
Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2013. május 
29-én tartott ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Zérczi László 
 Lendák Lajos Zoltán 
 Tarnavölgyi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője  
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője  

 Garlati Lászlóné a Jegyzői Iroda Igazgatási és Szociális Csoportjának  
csoportvezetője  

 
Meghívottak: 
  
 Réthiné Muha Krisztina a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
 Dr. Muha Miklós a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány
 Kuratóriumának elnöke  
 Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú  Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője 
 Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője 

Sáfrányos Sarolta a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
szakmai vezetője 

 
Megjegyzés:  
 
            Saláta László Mihály bizottsági tag nincs jelen. 
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Vitányi Eszter jegyző, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági 
és sportreferens, Stumpf Bálint a Német Nemzetiségi Önkormányzat – Sárospatak 
elnöke, Budai Gyula Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Napirend előtt: 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. 
Saláta László Mihály bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja a 
módosított meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, valamint jegyzőkönyv 
aláírójának Zérczi László bizottsági tagot. Kérdezi, hogy a napirend tárgyalására vonatkozóan 
van-e más javaslat.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Egyéb ügyek között szeretné, ha megbeszélnék a 
június 4-ei Összetartozás Napja programot.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását a napirendi pontok 
elfogadásáról, és a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslatot és a következő napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató a 15 éves fennállását ünneplő Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskoláról 

2. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására  

3. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft-vel 
kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról  

4. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 
értékelésére  

5. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról  
6. Egyéb ügyek  
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 15 éves fennállását ünneplő Sárospataki Alapfokú 
Művészeti Iskoláról 

