetı 
  E. Sáfrányos Sarolta, Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa 
  Rák Józsefné, irodavezetı 
  Hörcsig Márton, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıje  
  Seres Péter, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde  vezetıje 
 
 
Megjegyzés: Hörcsig Márton és Seres Péter az 1. napirend tárgyalásánál voltak jelen. 
Lendvainé Szendrei Ágnes a 2., E. Sáfrányos Sarolta, Farkas Éva, Rák Józsefné a 3., Dr. 
Téglás Zsolt Gábor az 5. napirendi pont tárgyalását követıen távoztak. 
    
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Továbbá javasolja a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 
közhasznúsági jelentésének és a Kyokushin Karate Egyesület támogatási kérelmének 
napirendre történı felvételét, illetve egyéb ügyek között a pedagógusnap és a Nemzeti 
Összetartozás Napja elıkészületeirıl szóló tájékoztatót, a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatását, amelyrıl kéri a bizottság szavazását.   
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására 

2. Elıterjesztés a csoportszámok alakulásáról és a maximális csoportlétszámok 
engedélyezésérıl a 2012/2013-as nevelési évben 

3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
4. Beszámoló a Vay Miklós Szakképzı Iskola munkájáról 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
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6. Tájékoztató az elsı osztályosok 2012/2013-as tanévre történı beíratkozásáról 
7. A Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Egyesület támogatása iránti kérelme 
8. Egyéb ügyek 

• Tájékoztató a Pedagógus nap elıkészületeirıl 
• Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 
Zárt ülésen: 

1. Elıterjesztés a Comenius Emlékérem adományozására 
2. Elıterjesztés a Szabó Károly díj adományozására 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Hörcsig Márton igazgató urat a szóbeli kiegészítésre. 
 
Hörcsig Márton:  Az anyag teljeskörő. Tavaly 10 millió forinttal kevesebb tulajdonosi 
támogatást kapott a televízió, de a bevételeket ennek ellenére megtartották.  
 
Tarnavölgyi László: Átolvasta az anyagot. Látható, hogy a korábbi kritikák és kérések 
meghallgatásra találtak, mert a gazdálkodás terén korábban tapasztalt anomáliák megszőntek. 
A könyvvizsgáló jelentésében is olvasható, hogy a gazdálkodás a szabályoknak megfelel, 
amelyet a felügyelı bizottsági jelentés is alátámaszt. Kifogásolja a 4. pontban a kifizetésre 
vonatkozó megfogalmazást, mivel ezt a bizottság is komolyabb problémának fogta fel. Nincs 
lehetısége megkérdezni, hogy ez a felügyelı bizottság elnökének a véleménye vagy az egész 
bizottságé. Visszatérı probléma Kisvárda helyzetének rendezıdése. Érdeklıdik, hogy esetleg 
más önkormányzatokkal sikerült e eredményes tárgyalásokat folytatni ez ügyben. Többször 
olvasható a honlapon is, hogy Sátoraljaújhely jelenléte erıteljesebb a Zemplén Televízióban, 
mint Sárospataké. Amennyiben ez így van, mit lehet ellene tenni?   
 
Szvitankó Tamás: Nem ért egyet azzal, hogy a Zemplén Televízió jelenlegi vezetése nem 
tudja megoldani, hogy bizonyos jobb produkciók jutalmazva legyenek. Nem látja annak 
veszélyét, hogy elvesztette ösztönzı mivoltát a fixbér, mely a teljesítménybér helyett került 
bevezetésre. Továbbra is színvonalas munkák fognak készülni. 
 
