
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. szeptember 26-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott ülésén.                  
 
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részéről:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Tarnavölgyi László  
  Lendák Lajos Zoltán 
  Zérczi László 

Saláta László  bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részéről:   
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezető 
  Donkó József, kabinet irodavezető 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintéző 
  Dankóné Gál Terézia, jegyzői irodavezető 
   
  Meghívottak: 
  Bosch Ágnes, a Tourinform Iroda vezetője 
  Tóth Tamás, igazgatója 
  Dr. Nezáczkiné Tótin Erika, pedagógus 
  Csatlósné Komáromi Katalin, igazgató 
     
Megjegyzés: Lendák Lajos Zoltán a 2. napirendi pont tárgyalásánál érkezett. Dr. Nezáczkiné 
Tótin Erika az 1. napirendi pont, Bosch Ágnes és Csatlósné Komáromi Katalin a 2. napirendi 
pont, Tóth Tamás a 3. napirendi pont tárgyalását követően távoztak.  
    
Napirend előtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, a sorrend 
megváltoztatását. Tarnavölgyi László bizottsági tag javasolja, hogy egyéb ügyek között 
kerüljön tárgyalásra az október 6-i és október 23-i megemlékezések előkészületei. Az 
elhangzottakról kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 

1. Előterjesztés Városi diákönkormányzat lérehozásáról 
2. Szakmai beszámoló a Tourinform Sárospatak 2012. március – augusztus között 

végzett munkájáról 
3. Előterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012. évi költségvetési 

előirányzat módosítási kérelméről 
4. Előterjesztés a közoktatási intézményeink további működtetésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatról 
5. Előterjesztés a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására 
6. Előterjesztés a járási hivatal kialakításáról 
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7. Előterjesztés a Sárospatak város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alaplvek és az etikai eljárás 
szabályairól 

8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola maximális osztálylétszám 
túllépésének engedélyezéséről 

9. Tájékoztató a Vay Miklós Szakképző Iskola átadásáról 
10. Egyéb ügyek 

• Tájékoztató nemzeti ünnepeink előkészületeiről (Október 6. és Október 23.) 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Előterjesztés Városi diákönkormányzat létrehozásáról 
 
Szivtankó Tamás: Korábbi években már működött a Városi diákönkormányzat. Felkéri Dr. 
Nezáczkiné Tótin Erikát a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dr. Nezáczkiné Tótin Erika: Tudomása van arról, hogy korábban már létezett és pályázati 
úton nyert összeggel került megalapításra és működtetésre a városi diákönkormányzat. 
Kereste az okát, hogy miért nem tud folyamatosan működni ez a kezdeményezés. Kutatásai 
révén olvasta, hogy Franciaországban és több országban is működik városi 
diákönkormányzat. Ennek akkor van jelentősége, ha a felnőttek komolyan veszik a diákokat 
és komoly feladattal is ellátják őket, például véleményezési jogkörrel. Fontos meghatározni, 
hogy a megalakulást követően mely bizottság munkájába kívánja bevonni a diákokat a város 
önkormányzata. Kéri, hogy csak akkor kezdődjön az együttműködés, ha a város felnőtt 
képviselete teljes komolysággal tudja venni és feladatokkal tudja ellátni a diákokat.  
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint is szükség van a diákönkormányzatokra. A 
rendszerváltást követően az oktatási intézmények épületekre szakadtak és nem közösségekre. 
Mindenki csinálta a saját dolgát. Ez egy kis kapocs lehet az intézmények között is. A 
diákvárosban sajnos üresek a terek és az utcák. 
 
Zérczi László: Szimpatikusnak találja a kezdeményezést, bár nem látja a megvalósítását és a 
formáját. Az önkormányzaton belül is vannak olyan érdekeltségi körök, amikor 
meghallgathatnák a diákok véleményét. A gimnazisták már elég érettek és szokjanak hozzá a 
nyilvánosság előtt véleményük kifejtésére. El kell kezdeni gondolkodni, hogyan lehet 
felépíteni ezt a munkát. Mindenképpen szükség van az intézmények részéről is egy-egy 
koordinátorra, akik segítik a fiatalokat. Jó kezdeményezésnek tartja. 
 
Tarnavölgyi László: Politológiai tanulmányai során találkozott európai diákönkormányzatok 
működésével, amelyet a városban is hasznos elképzelésnek tart. Így is meg lehet ismertetni a 
diákokkal a közéletet, illetve be lehet vonni őket. Összességében támogatandónak tartja a 
kezdeményezést. Az önkormányzat támogatása felől érdeklődik. 
 
