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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 6-

án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:   Sikora Attila   alpolgármester 

Hajdu Imre 
Jarecsni János László 
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás   
Zérczi László    képviselők  

 
   Jegyzői feladatokat ellátó  
   Dankóné Gál Terézia  a Jegyzői Iroda Vezetője 
 
Meghívottak:  Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője, Molnár Marianna a 

Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Sáfrányos Sarolta 
szakmai vezető, Tóth Tamás az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
igazgatója, Szegedi Istvánné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
igazgatója, Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető, Donkó József 
tankerületi igazgató, Koleszárné Braun Mónika ügyintéző, dr. Szebényi 
Tibor tanácsos.  

 
Megjegyzés: Aros János polgármester, Egyed Attila, Kiss Csaba és Szabó András 

képviselők nincsenek jelen. Hajdu Imre a jelenléti ív aláírását követően 
távozott. 

  
 Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
 
Napirend előtt: 
 
Sikora Attila : Köszönti a megjelenteket, elmondja, polgármester úr távollétében ő vezeti az 
ülést. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 6 fővel határozatképes. A 
meghívóban szereplő napirendet javasolja megtárgyalni.  
Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítéssel a napirend 
elfogadásáról. 
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Jelenlévő képviselők száma: 6 fő.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
 

1. Javaslat az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium előirányzatáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
2. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzatáról és intézkedési 

tervéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

3. Javaslat hitelek felvételéről és visszafizetéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

4. Előterjesztés a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és Gondozási Központ 
intézményátszervezéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Humán Bizottság  
 

Zárt ülésen: 
 

1. Javaslat a jegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásának 
módjára  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium előirányzatáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Sikora Attila : Elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság a Humán Bizottsággal együttesen. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Szvitankó Tamás: Mivel Hajdu Imre elnök úr nincs jelen, ő ismerteti mindkét bizottság 
véleményét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság javaslata, hogy a 
határozat-tervezet 1. pontjában szereplő 25.748.640,-Ft 11 mFt-ra módosuljon.  
 
Dankóné Gál Terézia: Pontosítja az összeget, 11.585 eFt-ról van szó.  
 
Sikora Attila : Kéri az esetleges kiegészítéseket. 
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Saláta László Mihály: A határozati-javaslatban szerepel a kiegészítés, miszerint a többi 
kifizetést egyelőre állítsa le az intézmény.  
 
Dankóné Gál Terézia: Megjegyzi, a 25.748.640,-Ft azon összegre változik, amely előző 
testületi ülésen a belső ellenőri jelentésben szerepelt.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése igazgató úrhoz, ha a 11.585 eFt-os összeget fogadja el a testület, 
következő ülésen kérni fogja-e igazgató úr a további kiegészítést, vagy elég lesz ez az összeg? 
 
Tóth Tamás: Nem elég az összeg. Az együttes bizottsági ülésen elhangzott, hogy azért kell 
lecsökkenteni a 25,7 mFt-os összeget 11.585 eFt-ra, mert a gazdálkodási irodavezető 
információja szerint az ÖNHIKI megigénylésébe beszámítják a ki nem fizetett számlákat és 
ebben bízva a maradék részt akkor lehet majd rendezni.  
 
Sikora Attila : Tehát ÖNHIKI függő a maradék pénzösszeg, melynek összegét még nem 
ismerik.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozati-javaslat bizottságok általi 
módosításáról, miszerint az 1. pontban szereplő 25.748.640,-Ft 11.585 eFt-ra módosuljon, a 2. 
pont értelemszerűen változatlan marad. Aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

356/2012. (XII. 6.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium előirányzatáról  
 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy: 

 
1. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium dologi kiadásának előirányzatát 

11.585.000 Ft-tal megemeli az önkormányzat működési célú hiánya terhére a 
következők szerint: 

1.1. A dologi pótelőirányzat az 56/2012, 72/2012, 79/2012, és 85/2012 
sorszámú a Sárospataki Közszolgáltatási Kft, által kibocsátott 
étkeztetési számlák kifizetésére használható fel. 

1.2. A felhasználásról szóló dokumentumokat az intézmény 2012. 
december 31-ig küldje meg a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási 
irodájának elszámolásként.  