Hörcsig Márton : A Felügyelı Bizottság jelentéséhez nem kíván hozzászólni. Záhonytól 
Tolcsváig kapcsolatban állnak a településekkel és senki nem tud a pályázati 
kommunikációkon túl érdemi támogatásban részesíteni Pálháza és Záhony kivételével. 
Sátoraljaújhely dominanciája véleménye szerint nem igaz, ennek nem szabad megtörténnie. 
Kimutatást vezetnek, a fıszerkesztı is betartatja, hogy ugyanannyi híradó jelenjen meg 
mindkét városból. A magazinok esetében is ugyanez a helyzet. Egy-egy nagyobb rendezvény 
esetében az adott napon vagy hónapban nyilván eltérı lehet, de éves szinten kiegyenlítıdik. 
Megtalálják a módját, hogy aki rendkívüli munkát végez a televízióban és forrásokat tud 
hozni valamiféle elismerésben részesüljön.  
 
Szvitankó Tamás: A sárospataki stúdió kialakításáról szeretne bıvebb tájékoztatást kérni. 
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Hörcsig Márton : Többször említésre került az elmúlt idıszakban, hogy pályázati forrásból 
Sárospatakon kiépítésre került egy háromgépes kétkamerás stúdió, így az utazási költséget, 
valamint az idıt is meg tudják spórolni. Egy szélessávú interneten keresztül rövid idı alatt 
átkerülnek a televízióba az itt elkészített anyagok.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a közhasznúsági jelentésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
40/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének 

jóváhagyásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Zemplén Televízió 
Közhasznúsági Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését. 
 
 
2. Elıterjesztés a csoportszámok alakulásáról és a maximális csoportlétszámok 
engedélyezésérıl a 2012/2013-as nevelési évben 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Lendvainé Szendrei Ágnes óvodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: 2012. februárjában a képviselı-testület határozatban döntött 
arról, hogy 2012. szeptemberétıl az óvodai csoportok számát 11-ben határozza meg. Az 
évközbeni beíratkozások jól alakultak, évközben 25 gyerek érkezett az óvodába és jelenleg 
285 fı a létszám. Ez 11 csoport esetén sok, 12 csoport esetén kevés. Kéri a bizottság 
javaslatát a csoportszámokat illetıen. A költségvetés 11 óvodai csoportra lett meghatározva. 
A közoktatási törvényben elıírt maximális 25 fıs csoportlétszámok helyett 26 fıvel kellene a 
nevelési évet indítani, amely év végére 27, 28 fıre is növekedhet. A magas csoportlétszám 
nagy terhet ró az óvodapedagógusokra és a dajkákra egyaránt. A fenntartó a maximális 
csoportlétszám túllépését 20 százalékkal engedélyezheti és további 10 százalékkal az Oktatási 
Hivatal. A szakma indokolná a 12 csoport indítását de sajnos anyagi korlátok is vannak és ez 
nehéz helyzet.  
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztésben olvasható, hogy 1 fı nyugdíjba vonul. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Valóban, jelenleg 12 óvodai csoport van az intézményben és 
szeptembertıl tervezték a 11 csoportot, amely 3 fı létszámleépítést jelent. Egy kolléganı 
nyugdíjbavonul november 30-val, egy másik kolléganı hosszabb ideig lesz még táppénzen, 
illetve egy fı kolléganı helyzete szintén egészségügyi probléma miatt nem megoldott.  
 
Donkó József: Ez a kérdés már eldılt az egyházi óvoda beindításával, másrészt a 
költségvetés elfogadásával. A 11 óvodai csoporttal került tervezésre a költségvetés is.  
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Zérczi László: A tényleges vagy a számított létszám került figyelembe vételre a csoportok 
számításánál, mivel az általános iskolában évek óta a számított létszámmal dolgoznak.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Ezek a tényleges létszámok. Szeptemberben történik az új 
gyerekeknek a felmérése, akiket esetleg 2 fınek lehet számítani.  
 
Zérczi László: Ezek szerint a várható csoportlétszámok még magasabbak lesznek. Szakmai 
szempontból elmondja, hogy egy bizonyos létszámig lehet terhelni az óvodát és a pedagógust, 
de a szakmai rovására mehet. Mindenki ismeri a szociális és egyéb problémákat. 
Természetesen van ennek egy költségvetési oldala is, de ez egy kötelezı feladat. 
Mindenképpen a 12 óvodai csoport indítását javasolja. A gyereknek sem mindegy, hogy 
milyen létszámú a csoport. Hosszú távon teret nyerhetnek a magánóvodák is.  
 