 
Réthiné Muha Krisztina a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója projektor 
segítségével tájékoztatást ad a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 15 éves 
tevékenységéről.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: A tájékoztatóból kitűnt, mennyire szerteágazó 
tevékenységet folytat a művészeti iskola, milyen eredményes a kollektíva. A közelgő 
pedagógusnap alkalmából gratulál a munkájukhoz, és további sok sikert kíván. 
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Minden tisztelete azon pedagógusoknak, akik a mai 
világban csoportokat hoznak létre, közösséget alkotnak.  
Egyéb hozzászólás nem lévén megköszöni a művészeti iskola tájékoztatóját, egyben 
mindenkit hív és vár a holnapi pedagógusnapi rendezvényre A Művelődés Háza és 
Könyvtárába. 
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyására  
Az előterjesztés a 2013. május 31-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A 2012. évi közhasznúsági jelentést mindenki kézhez 
kapta. Pozitívumnak tartja, hogy a tavalyi év az első, amikor nem mínusszal zárt a televízió, 
hanem 3 mFt plusszal. Ezt nagy eredménynek tartja, hisz a költségvetés nagyon nehézkes, a 
piacok egyre szűkülnek, nem fizetődtek ki a korábban elnyert és véghezvitt pályázatok.  
Kéri ügyvezető úr esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Valóban 
szerény nyereséggel zárták az évet. A takarékosság mellett Sárospatakon egy közel 10 mFt-os 
technikai fejlesztést hajtottak végre 90 %-os támogatás mellett. Kommunikációs szolgáltatást 
folytatnak Kazincbarcikától Miskolcon át Záhonyig. Nagy eredménynek tartja, hogy 70 mFt-
os bevételre tettek szert. Vita volt korábban arról, hogy vállaltak 8 televízióval való 
együttműködést és Kazincbarcikára is műsorgyártást, melyet nehéz volt megvalósítani. 
Engedélyeik rendben vannak, a digitális átállást decemberig végre kell hajtaniuk. Óriási 
propagandát kap a MinDig TV, ahol a ZTV is ingyen lesz fogható. Mindenkit ösztökél arra, 
hogy vegye igénybe a MinDig TV csatornáit. Olyan hírek is vannak, hogy vissza szeretné 
vásárolni a franciáktól a magyar állam a műsorszolgáltató vállalatot, és akkor 11-12 csatornát 
fog a MinDig TV keretén belül ingyen szolgáltatni a lakosságnak.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Elmondja még, hogy a pályázati támogatások esetében 
– Mecénás, hírműsorok – is beszűkültek a pénzügyi lehetőségek, a korábbi években sokkal 
nagyobb összegűek voltak. A híradó elkészítése igényli a legtöbb feladatot. Kérdése a 
gazdasági vezetőtől, milyen a jelenlegi költségvetési év a televíziónál? 
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Tovább 
sodródnak a tekintetben, hogy a két évvel ezelőtt kiesett 10 mFt-ra nem reagált a cég 
létszámcsökkentéssel, hisz egy ilyen összeg kiesése drasztikus egy társaság életében. A kieső 
összeget vállalkozási tevékenységgel próbálják pótolni, hogy teljesíteni tudják azon 
bevételeket, melyekkel a közműsor szolgáltatást tudják finanszírozni. Azért dolgoznak tehát, 
hogy a közműsor szolgáltatási tevékenységüket el tudják látni. Ebben a formában nem tudja, 
ez hosszú távon mennyire garantált. Elég egy-két hónap, amikor nem megfelelően érkeznek 
be a vállalkozási tevékenységből származó pénzek. Ez sajnos a műsoraik színvonalán 
érezhető. A pályázatokon kívül más lehetőségeik nincsenek, melyek sajnos – ahogy elnök úr 
már elmondta – nagyon beszűkültek mind összegben, mind lehetőségeik tekintetében. 30 %-ot 
kapnak a két önkormányzattól és a 70 %-ot mellé kell tenni. Nagyon nehéz az idei év, de 
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reménykedik, hogy év végére valamelyest alakul a helyzetük. A cél mindenképpen az, hogy a 
cég értéke ne csökkenjen és próbálják meg a nulla felett tartani a nyereséget.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Kiegészítésként elmondja, valóban nem történt eddig létszámleépítés. A Megyei Közgyűléstől 
sikerült támogatási összeget szereznie a cégnek, mely valamelyest segíti a cég működését és 
további próbálkozásaik is vannak minisztériumi szinten.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A televízió helyzetét, gazdálkodását márciusban az 
üzleti terv kapcsán már tárgyalták és dicsérőleg elhangzott, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a 
társaság azért, hogy fenn tudjon maradni a Zemplén Televízió. Kisvárda önkormányzatáról is 
tárgyaltak akkor és döntést hoztak, miszerint Kisvárda szerepvállalása kerüljön 
felülvizsgálatra az alapszerződéssel összefüggésben. Történtek-e ez ügyben lépések? 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: A taggyűlés 
időpontját is a társtulajdonos Kisvárda önkormányzatától tette függővé. Azt az ígéretet tette a 
tulajdonosok előtt, hogy megtárgyalja saját testületével és jelezni fogja a tulajdonosok felé 
szándékát. 4-5 kommunikációs pályázatot kaptak tőlük, műsorszolgáltatást nem végeznek 
Kisvárdán. Most ismét kaptak pár apróbb értékű szolgáltatást, a taggyűlésen megígérte 
polgármester úr, hogy minden kommunikációs pályázatot feléjük fog irányítani. 
Műsorszolgáltatásra viszont továbbra sem tartanak igényt.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Az önkormányzati ciklus elején nehezen alakult ki a 
kapcsolat a Zemplén Televízió és az önkormányzat között, voltak és vannak is elvárások a 
város részéről a televízió felé. Ugyanakkor a televízió nagy erőket mozgat meg annak 
érdekében, hogy minél jobban közeledjenek az álláspontok egymás felé, mindamellett, hogy a 
televízió fenntartásáért szinte napi szinten folyik a küzdelem. Ehhez kíván további erőt és 
kitartást.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
Zemplén Televízió 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
32/2013. (V. 29.) 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi  

közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 
 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 
 