 
2. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium – a közüzemi számlákhoz és az Arany 

János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó kiadások megrendelését 
kivéve – 2012. december 31-ig semmilyen megrendelést nem eszközölhet.  



 4 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012. december 31. 

 
 

 
2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előirányzatáról és intézkedési 
tervéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Sikora Attila : Kéri igazgató asszony esetleges szóbeli kiegészítését, majd a bizottsági 
véleményeket. 
 
Szegedi Istvánné: Szeptembertől az intézmény normatíva hozzátevését az étkezéshez 
próbálták lecsökkenteni minél kisebb létszámra, így tud az intézmény megtakarítást 
eszközölni, ezért nem kérnek előirányzat módosítást.  
 
Szvitankó Tamás: Mindkét bizottság a leírtak alapján döntött, hisz nem igényel az intézmény 
költségvetési előirányzat módosítást, tehát okafogyottá vált a kérelem.  
 
Sikora Attila : A kérelem okafogyottá vált, tartható az intézmény 2012. évi költségvetése az 
eredeti keretek között. 
 
Szegedi Istvánné: Képviselői kérés volt, hogy készítsen kimutatást, milyen megtakarítás 
jelentkezett az intézmény két épületből egy épületbe való elhelyezéséből. Van megtakarítása 
az intézménynek, de figyelembe kell venni, hogy időközben a szolgáltatási ÁFA 5 %-ról 25 
%-ra, majd 27 %-ra növekedett. Továbbá a 2009-es bázisévhez viszonyítottan már teljesen 
más árak vannak, de még így is 2,9 mFt-os megtakarítás van. 
 
Sikora Attila : Pozitívan értékelendő az intézmény megtakarítása. Elmondja, az intézkedési 
terv is elkészült a határozat-tervezet mellékleteként. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a határozat-tervezetről a Képviselő-testület szavazását, 
melyet ismertet.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

357/2012. (XII. 6.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

II. Rákóczi Ferenc Általános  Iskola előirányzatáról és intézkedési tervéről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy: 
 

1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzatát nem változtatja 
meg. 

2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. év decemberi gazdálkodására 
vonatkozó intézkedési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012.december 31. 
 

 
1. melléklet a 357/2012.(XII. 6.) KT. határozathoz 

 
INTÉZKEDÉSI TERV 

 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. év decemberi gazdálkodásáról 

 

1. 2012. december hóban előkalkulációt végzünk a 12. havi várható közüzemi számlákról – a 
késedelmesen, 2013-ban beérkező, de még 2012. évet terhelő számlákat is beleértve- , 
egyéb dologi kiadások megrendelését csak szabad előirányzat esetén eszközlünk. 

 
      Felelős: intézményvezető 
      Határidő: 2012. 12. 31. 
 
2. A 2013. január hóban beérkező számlák fedezetét pénzmaradvány képzésével biztosítjuk. 
 
      Felelős: intézményvezető 
      Határidő: 2012. 12. 31. 
 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat hitelek felvételéről és visszafizetéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Dankóné Gál Terézia: E tárgyban a Képviselő-testület előző ülésén már hozott döntést úgy, 
mintha kormányengedélyre lenne szükség a hitel meghosszabbításához. A törvénymódosítás 
azóta megjelent, nincs szükség kormányengedélyre és 2013. június 30-ig a hitel 
meghosszabbítható. 
 
Szvitankó Tamás: Mind a Humán, mind a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 
javasolja a határozat-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Sikora Attila : Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
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Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

358/2012. (XII. 6.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

hitelek felvételéről és visszafizetéséről   
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testület tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy: 

 
I. Az adósságmegújító hitel felvételéről és visszafizetéséről szóló 344/2012. (XI. 30.) KT. 
határozatát visszavonja. 
 
II. A folyószámla hitel felvételére és visszafizetésére című 110/2012. (IV. 27.) KT. 
határozatát akként módosítja, hogy a harmadik bekezdés helyébe a következő 
rendelkezéslép: 
 
„A futamid ő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év 
május 30. napjától kívánja igénybe venni és 2013. június  30. napjáig visszafizeti.” 
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
III. A munkabérhitel felvételér ől szóló 75/2012. (III. 30.) KT. határozatát akként 
módosítja, hogy a harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A futamid ő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 
2012. február 26. napjától kívánja igénybe venni és 2013. június 30. napjáig visszafizeti.” 
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012. december 21. 