Szvitankó Tamás: Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat azokat a pályázatokat, 
amelyekbe be lehet vonni a diákságot. Polgármester úrral egyeztetve az önkormányzat 
bizottságainak munkájában is szívesen látják a diákönkormányzat tagjait a kapcsolódó 
napirendekkel összefüggésben. Természetesen szavazati joggal nem, de véleményezési joggal 
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élhetnek. Említést tesz a Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról, amit aktívan 
segíthetnének. Anyagi segítséget az önkormányzat sajnos nem tud nyújtani. 
 
Saláta László Mihály: A sárospataki diákságnak tradíciója van a városban. Támogatja az 
elképzelést. A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete együttműködési megállapodást szeretne 
kötni az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiummal. A város lokálpatriótáinak utánpótlásaira 
is gondolni kell. Ez évben az egyesület vállalta fel a várostörténeti vetélkedő megszervezését. 
Minden olyan városi intézménynek, szervezetnek, egyháznak a közreműködésére számítanak 
a nagyszabású elképzelésben, amely 2013-ra vonatkozik, hiszen kerek évfordulója Sárospatak 
várossá nyilvánításának. Közel egyhetes rendezvénysorozatban gondolkodnak.  
 
Szvitankó Tamás: 1983-ban volt az utolsó színvonalas  diáknap Sárospatakon. Azt követően 
az újraindítások nem voltak sikeresek. A Zemplén Televízió alapjait Sárospatakon is a 
diáknapok rakták le. A szakmai tapasztalatokról kér Vighné Fehérvári Zsuzsannától 
kiegészítést. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A városban lévő oktatási intézmények bevonásával működött. 
Ebben a kezdeményezésben reméli, hogy a Comenius Főiskola is a feladatok mellé áll,mint 
ahogy azt korábban is tette. A pályázati támogatásokból olyan képzést és tábort tudtak 
megvalósítani, ahol a tanulók tapasztalatokat szereztek és eszmecseréket folytathattak az 
elképzeléseikről. Jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, de meg kell keresni a finanszírozást. 
 
Zérczi László: Szívesen vállal feladatot, akár mentorként is a diákönkormányzat munkájában. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztésről.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
84/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
Városi diákönkormányzat létrehozásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Városi 
diákönkormányzat lérehozását. 
 
 
2. Szakmai beszámoló a Tourinform Sárospatak 2012. március – augusztus között 
végzett munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Bosch Ágnes irodavezetőt a szóbeli kiegészítését. 
 
Bosch Ágnes: Jelentős esemény volt az elmúlt héten a Visegrádi Négyek konferenciája mind 
A Művelődés Háza és Könyvtára, mind az Újbástya Rendezvénycentrum, mind pedig a 
Tourinform Iroda életében. Nagy előkészületet jelentett, többhónapos parlamenti 
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egyeztetéssel. Jó tapasztalatokkal tértek haza az itt megjelentek. Pozitívként értékelték, hogy a 
Tourinform Irodában van egy állandó üvegkiállítás. A következő program szeptember 27-én 
lesz, Turizmus Világnapja címmel. A 33 településen alsó- és felső tagozatos diákoknak 
rajzversenyt hirdettek két témában, amely a programhoz kapcsolódik, környezetvédelem és 
turizmus címmel. Októberben a rajzokból egy kiállítást terveznek. A felnőtteknek egy 
turisztikai kvízt állítottak össze, amelyet interneten is népszerűsítettek. Továbbá a Tourinform 
Irodában kapható helyi termékekből 10 százalék engedményt biztosítanak a Turizmus 
Világnapján a vendégeknek. A lengyel túristák száma kiemelkedő.  
 
Szvitankó Tamás: Hosszas időszak után megfelelő szakembert talált a képviselő-testület a 
Turinform Iroda vezetésére. Örömmel olvasta, hogy a jelenlegi vezetőnek volt célja, amelyet 
bizonyít a minősített iroda cím is. Részese volt a Visegrádi Négyek találkozója 
megszervezésének. A vendégek maximálisan meg voltak elégedve a szolgáltatással és a 
tisztasággal.  
 
Zérczi László: Gratulál a Tourinform Iroda működésének felépítéséhez. Az üvegkiállítás 
önmagában is egy ötlet lehet a vendégek idecsalogatásához és javasolja, hogy további 
kiállításokra is kerüljön sor.  
 