Saláta László Mihály: Szeptemberig sok minden történhet, ezért amennyiben lehetıség van 
akkor kellene módosítani a csoportszámokat.  
 
Donkó József: Legkésıbb június hónapban dönteni kell a csoportok számát illetıen. A 
felvételkor már fel lehet mérni, hogy milyen létszámmal számolhat a gyerekekkel az óvoda? 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálja meg a gyerekeket, akik 
szakvéleményt adnak ki.  
 
Donkó József: A 12 óvodai csoportnak létszámvonzata van, amely nemcsak a jelen gazdasági 
évet, hanem a következıt is érinteni fogja.  
 
Zérczi László: Véleménye szerint a 25 fıs maximális csoportlétszám is sok. Tudja, hogy 
többletkiadással jár a plusz óvodai csoport, de a gyerekek oldaláról megközelítve javasolja a 
12 óvodai csoport indítását. Egyre több idıt kell fordítani egy-egy gyerek nevelésére-
oktatására.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Egyetért Zérczi képviselı úrral, de kéri, hogy jelölje meg a 
költségvetésben a forrást. 
 
Zérczi László: Kötelezı feladatról van szó. Az önkormányzat pénzt áldoz a nem kötelezı 
feladatra is, mint például a Sárospatak Újság vagy a honlap, amelyek fontosak az információk 
miatt, de ezek mőködtetése más módon is megoldható, nemcsak önkormányzati támogatással. 
Fajsúlyosabb az óvodai feladat.  
 
Tarnavölgyi László: Egyetért Zérczi képviselı úrral, de valóban meg kellene nevezni a 
forrást. Olyan élethelyzettel is lehet számolni, hogy költözés következtében csökken a 
gyermeklétszám, így a 11 óvodai csoport elég lehet. 
 
Szvitankó Tamás: Egyetért a pedagógusokkal, de sajnos elıbb kell dönteni, mint a 
szeptemberi tényleges létszám ismertté válik.  
 
Donkó József: Nem mindig a soron következı tanévet kell vizsgálni, hanem a következı 
éveket is. A születések számát figyelembe véve sajnos nem indokolt a csoportszámnövekedés. 
Abban az esetben lenne ez indokolt, ha a görögkatolikus egyház nem tudná mőködtetni az 
óvodát és visszaadná az önkormányzatnak. Van egy beírási csoportnapló, de a ténylegesen 
jelenlévık létszáma mindig kevesebb, amelyet az étkezés is mutat.  
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Lendvainé Szendrei Ágnes: Az óvodai csoportokba beíratkozott létszámnak éves átlagban 
75 százaléka van jelen az óvodában. 
 
Donkó József: Természetesen van ettıl kevesebb is, hiszen a járványok, betegségek is 
befolyásolják a létszámalakulást. Egyetért azzal, hogy a hátrányos helyzető és halmozottan 
hátrányos helyzető gyerekekkel nehezebb foglalkozni egy nagyobb csoportlészám esetén. 
Sajnos jelenleg a 11 csoportot látja indokoltnak. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Minden évben kijelölésre kerül két hét a beíratkozásra, de az 
óvodában valójában folyamatosan évközben is íratják be a szülık a gyermekeiket. A 2011. 
évi októberi statisztikában 287 fı szerepel, jelenleg már 285 fı óvodás van beíratva, amely 
létszám addig még változhat. Bízik a további beíratásokban. Az utóbbi idıben inkább a 
visszaköltözés jellemzı a városban.  
 