 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és Gondozási 
Központ intézményátszervezéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Humán Bizottság  

 
Sikora Attila : Kéri az intézmények igazgatóinak esetleges szóbeli kiegészítését. 
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Papp Imréné: Az együttes bizottsági ülésen elfelejtette megkérdezni intézményvezető 
asszonytól, hogy hány fő kerül át a Gondozási Központhoz a Családsegítő és Pedagógiai 
Szakszolgálattól? 
 
Molnár Marianna : Egy vezető, 3 gyermekjóléti és 2 családsegítő szolgálatos munkatárs, 
akik közül egy személy gyesen van, az ő munkaköre nincs betöltve.  
 
Sikora Attila : A törvényi változások miatt az említett két intézményt ketté kell választani, a 
családsegítés kerül a Gondozási Központhoz, a pedagógiai szakszolgálat önálló részként 
marad. Ez alapján szükséges a technikai változások elvégzése, alapító okirat módosítás az 
intézményeknél.  
 
Szvitankó Tamás: Együttes bizottsági ülésen elhangzott Papp Imréné részéről, hogy a 
családsegítő szolgálat átköltözik a Comenius u. 33. sz. alatti épületbe, így jelenlegi helyük 
üresen marad, ennek további sorsáról majd döntenek. A Humán és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság az eredeti előterjesztést javasolja elfogadásra.  
 
Oláh József Csaba: Nehezményezi a Jegyzői Iroda felé, hogy mint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke, nem volt esélye arra, hogy e témát felvegye napirendjére, pedig e 
két intézmény szakfeladatként szorosan kötődik az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz. 
Tegnap délután kaptak anyagot, jelezni kellett volna a Jegyzői Irodának, hogy vegyék fel a 
napirendek közé. 
 
Dankóné Gál Terézia: Felvetésre reagálva elmondja, jelezni nem tudták előre az anyagot, 
hisz ahogy az előterjesztésben és határozati-javaslatban is utalás van rá, törvény-javaslatról 
van szó, a törvény még a mai napig nem került kihirdetésre. Naponta különböző 
információkat kapnak az érintettek, tudomása szerint tegnap egyeztettek az intézményvezetők 
polgármester úrral és akkor született döntés arról, milyen előterjesztés készüljön. 
 
Sikora Attila : Hangsúlyozza az átadás-átvételnél a leltár készítését. Javasolja továbbá 
kimutatás készítését a jelenleg futó pályázatokról. A szétválás pedig január 1-től érvényes, az 
említett 6 fő ezen időponttól kezdi meg a Gondozási Központ épületében a munkát.  
 
Molnár Marianna : Elmondja, hogy a TÁMOP-5.1.1. pályázatról a napokban szükséges 
dönteni, mivel érinti az átadás-átvételt, melynek a hétfői nap a határideje. Bár a két intézmény 
fúziója január 1-jén lesz, az összes pályázatról, melyet visz tovább a pedagógiai szakszolgálat 
legkésőbb kedden adatot kell szolgáltatniuk az átadás-átvételi dokumentumokban.  
 
Dankóné Gál Terézia: Kiegészítésként elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen 
elhangzott egy módosító javaslat a két intézmény átszervezésére vonatkozó határozat-
tervezetben. Ahogyan már említette, a határozat-tervezet törvényjavaslatra hivatkozik, ez 
alapján nem lehet határozatot hozni, ezt a szövegrészt kéri elhagyni a tervezetből.  
 
Sikora Attila : Az elhangzott módosító javaslat alapján ismerteti a határozat-tervezetet, 
melyről kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
359/2012. (XII. 6.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a Gondozási Központ 

intézményátszervezéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Családsegítő és 
Pedagógiai Szakszolgálat és a Gondozási Központ intézményátszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
2013. január 1-jei hatállyal a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat szociális 
feladatokat ellátó intézményegysége a Gondozási Központhoz kerül át. 
 