Saláta László Mihály: Örömmel látja, hogy jól működik az iroda. A fórumon ismerős 
úriembertől olvas olyan megjegyzést, hogy a „bástya halott”. Ez egy olyan kijelentés, amely 
nem igaz. Javasolja, nézze meg az interneten az utóbbi időszak történéseit.  
 
Szvitankó Tamás: A szóbanforgó épület konferencia központ.  
 
Saláta László Mihály: Az épületben nyílt Borozó felől érdeklődik. 
 
Bosch Ágnes: A Borozó egész szezonban nyitva volt. A csoportokat évközben is fogadják.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: A szakmai munkát jól összefoglalta Ágnes és úgy gondolja, 
hogy mozgalmas szezont tudhatnak maguk mögött. Jó választás volt Ági megbízatása az iroda 
vezetésével. A beszámoló tartalmazza, hogy nincs nevesített költségvetés az Újbástya 
Rendezvénycentrum működtetéséhez, ez nem kis feladat. Aki figyelemmel kíséri az Újbástya 
Rendezvénycentrummal kapcsolatos dolgokat, láthatja, hogy nem nevezhető halottnak. 
Megkérdezi, hogy amikor 30 millió forintból üzemelt az épület, mennyivel több rendezvényt 
szerveztek.  
 
Donkó József: A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület hogyan segíti a 
Tourinform Iroda működését? 
 
Bosch Ágnes: Az egyesületi ülésen a tagok nem tudták, mi a Tourinform Iroda és mi az 
egyesület feladata.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Létezik egy megállapodás, de ez valódi munkát nem takar.  
 
Szvitankó Tamás: 2109 fő látogatta meg a Tourinform Irodát eddig a szezonban. 
Megköszöni a munkát. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
85/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a Tourinform Iroda szakmai beszámolójáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Tourinform Iroda szakmai 
beszámolójának elfogadását. 
 
 
3. Előterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 2012. évi költségvetési 
előirányzat módosítási kérelméről 
 
Szvitankó Tamás: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium előirányzat módosítási 
kérelme 25 millió forintról szól. Felkéri irodavezető urat a kiegészítésre. 
 
Poncsák Ferenc: Folyamatban van két vizsgálat, az egyik a Vay Miklós Szakképző Iskola 
fenntartóváltása következtében mutatkozó esetleges létszámtöbblet, valamint a költségvetés 
időarányos túllépése miatt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozata, hogy a két 
vizsgálat ismeretében későbbi ülésen döntsön a képviselő-testület a módosítási kérelemről. A 
képviselő-testület év elején meghatároz egy előirányzatkeretet, amelyet év közben bármikor 
változtathatja. Az intézménynek viszont e kereten belül kell gazdálkodni. Vitát szülhet, hogy 
elégséges-e a számukra biztosított pénzösszeg az intézmény működéséhez. Felmerült, hogy 
nem elég a finanszírozás, egyrészt a tavaly ki nem fizetett számlákból, másrészt az étkezés 
megnövekedett költségeiből eredően. Az étkezés be volt tervezve a költségvetési rendeletbe, 
ugyanakkor a rendelet-tervezet elkészítését követően döntött a képviselő-testület 5 százalékos 
emelésről. A szülők által befizetett összeg és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
különbözete szerepel a rendeletbe. Javasolja a jelentéseket megvárni, azt követően döntsön a 
képviselő-testület.  
 
Tóth Tamás: Az 1. sz. mellékletben található adatok magukért beszélnek. Valóban zajlik a 
belső ellenőrzési vizsgálat az iskolában. Kiemeli, hogy a 91 millió forint engedélyezett dologi 
kiadása sem tudja fedezni csak a közüzemi kiadásokat, ez is év végéig 103 millió forint körül 
alakul majd. Látható, hogy nem tudják tartani az éves dologi kiadásokat. A közétkeztetés 
alulfinanszírozása és az előző évről áthozott ki nem fizetett számlák okozzák a problémát. 
Igyekeztek takarékoskodni, látható a két év összehasonlításából is. Nem szeretné, ha az 
esetleges intézményátadás következtében hasonló problémával kellene szembesülni, mint a 
Vay Miklós Szakképző Iskola esetében fordult elő. Időben fel kell készülni erre a helyzetre. 
 