Zérczi László: Az Állami Számvevıszék jelentését is tárgyalja a képviselı-testület, amelyhez 
kapcsolódó intézkedési terv 6. pontját érdemes lenne átgondolni, amely a kötelezı és a nem 
kötelezı feladatok finanszírozásával foglalkozik.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Három héttel ezelıtt 4 fı átíratásra került az Örömhírvétel 
Görögkatolikus Óvodába. Örül annak, hogy jó híre van a Carolina Óvoda és Bölcsıdének, 
mind a személyi, mind a tárgyi feltétel maximálisan rendelkezésre áll.  
 
Saláta László Mihály: Mi a megoldás, ha szeptemberben 31 fıs csoportlétszámok alakulnak. 
 
Donkó József: Sajnos nem látja valószínőnek, de van rá megoldás. A fenntartó a 25 fıs 
maximális létszámot 20 százalékkal, az Oktatási Hivatal további 10 százalékkal megemelheti, 
amely 33 fıt jelent.  
 
Szvitankó Tamás: Jelenleg nem lát anyagi lehetıséget a csoportlétszám megemelésére. Kéri 
a bizottság szavazását a 12 óvodai csoport indításáról, aki támogatja igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem javasolja a 2012/2013-as 
nevelési évben a Carolina Óvoda és Bölcsıde óvodai csoportjainak számát 12 
csoportban meghatározni. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a 11 óvodai csoport indításáról, aki támogatja 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
41/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
az óvodai csoportok számáról és a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésérıl 
 

A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2012/2013-as nevelési 
évben a Carolina Óvoda és Bölcsıde óvodai csoportjainak számát 11 csoportban 
határozza meg, továbbá járuljon hozzá a csoportok létszámának maximum 30 fıig 
történı túllépéséhez. 
 
 
3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri E. Sáfrányos Saroltát a szóbeli kiegészítésre. 
 
E. Sáfrányos Sarolta: Igyekezett a legaprólékosabban kifejteni a tapasztaltakat és a 
tevékenységeiket szem elıtt tartva, hogy évek óta ugyanazokkal a feladatokkal kell 
szembenézniük. Idén nemcsak számokkal támasztotta alá a beszámolót, hanem egy-egy 
esetleírással is bemutatta a tevékenységüket. Egy telepfelszámolási pályázatról kellett volna 
röviden tájékoztatást adni, de pár perccel ezelıtt kapta a hírt, hogy a május 21-i regisztrációról 
lemaradtak. A pályázatnak a keretei már meg voltak és a benyújtás elıtt állt. 100 százalékos 
támogatottságú pályázatról van szó, 4 fı szociális munkás bérét és a pályázat által nevezett 
terület átalakítását támogatta volna. Nincs tudomása arról, hogy a regisztráció kinek a 
kompetenciája.  
 
Tarnavölgyi László: Ez a hír nem rontja a beszámoló minıségét. Teljes képet ad ezen a 
területen kevésbé jártas személyeknek is. Gratulál a munkához és a beszámolóhoz egyaránt. A 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladat összetett és nem lehet egyetlen intézményen 
számonkérni. Milyen az együttmőködés más szervezetekkel? Fiatalok esetében a disco, 
italozás, drog esetleges következményeirıl kér bıvebb információt, illetve mennyire van jelen 
Sárospatakon.  
 
E. Sáfrányos Sarolta: A különbözı társintézményekkel napi kapcsolatban állnak. Kötelezı 
gyermekjóléti kerekasztalt mőködtetni, amely segítséget jelent a munka összehangolására. Az 
elmúlt idıszakban mindig segítséget kaptak, a munkájuk egymást segítı. A disco, az italozás 
és a drog sajnos jelen van, de inkább a középfokú intézményekben és napi szintő problémát 
jelent. A rendırséggel van együttmőködési megállapodásuk.  
 
Donkó József: Kéri, hogy amennyiben kiemelésre kerül egy gyermek a családból, ne oktatási 
intézménybıl vigyék ıt el.  
 