 5 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2013. május 31-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Sajószegi Gábor ügyvezetőt. A javaslat arról 
szól, hogy a Képtár visszakerült Sárospatak Város Önkormányzata kezelésébe létszámával, 
berendezéseivel és tárgyaival együtt, így továbbra is az önkormányzat kötelezettsége az 
üzemeltetés, melyhez forrás szükséges. Ezt a pénzösszeget fogja a SIDINFO Kft. bizonyos 
fokon egyensúlyban tartani.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A közszolgáltatási szerződés 
lényege, hogy az önkormányzat közfeladat ellátásra bízza meg a céget, nevezetesen, hogy az 
önkormányzathoz üzemeltetésre visszakerült Sárospataki Képtárat tovább üzemeltesse. Ehhez 
kormányhatározat alapján a Kormány forrásokat rendelt, ez nyilván egy rendelkezésre álló 
forrás, 3,7 millió forint értékben, amit Sárospatak Város Önkormányzata kiegészít – a 
SIDINFO Kft. részére 2013-ban elfogadott költségvetését tekintve – 6 millió forintra. Ezzel a 
6 millió forinttal úgy kell gazdálkodnia a Kft-nek, hogy a közszolgáltatási szerződésben 
vállalt feladatait ellássa, azt a város polgárai, az idelátogatók, és nyilván a Képviselő-testület 
és a bizottság megelégedésére végezze. Ennek a pontjait és menetét rögzíti a közszolgáltatási 
szerződés, ami év elejétől készül. Nyilván a Képtár átadása nem volt zökkenőmentes, itt a 
dokumentumok előkészítésére, elkészítésére gondol. Kéri a bizottság támogatását a szerződés 
megkötésére.  
 
Lendák Lajos Zoltán a bizottság tagja: Kérdése, hogy ez összeegyeztethető a 
Közművelődési Koncepcióval?  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az még most készül, az ezzel kapcsolatos javaslatok 
megalkotásában is részt vesz a SIDINFO Kft. ügyvezetője, reméli, hogy jól fog kijönni ebből. 
Tegnapi napon történt egyeztetés vállalkozásokkal – első körben intézmények, második 
körben civil szervezetek, harmadik körben a vállalkozások –. Eddig pozitív a „kicsengése”, 
hogy nem egy önkormányzati koncepció készül, hanem városi.  
Tegnap meglepően jó hangokat ütöttek meg vállalkozások, azt gondolja, hogy ez most jó úton 
halad.  
Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nincs, úgy kéri, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
33/2013. (V. 29.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft-vel  

kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról  
 



 6 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 
értékelésére 
Az előterjesztés a 2013. május 31-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Papp Imrénét, a Gondozási Központ 
vezetőjét, valamint Garlati Lászlónét a Jegyzői Iroda Igazgatási és Szociális Csoportjának 
csoportvezetőjét. Mielőtt átadná a szót, kérdezi, hogy hogyan sikerült a szétválás?  
 
Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője: Két beszámoló, két előterjesztés készült. A 
Gyermekjóléti Szolgálat a szakmai szabályok betartása mellett nagyon jó szakmai 
színvonalon végzi munkáját, illetve végezte 2012-ben Sáfrányos Sarolta szakmai vezető 
irányításával.  
A Gondozási Központ 2013. január 1-jén a fenntartó döntése alapján vette át a Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálatot 6 fős létszámmal, ebből 3 fő a gyermekjólét területén, 2 fő a 
családsegítés területén dolgozik, szakmai vezetőjük Sáfrányos Sarolta.  
Mivel a beszámoló 2012. évre vonatkozik, úgy érzi, hogy ezen év szakmai munkájának 
előterjesztésére vonatkozóan nem kompetens, csak mint esetleg az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagja, ezért kéri a bizottság tagjait, hogy kérdéseit, esetleges kéréseit most intézze 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezetőjéhez, mivel a pénteki képviselő-testületi ülésen nem tud 
majd jelen lenni.  
A költözéssel kapcsolatban elmondja, hogy mind szakmai színvonalon, mind a munkatársi 
kapcsolatot illetően nagyon jól mennek a dolgok, jól beilleszkedett a szolgálat, illetve a 
szolgáltatás a Gondozási Központ profiljába. 
Átfogóan a Gondozási Központ látja el Sárospatakon a szociális alapellátást, amelyben 
egymásra épülnek a szolgálatok, a szakmai szervezetek.  
Kéri a bizottság tagjait, hogy a szakmai beszámolót javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Sáfrányos Sarolta a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
szakmai vezetője: Nagy megnyugvással ül most a bizottság ülésén, azt érzi, hogy végre most 
kerül helyére a szociális szolgáltató rész. 15 éves múlttal rendelkeznek. 
 
Zérczi László a bizottság tagja: Az intézmény a megszokott színvonalat hozza, és ha 
bármikor fordul bármelyik szervezethez, mindig segítőkészen állnak hozzá, ami jóleső 
érzéssel tölti el, illetve a város lakosságától is csak jó híreket hall, bármely munkaterülettel 
kapcsolatosan.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdése, hogy az a fajta változás, hogy az iskolák már 
nem önkormányzati fenntartásban vannak, ez jelent-e problémát, illetőleg a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal jó-e az intézmény kapcsolata?  
 



 7 

Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője: Nem jelent problémát, mivel sárospataki 
gyermekekről van szó, és a gyermekeket nézik, nem azt, hogy melyik iskolába járnak. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal különösebb kapcsolatuk nincs.   
 
Sáfrányos Sarolta a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 
szakmai vezetője: Ha elnök úr a volt intézményrészre gondol, akkor a szakmai kapcsolat a 
KIK-kel zavartalan, nem gondolja, hogy a szétválás bármiféle nehézséget okozott volna. A 
Gyermekjóléti Szolgálatnak ugyanúgy van kapcsolata, mind a Gyermekvédelmi Kerekasztal 
részével, akár Molnár Marianna igazgatónővel, illetve az őt alkalmanként képviselő 
munkatársakkal.  
Eddig is így kellett volna, hogy történjen, hogy a Gyermekjóléti Kerekasztal része a Nevelési 
Tanácsadó. Az, hogy a saját maga személyében mindig volt egy kavalkád, néha maga sem 
tudta, hogy melyik intézményrészhez tartozik, illetve melyiket képviseli, az a szociális 
szakmai munkájukat, illetve a gyermekjólétben végzett munkájukat soha nem zavarta, illetve 
maga is ugyanolyan gyermekjólétis családgondozónak érzi magát a mai napig, mint amikor 
sok-sok évvel ezelőtt megkezdte munkáját.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdése, hogy a csomagok osztásával hogyan állnak?  
 
Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője: 900 csomagot osztottak ki, holnapi naptól 
átveszik nemcsak a kiosztó ponttal járó megtiszteltetést, hanem a csomagolási feladatokat is 
megkapták, a még meglévő 250 csomagot maguk fogják kicsomagolni is, illetve kiosztani is.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki javaslatban foglaltakat 
elfogadja, igennel szavazzon.  

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
34/2013. (V. 29.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésére 

 
A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2013. május 31-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri Poncsák Ferenc irodavezetőt, adjon rövid 
tájékoztatást a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról.  
 