Szvitankó Tamás: Látja az intézmény takarékos gazdálkodását. Sajnos 80 százaléka a 
tanulóknak, akik ingyen étkezhetnek. Bizonyos rossz törvényi szabályozás kényszeríti az 
önkormányzatot. 
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Tóth Tamás: Hasonló a helyzet az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatosan is. 12 ezer forintot 
ad az állam erre a feladatra, de egy tankönyvcsomag ára 30 ezer forint.  
 
Poncsák Ferenc: Tudomása szerint felmenő rendszerben ingyenessé fogják tenni a 
tankönyveket. 
 
Tarnavölgyi László: Irodavezető úr ismertette a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntését és 
egyetért azzal. A folyamatban lévő vizsgálatok ismeretében lehet dönteni a kérésről. Nem  
abban foglal állást, hogy a kérelem jogos vagy jogtalan. Amennyiben a gazdálkodási feladat 
csökkent jelenthet létszámban változást vagy bármilyen kihatást az iskolára.  
 
Tóth Tamás: Az önkormányzattól még nem kapott arra vonatkozóan határozatot, hogy 
létszámleépítést kezdeményezzen. A közalkalmazotti jogviszony egyoldalú felmondása 
terheket ró az intézményre. Ez évben nem jelentene megtakarítást, hiszen több éves 
munkaviszonnyal rendelkező kollégákról van szó, így az esetleges felmentési idő és 
végkielégítés jelentős összeget tenne ki. Nem ismeretes, hogy január 1-től a pénzügyi iroda 
dolgozóinak bérét ki fogja finanszírozni.  
 
Donkó József: A 68 ezer forint étkezési normatíva tanítási napokra lebontva egy  tanévben 
gyerekenként 373 forint támogatási összeg jön ki. Ehhez képest egy kollégista diáknak napi 
háromszori étkezése 1100 forint. A szülő által befizetett térítési díj és az intézmény által 
kifizetett összeg közötti különbséget jelenti ez az összeg. A pedagógus-létszámokat illetően 
évek óta üres állásokat tartott fenn a város vagy a meghatározott minimum létszámmal 
működött az iskola. Azokat a közalkalmazottakat, akik nem a nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítők körébe tartoznak, a működtető feladatkörébe sorolja.  
 
Poncsák Ferenc: Az önkormányzat meghatározott összegű normatívát kap, de van SZJA 
vagy helyi adó, amelyből kiegészítheti az intézmények működését. A nem kötött normatívát 
az önkormányzat dönti el, hogy mire használja fel. Nem biztos, hogy az összes állami 
normatíva nem fedezi a kötelező feladatok ellátását. Az önkormányzat a költségvetési 
koncepcióban hozott egy határozatot, hogy az Árpád Vezér  Gimnázium és Kollégiumnak a 
nevesített normatíva erejéig biztosít költségvetési keretet. 
 
Saláta László Mihály: A képviselő-testület úgy fogadta el a költségvetést, hogy tisztában 
volt a szűkös költségvetéssel. Kérdése, hogy hasonlóan a Vay Miklós Szakképző Iskolához a 
decemberi munkabérek itt is januárban kerültek kifizetésre? 
 
Poncsák Ferenc: Közoktatási megállapodás keretében lehetősége lett volna az 
önkormányzatnak meghatározni, hogy a szeptemberi bérek kifizetését a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület vállalja.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklődik, hogy látja az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
igazgatója a jövőbeni működtetést illetően. Az önkormányzat által vagy az állam által történő 
fenntartásra gondol. 
 
Tóth Tamás: Sajnos nagyon kevés információja van e kardinális kérdésről. Egyrészt 
gazdasági oldalról, másrészt érzelmi oldalról kell megközelíteni a dolgot. Abban hisz, hogy az 
a jó gazda, aki közel van, aki pontosan látja az iskola célkitűzéseit, helyzetét, ismeri a 
körülményeket. Egy fenntartó, aki távolról látja az intézményt, nem biztos, hogy megfelelő 
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képet kap. Szeretné, ha az önkormányzatnál maradna az iskola, de a megfelelő finanszírozásra 
szükség van, hogy a pedagógiai programban megvalósítandó célokat elérjék.  
 
Szvitankó Tamás: A határozati javaslat 2. pontjával ért egyet, amelyről kéri a bizottság 
szavazását az előterjesztésről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
86/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  

2012. évi költségvetési előirányzat módosítási kérelméről 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézmény 
előirányzatmódosítására vonatkozó kérelmének teljesítését ebben a formában ne 
támogassa, de a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre az intézmény részéről 
kerüljön kidolgozásra egy intézkedési terv és a kérelem újra kerüljön tárgyalásra. 
 