E. Sáfrányos Sarolta: Törvény szabályozza, hogy a beszállításról annak a szervnek kell 
dönteni, aki a határozatot hozza. Ez gyámhatósági feladat, de a családot a családgondozók 
ismerik. Sajnos a családgondozónak ekkor a sikertelenségével kell szembenéznie és nem 
akarta tovább gyötörni ebben a helyzetben. Egyetért a szülı bevonásával, de a helyzet 
sajátosságánál fogva ez nem vezetett volna megoldásra.  
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Rák Józsefné: Az eset és a kerekasztal megbeszélés után is azt tudja elmondani, hogy a 
lehetı legkörültekintıbben és legszervezettebben jártak el. Egy 15 éves, rendkívül problémás 
gyermekrıl van szó és a szülı nem volt együttmőködı, hiszen a gyermek holmiját sem volt 
hajlandó a gyámhatóságra bevinni. Pszichológus javaslatára vitték el rendıri kísérettel a 
gyermeket, de utólag sem látna más megoldást.  
 
Zérczi László: Egy hányattatott sorsú gyermekrıl van szó. A rendır véleménye szerint ebben 
az esetben az épületen kívül is várhat. Remélhetıleg jobb sorsa lesz a gyermeknek. 
 
Szvitankó Tamás: Az iskolarendıri kíséret fel sem tőnik a gyerekeknek. Dr. Farkas Évát 
kérdezi a gyámság alá helyezettek 23 fıs létszámáról és a családi helyzetükrıl. 
 
Dr. Farkas Éva: A 23 fı egy átlaglétszámot jelent, akik a család életvitele miatt kerülnek 
gyámság alá.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a munkát, a beszámolót alaposnak tartja. 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 
42/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
4. Beszámoló a Vay Miklós Szakképzı Iskola munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató urat a szóbeli kiegészítésre.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Úgy állította össze a beszámolót, hogy tükrözi a nevelı-testületi 
munkát és a diákönkormányzat véleményét is. Táblázatokkal és fotókkal is alátámasztotta a 
leírtakat. 
 
Tarnavölgyi László: Tartalmas és átfogó képet ad a beszámoló az iskoláról és már tanulmány 
szintjén ad tájékoztatást. A beszámoló tartalmazza, hogy a TISZK eleinte sikeres volt, majd 
nem annyira. Errıl, valamint a takarékossági intézkedés látszatáról kér bıvebb kifejtést. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: A Térségi Integrált Szakképzı Központok létrejöttének az volt a 
célja, hogy a szakképzési hozzájárulásokhoz hozzájusson az intézmény. Ez részben 
megvalósult és jónéhány beruházást sikerült megvalósítani. Az országos tendencia hozta 
magával, hogy folyamatosan lefaragtak a szakképzési hozzájárulásokból és idén már nem is 
adták ezt az összeget. Nagy lendülettel indult a TISZK két pályázaton, a 200 millió forintos 
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pályázat infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan sikeres volt. A 800 millió forintos pályázat 
nem volt nyertes, így nagy fejlesztésekrıl lemaradtak. Ezek negatívumként említhetı dolgok. 
Számos esetben akartak szakmákat csökkenteni az intézményben, de sikerült mégis tovább 
mőködtetni. A takarékossággal kapcsolatban elmondja, hogy a számok magukért beszélnek, 
hiszen sikerült a csökkentett költségvetésbıl kihozni az intézmény gazdálkodását. Hozzáteszi, 
hogy borotvaélen táncol a mőködés és napi problémákkal küszködnek.  
 
Zérczi László: Gratulál a közösség és az intézmény munkájához. 
 
Szvitankó Tamás: 1990 óta követi figyelemmel a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
rendezvényeit és látja a változást. Gratulál az intézmény vezetéséhez. 
 