 8 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A költségvetés elfogadásakor betervezett 
333 millió forint kiegészítő állami támogatás megléte vagy nem léte a gazdálkodás 
egyensúlyának kulcskérdése. Eddig nem kapott az önkormányzat ilyen címen támogatást, 
pályázatot nem írtak ki, tehát be sem lehetett nyújtani, illetve a második félévben sem biztos, 
hogy lesz ilyen. Ez már most előrejelzésként felveti azt a dolgot, hogy nehéz lesz ezt a 
költségvetési évet ezzel a költségvetéssel végrehajtani.  
Az első negyedévben 140 millió forinttal emelkedett a folyószámla hitelállománya. A 
határozati javaslat második mondata tartalmazza, hogy az intézmények – ebbe beleértendő az 
önkormányzat és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal is – dolgozzon ki olyan javaslatot, amit 
a júniusi előirányzat módosításkor a költségvetési rendeleten keresztül lehet vinni. Ez a 
működési kiadások 10 %-át, 240 millió forintot jelentené, tehát a 333 millió forintból még 
akkor is marad közel 100 millió forint, de ezzel talán meg lehetne kezdeni a felkészülést arra, 
ha nem érkezik megfelelő forrás az önkormányzathoz.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ha jól értette akkor a zárolás ismét kevés ahhoz, hogy 
kihozzák, viszont a törvény szerint ettől az évtől nem lehet a költségvetés hiányos, akkor 
hogyan tovább?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Nem hiányos a költségvetés, csak pénz 
nem lesz rá. Tehát a kiegészítő állami támogatás befolyása bizonytalan, ha nem folyik be, 
akkor nyilván, ha a kiadásokat nem csökkenti az önkormányzat vagy egyéb bevétellel nem 
pótolja, akkor fennáll olyan likviditási helyzet, hogy a kiadásokat, számlákat, fizetéseket nincs 
miből kiegyenlíteni. Tehát attól még a költségvetés egyensúlyban lesz.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Azoknak a próbálkozásoknak, hogy csökkentsék az 
önkormányzat hozzájárulását az intézmények felé, ez irányban van elmozdulás?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ezzel kapcsolatban polgármester úr az 
Emberi Erőforrások Minisztériumához levelet intézett, amelyre eddig még válasz nem 
érkezett. Kéthavi hátralékban volt az önkormányzat, amit a május havi állami támogatásból 
levontak. Előfordulhat, hogy ez nem a miniszter úrtól függ, hanem nincs rá jogszabályi 
felhatalmazása, de egy próbát mindenképpen megér. Ez is olyan, mint az ÖNHIKI, hogy nem 
szabad kizárni a lehetőségét.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 
működtetése felől érdeklődik.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A havi 14 millió forintban szerepel az 
összes önkormányzat területén lévő iskola, tehát nincs szétbontva, hogy melyik iskola után 
mennyit kell fizetni.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Erre az évre is volt betervezve ingatlan értékesítés, 
kérdése, hogy ez hogyan áll?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Időarányos a teljesítése, 50 millió forint 
volt betervezve, ebből valamennyi be is folyt, sőt, még van egy terven felül is, nevezetesen a 
gödi ingatlan értékesítése, mely megtörtént 18 millió forint értékben. Ebből 8 millió forintot a 
Képviselő-testület határozata alapján a PATAQUA Kft-nek adtak, amiből a Cukorgyár volt 
üdülőjét vásárolta meg. A fennmaradó 10 millió forint ugyan növeli a bevételeket, a 
rendkívüli kiadások felemésztik ezeket a pozitív dolgokat.  
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Nem lett túlságosan úgy betervezve ingatlan értékesítés, ami nem teljesíthető. Vannak még 
ingatlanok – Gondozási Központ kiürített ingatlana, Pavletics-ház – ami a költözések 
alkalmával felszabadul. Ennek gátat szab az érdeklődés hiánya. 
A 2008-as költségvetésben a Pavletics-ház értékesítése 50 millió forint értékben be volt 
tervezve, most érkezhet el annak az ideje, hogy bérbe lehet adni, vagy esetleg eladni, de ez 
nem oldja meg az önkormányzat 100 millió forintos ügyeit. Nyilván 50 millió forint 
jelentősen megemelné a bevételeket, de kiadás is társul ezekhez. Állami támogatás nélkül elég 
nehéz lesz ezt az évet „kihúzni”, ráadásul az állami támogatás a tavalyi évben elég magas 
volt, most nem biztos, hogy lehet számítani ennyire.  
A korábbi években is ugyanilyen helyzet volt, amikor a kötvény összege elfogyott 2010 
őszén, akkor minden évben előjöttek ezek a dolgok. Minden évben számított az önkormányzat 
ÖNHIKI támogatásra. Amikor megkapta, akkor hellyel-közzel rendbe is jött a gazdálkodása, 
ha az idei évben is elérhető és számítható lenne ez a forrás, akkor kevésbé jelentene gondot. 
Most azon kell elgondolkodni, ha abszolút nem jön ez a pénzösszeg, akkor év közepén 
valamilyen lépést kell tenni, mert nem hiszi, hogy a jövő év pénzügye máshogyan alakul.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Milyen lépésekre gondol irodavezető úr?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Először is szándék kell rá, ha szándék meg 
van, akkor elv. Olyan elvet el tud képzelni, hogy amennyi összeg a bevétel, annyi összegű a 
kiadás. Az eddigi költségvetések nem ezen elv alapján épültek fel.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Saját pénzt bocsát ki az önkormányzat.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ha ezt az elvet követik, akkor nyilván ez 
színvonalcsökkenést jelent az önkormányzatnak is, illetve az intézményeknek is. A színvonal 
csökkenése az azt jelenti, hogy kevesebb óraszám, nyitva tartás, csoport, tehát romlik a 
szolgáltatás minősége, a városfenntartásban azt jelentené, hogy kevesebb pénz jutna 
takarításra, virágosításra, stb.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy egyrészt ilyet felvállalhat egy 
önkormányzat? Ha egyáltalán fel is vállalná, az esetben irodavezető úr lát-e abban ilyen 
nagyságrendeket?  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Maga a kiadás az önkormányzatnál 
koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy ott lenne kevesebb szúnyogirtás, útfelújítás, stb. 
Kötelessége jelezni, hogy a Képviselő-testület időben értesüljön arról, hogy pénzügyi 
nehézségek várhatóak, majd megvitatják, illetve döntenek arról, hogy marad úgy ahogy volt, 
vagy esetleg egyéb javaslatot tesz.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság  
35/2013. (V. 29.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról  