 
4. Előterjesztés a közoktatási intézményeink további működtetésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozatról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: Az előterjesztéshez képest nem tud új információt mondani. A határozati 
javaslat b) pontját szeretné a bizottság figyelmébe ajánlani. Szeptember 30-ig egy 
szándéknyilatkozatot kell megküldeni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, majd 
október 30-ig szükséges végleg döteni az intézmények átadását illetően. A pedagógiai 
szakszolgálatra vonatkozóan elmondja, hogy a megyei intézményfenntartóhoz fog tartozni. A 
módosított köznevelési törvény szerint a 3000 fő feletti lakosság vonatkozásában a 
működtetéssel kapcsolatosan akkor kell nyilatkozni, ha azt az önkormányzat nem képes 
vállalni, kihangsúlyozza, hogy a szakképző intézmények kivételével. Tehát ebbe a körbe 
beletartozik a szakszolgálat is, de sajnos nem sikerült senkivel egyeztetni ezt a problémakört. 
Véleménye szerint most jogszabályhézag van. Javasolja ebben a formában elfogadni a 
határozatot és október 30-ig ez még korrigálható, amennyiben a jogszabályok pontosításra 
kerülnek.  
 
Szvitankó Tamás: Az anyagban szereplő táblázat mindent elmond. Étkezési térítés nélkül 
136 millió forint a működési költsége az intézményeknek. 
 
Donkó József: Amennyiben az állam a végleges döntést megkapja, elkezd számolni. Az 
állam azt is mondhatja, hogy vállalja a működtetést, de az önkormányzat járuljon hozzá 
bizonyos összeggel.  
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Saláta László Mihály: Kevésnek tartja az önkormányzat saját bevételét. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztésről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag- a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
87/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
az Árpád Vezér Gimnázium és kollégium, valamint 

a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
 
jövőbeni működtetésére vonatkozóan gazdasági és jövedelemtermelő képességünk 
hiányában nyilatkozzon az önkormányzat, hogy a működtetést nem tudja vállalni. 
 
 
5. Előterjesztés a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Poncsák Ferenc irodvezetőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Poncsák Ferenc: Két tételből áll a változás, a 75 millió forint elnyert ÖNHIKI, amely 
csökkenti a hiányt. Továbbá a Vay Miklós Szakképző Iskola átadásából eredő 28 millió 
forint, amely növeli a hiányt. Az eredeti hiány összesen 58 millió forinttal csökken. Az 
ÖNHIKI igénylés második fordulójában lenne szükség a 186 millió forint hiány 
megnyerésére. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a költségvetési előirányzat módosításáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
88/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a 2012. évi költségvetési előirányzat módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 2012. évi 
költségvetési előirányzatok módosítását. 
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6. Előterjesztés a járási hivatal kialakításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dankóné Gál Terézia irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dankóné Gál Terézia: Nyár elejétől az események felgyorsultak, az előkészítő munkákat 
folyamatosan végzik a járási hivatal kialakításával kapcsolatosan. Első ütemben egy 
teljeskörű személyi állomány, ingatlan és ingó felmérés,történt a hivatal vonatkozásában. Ezt 
követően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Kormányhivatallal együtt végezte a 
felmérést, majd a Kormányhivatal a felmérést a helyszínen ellenőrizte. Ezt követően került 
sor egy szakmai konzultációra polgármester úr és jegyző asszony részvételével. Azt kérték, 
hogy egy megállapodásmintát kitöltve vigyenek magukkal, amelyet jelen előterjesztés is 
tartalmaz. A megállapodásminta egy kormányrendelet melléklete, amelyet október 31-ig kell 
megkötni ott, ahol járásközpontok lesznek. A megállapodásminta tartalmazza, hogy mely 
ingatlanokba kerül elhelyezésre a járási hivatal, milyen létszám és milyen tárgyi eszközök 
kerülnek átadásra. Elsősorban azok az államigazgatási feladatok kerülnek át a járási 
hivatalhoz, amely ügyek intézése során méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Így az 
okmányirodai ügyek, gyámhivatal, jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyek túlnyomó része, a 
szociális ügyek közül azok, amelyek alanyi jogon járnak az ügyfelek részére. Ez nem 
végleges kör, a továbbiakban átkerülhetnek még más államigazgatási feladatok is a járáshoz. 
Az építéshatósági ügyek vonatkozásában is rendelettervezet van a kormány előtt. Jelenleg 12 
fő kerül át a járási hivatalba, ebből két álláshely üresként van feltüntetve és nem tartalmazza a 
kimutatás a járási hivatal vezetőjét. A köztisztviselőknek a jogviszonya kormányzati 
szolgálati jogviszonnyá alakul át és a kormányhivataltól később megkapják a vonatkozó 
jogszabályok szerinti besorolásukat. Nem végleges információ, de helyileg a volt Esze Tamás 
Általános Iskola felújított épületében kerülnek az irodák kialakításra, a kivitelezési határidő 
március 31. Időközben a szakmai konzultáción felmerült más elképzelés is.  
 