Saláta László Mihály: Az esetleges fenntartóváltásra a körülmények kényszerítik az 
önkormányzatot. A további együttmőködés reményében gratulál a beszámolóhoz. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: A várossal együttmőködve szeretnék tovább folytatni a 
tevékenységet. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
43/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola beszámolójáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
mőködésérıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
 
Szvitankó Tamás: Hiányérzete van, mivel a Tiszáninneni Református Egyházközség részérıl 
nincs jelen senki. Felkéri Donkó József irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: A pénteki képviselı-testületi ülésen sajnos senki nem tud jelen lenni az 
egyház részérıl, mivel egy Zsinati Konferencián vesznek részt.  
 
Szvitankó Tamás: Olyan kérdések merülhetnek fel mind bizottsági, mind képviselı-testületi 
ülésen, amelyekre az egyház képviselıi tudnak válaszolni. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Korábban volt már megbeszélés, amikor pontról pontra tárgyalta 
meg az önkormányzat és az egyház a megállapodásokat. Az intézmény mőködtetésével 
kapcsolatos elképzeléseiket már kinyilvánították.  
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Donkó József: Újdonságként tudja elmondani, hogy az elızı képviselı-testületi ülés óta 
elkészült a szakértıi vélemény. A szakértı asszony leírta, hogy az átadás kapcsán nem lát 
akadályt, támogatja azt. Kifogásolja, hogy a szakértı asszony nem vette figyelembe a 
városban lévı ilyen típusú intézmények számát. A szakértıi vélemény megküldésre került a 
Kormányhivatal Oktatási Fıosztályának, aki elküldte a saját szakvéleményét. Leírták, hogy a 
Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás nem tartalmaz a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület részérıl olyan vállalást, hogy az érintett intézmény a továbbiakban is kötelezı 
felvételt biztosító iskola lenne. Így a szakvéleményben megállapításra került, hogy az 
intézményátszervezés nem illeszkedik a 2007-2013 közötti idıszakra szóló B-A-Z Megye 
Közoktatási Intézményhálózati Fejlesztési Tervéhez. Felhívja a képviselı-testület figyelmét, 
hogy ebben az esetben a képviselı-testületnek minısített többséggel kell döntenie, amelyet az 
SZMSZ egyébként is így ír elı. A helyi önkormányzat akkor engedheti át más fenntartásba 
intézményét, ha a szolgáltatás nem jelent aránytalan terhet. A tanköteleskorú fiataloknak 
biztosítani kell az oktatást, amennyiben helyben nem tudja az önkormányzat biztosítani, azt 
utaztatással segíteni kell. Ezt kivédeni csak azzal lehet, ha a Fenntartói jog átadásáról szóló 
megállapodás 3. pontjának elsı mondata kiegészítésre kerül a „teljes felvételi körzet” 
beszúrásával. Véleménye szerint az egyház részérıl elzárkózás nem lesz. Véleménye szerint 
közoktatási megállapodást nem Sárospatak Város Önkormányzatával, hanem Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Önkormányzatával kellene kötni, hiszen nem kötelezı feladatról van szó. 
2013. januárjában állami fenntartásba kerülnének ezek az intézmények, így a 
tankötelezettséghez kapcsolódó kötelezettsége megszőnik. Az államnak kell segítséget 
nyújtani a szülı számára. Még mindig kérdés lehet, hogy melyik fenntartó lenne a 
legmegfelelıbb hosszú távon az intézmény számára. Kigyőjtésre kerültek a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola költségvetésére vonatkozó adatok. Lehetıség van az állami fenntartásra, 
vagy állami fenntartásból történı visszaszerzıdésre. Jelenleg az intézmény személyi juttatása 
160 millió forint. Az állam az átvételt követıen vállalja a pedagógógusok és a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítık bérét. A finanszírozást megosztva egy évre vetítve a technikai 
állomány és a dologi kiadás a várost terhelné, amely 51 millió forintot jelentene a bérek 
mellet visszaszerzıdés esetén. Ez erısíti az egyházi átvételt és 2012. szeptemberétıl 
megszőnik a város finanszírozási kötelezettsége. Amennyiben a visszaszerzıdés nem valósul 
meg, a jelenlegi információk szerint az épület fenntartása is a várost terhelné. Amennyiben az 
intézmény átadásra kerül el kell kezdeni az intézményben a leltárfelvételt és a 
hozzákapcsolódó munkákat. Az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges, hiszen a 
sportpálya és a Kossuth u. 59. sz. telephelyet törölni kell.  
 