 
A Humán Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Tarnavölgyi László bizottsági tag felvetése a június 4-ei Összetartozás 
Napja programjáról  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A június 4-ei Összetartozás Napja program műsorának 
összeállítása folyamatban van, annyi biztos, hogy az ünnepi szónok szerepét Gaál József úr 
vállalta. A program helyszínét az Iskolakertbe tervezik.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Hétfőn szó esett arról, hogy a Wass Albert Kör ebben 
a programban intenzíven részt kíván venni, és szokás szerint az Iskolakertből átvonulnának az 
Emlékkőhöz is, javasolja, hogy ez is kerüljön bele a hivatalos meghívóba.  
 
 
 

• Tarnavölgyi László bizottsági tag kérdése  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Korábbi ülésen arról volt szó, hogy a Közművelődési 
Tanácsot újra kell szervezni, kérdése, hogy erről van bővebb információ?  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Valamely szervezet kezdeményezte már az újraszervezést?  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Igen, ez is folyamatban van, a tanács mandátuma 
lejárt, várják a jelentkezéseket. Tudomása szerint már vannak jelentkezők, akik maguk közül 
választják ki, hogy kik lesznek a Közművelődési Tanács tagjai. Vighné Fehérvári 
Zsuzsannánál koncentrálódik ez a dolog.  
Azt még kiegészítésként elmondja, hogy csak egyesületek vehetnek részt ebben.  
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt, és az ülést 1620 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 

Zérczi László s.k.                Szvitankó Tamás s.k. 
  a bizottság tagja                    a bizottság elnöke  
 