Szvitankó Tamás: Kifogásolja, hogy a város vagyona átkerül az államhoz. Kéri a bizottság 
szavazását az előterjesztésről 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
89/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a járási hivatal kialakításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 2. melléklete alapján elkészített – 
az előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
kialakításához” elnevezésű Megállapodás jóváhagyását. 
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7. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás 
szabályairól 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dankóné Gál Terézia irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dankóné Gál Terézia:  A képviselő-testületet a közszogálati törvény kötelezi, hogy a 
hivataásetikai alapelveket a köztisztviselőkkel szemben meghatározza. A 
kormánytisztviselőkkel szemben a Közigazgatási Kamara fogja meghatározni az alapelveket. 
Ennek célja, hogy az ügyfeleknek és minden szervnek, személynek bizalma növekedjen a 
közigazgatás felé. Növekedjen a munka szakszerűsége, elismertsége és minőségi 
munkavégzésre kerüljön sor. 
 
Szvitankó Tamás: Egyetért az előterjesztéssel, kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
90/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

köztisztviselőivel szemben támasztott  
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Sárospatak Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól szóló előterjesztéshez kapcsolódó 
határozat megllékletében meghatározottak szerinti jóváhagyását. 
 
 
8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola maximális osztályétszám 
túllépésének engedélyezéséről 
 
Donkó József: Egy hozzájárulást szükséges kérni a fenntartótól a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola két osztálya esetében a maximális osztálylétszám túllépésének 
engedélyezését illetően.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztésről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
91/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről 
 

A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fenntartói jogosítványával 
élve, engedélyezze, hogy a 2012/2013-as tanévben a jogszabály által megállapított 
maximális 26 fős létszámot az 1. a. osztályban, valamint a 3. a. osztályban 31 főig 
túlléphesse. 
 
 
9. Tájékoztató a Vay Miklós Szakképző Iskola átadásáról 
 
Donkó József: A tájékoztató tanügyi szempontból készült. Az intézmény által elkészített 
leltár mind a polgármesteri hivatalban, mind az intézményben megtekinthető. Kéri a 
tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Tarnavölgyi László: A Sárospataki Torna Club pályázata felől érdeklődik. 
 
Szvitankó Tamás: A kiszolgáló épületre nem nyert a Sárospataki Torna Club. Kéri a 
bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
92/2012. (IX.26.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképző Iskola átadásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Vay Miklós Szakképző Iskola 
Tiszáninneni Református Egyházkerület részére történő átadásáról szóló tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
 
10. Egyéb ügyek 
 

• Tájékoztató nemzeti ünnepeink előkészületeiről (Október 6. és Október 23.) 
 
Donkó József: Október 6. szombati napra esik. Javasolja, hogy az ünnepség péntek vagy 
szombat délután kerüljön megrendezésre. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fog a 
megemlékezésben közreműködni. 
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Szvitankó Tamás: Javasolja, hogy Donkó József mondja az emlékbeszédet. 
 
Donkó József: Megköszöni a felkérést. 
 
Tarnavölgyi László: Javasolja, hogy péntek délután kerüljön sor a megemlékezésre. 
 
Donkó József: 15 óra megfelelő időpont lenne péntek délután. Tudomása szerint október 23-
án Halász János államtitkár úr, mint ünnepi szónok vendége lesz városunknak. A műsorra 
vonatkozóan várja a javaslatokat. 
 
 
 
 
A bizottság elnöke a megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 15.20-kor 
bezárta. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Szvitankó Tamás s.k. 
   a bizottság elnöke 