Zérczi László: Amennyiben átveszi az intézményt az egyház, a megtakarításból nem 
finanszírozható a 12 óvodai csoport mőködtetése. 
 
Donkó József: Jelenleg a Vay Miklós Szakképzı Iskola mőködtetése fenntartói kiegészítést 
nem igényel, tehát megtakarítás nem képzıdik az átadást követıen.  
 
Tarnavölgyi László: Megköszöni az összefoglalást és javasolja a teljes felvételi körzet 
beszúrását a megállapodás 3. pontjába. Egyetért a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
részére történı átadással. 
 
Sikora Attila : Az egyház nem biztos, hogy egyetért a kötött körzethatárral. 
 
Donkó József: Közoktatási megállapodás megkötése esetén a korábbi fenntartótól a további 
mőködtetéshez anyagi támogatást kérhet az új fenntartó. 
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Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az említett módosításról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
  
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
44/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
átadását a Tiszáninneni Református Egyházkerület részére 2012. szeptember 1-tıl. 
Javasolja továbbá, hogy a Fenntartói jog átadásról szóló megállapodás 3. pontjának elsı 
mondata az alábbira módosuljon: 
 
„A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenntartói jog átadása egyébiránt nem érinti az 
oktatási intézmény mőködését, tevékenységét, kötelezı felvételi körzetét.” 
 
 
6. Tájékoztató az elsı osztályosok 2012/2013-as tanévre történı beíratkozásáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a tájékoztatóval kapcsolatos kiegészítést. 
 
Koleszárné Braun Mónika: A tájékoztató tartalmazza a három általános iskola, így a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, valamint a 
Református Kollégium Általános Iskola 2012/2013. tanévre beíratkozott elsı osztályosainak 
létszámát, ezen belül a sárospataki lakóhellyel rendelkezık létszámát, illetve a számított és 
tényleges létszámot. Az adatok szerint Hercegkútra 8 fı sárospataki lakóhelyő gyermek 
íratkozott be. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
45/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
az elsı osztályosok 2012/2013-as tanévre történı beíratkozásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az elsı osztályosok 2012/2013-as 
tanévre történı beíratkozásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
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7. A Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Egyesület támogatása iránti kérelme 
 
Szvitankó Tamás: A Kyokushin Karate Egyesületet 20 ezer forinttal javasolja támogatni a 
május 26-i Dunaharisztiban megrendezésre kerülı XI. Hungarian Ashihara Karate Open 
versenyen való részvétel címén. 
 
Tarnavölgyi László: Egyetért a javaslattal. 
 
Sikora Attila : Ezt az egyesületet már többször támogatta az önkormányzat. Így minden 
egyesület rendszeresen kérhetne támogatást utazásra és egyéb költségekre.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a kérelemrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
46/2012. (V.23.) 

 
határozata 

 
a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Egyesület kérelmérıl 

 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a képviselı-
testületnek, hogy a nemzetközi versenyeken való részvételre elkülönített összegbıl 20 
ezer forint támogatást biztosítson a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Egyesület 
részére. 
 
8. Egyéb ügyek 
 

• Tájékoztató a Pedagógusnap elıkészületeirıl 
 
Donkó József: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a városi pedagógusnap 2012. június 7-én 
17 órától lesz megtartva A Mővelıdés Háza és Könyvtára színháztermében. 
 
 

• Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
 
Donkó József: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja 2012. 
június 3-án, vasárnap délelıtt 11 órától lesz megtartva az iskolakerti kopjafánál.  
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta tovább a munkát. 
 

K.m.f. 
 

 Szvitankó Tamás  
a bizottság elnöke 

Jegyzıkönyvvezetı: 