 
Felelős: jegyző, intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Sikora Attila : Kéri a testület döntését a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a 
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

360/2012. (XII. 6.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a Gondozási Központ Alapító Okiratának  
módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását e 
határozat 1/A melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 1/B melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

 
2. A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítását e határozat 2/A melléklete, 

a módosítással egységes szerkezetben a 2/B melléklete szerint hagyja jóvá. 
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Felkéri a jegyzőt és az önkormányzati intézmények vezetőjét, hogy az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelően a szükséges módosításokat vezessék át a szervezeti és működési 
szabályzatban. 
 
Felelős: jegyző, intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1/A. melléklet a 360/2012. (XII. 6.) KT. határozathoz 
 

A Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának 

módosítása 
 
A Képviselő-testület a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 140/2011. (V.27.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
Az alapító okirat címe az alábbiak szerint változik: 
A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata 
 

2. 
 
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8-11.§-aiban, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 3-14.§-aiban, továbbá a köznevelésről 
szóló szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-ában és az e törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CXXIV. törvény 8.§-ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 
rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki.”  
 

3. 
 
Az alapító okirat 1. pontjában a költségvetési szerv neve az alábbiak szerint változik: 
„Pedagógiai Szakszolgálat” 
 

4. 
 

A 3. pontban az „Irányító és fenntartó szervének neve, címe” az alábbiak szerint változik: 
„Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:” 
 

5. 
 
A 6. pontban az intézmény típusa az alábbiak szerint változik: 
„Pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési  intézmény”. 
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6. 
 
A 8560 szakágazat száma 856000 szakágazatszámra változik. 
 

7. 
 
A 7. pontban az intézmény tevékenységei között törlésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatszámok és meghatározások: 
 
P. Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás 
889924 Családsegítés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
 

8. 
 
A 7. pontban a 890442 szakfeladatszámhoz tartozó meghatározás az alábbiak szerint változik: 
 
890442 – Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
 

9. 
 

Az alapító okirat 10. pontjában a „Gazdálkodási jogkör” besorolási kategória, „Gazdálkodási 
besorolásra” módosul. 
 

10. 
 
A 11. pontban a „nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 
rendelet” szövegrész helyébe „a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet” kerül. 
 

11. 
 

A 14. pontban meghatározott közfeladat az alábbiak szerint változik: 
Pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmény. 
 
 
Záradék: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 360/2012. (XII. 6.) KT.  határozatával 2013. január 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
 
1/B. melléklet a 360/2012. (XII. 6.) KT. határozathoz 
 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8-11.§-aiban, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 3-14.§-aiban, továbbá a köznevelésről 
szóló szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-ában és az e törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CXXIV. törvény 8.§-ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 
rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Pedagógiai Szakszolgálat 
    OM azonosítója: 101815 
    Törzsszám: 585268 
    Az alapítás éve: 1985. 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Comenius u. 18. 
 
3. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:  

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
     3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 
4. Működési köre: Sárospatak város és körzete 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 
jogi személy 
 
6. Az intézmény típusa: pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmény 
 
7. Az intézmény tevékenységei: 
 
Szakágazat száma:  856000 Oktatást kiegészítő tevékenység (fő tevékenység) 
 
Ellátandó alaptevékenysége: 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység – részletezve: logopédia, 

gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
8. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévő Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló 296. hrsz-ú ingatlan, a rajta található épülettel és 
berendezésekkel. (Sárospatak, Comenius u. 18.) 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetőeszközök.  
 
9. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni 
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10. Gazdálkodási besorolás:  
 
- Önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggő tevékenységet külön 
megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági irodája végzi.  
 - Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatokon 
belül az intézményvezető, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően vállalhat.  
 
11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak Város Képviselő-testülete nevezi 
ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján.  
 
13. Az intézmény képviseletére jogosultak. 
 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási 
jogkört, melyekért teljes felelősséggel tartozik.  
 
14. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmény 
 
Záradék: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát Sárospatak Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete 360/2012. (XII. 6.) KT. határozatával 2013. január 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
2/A. melléklet a 360/2012. (XII. 6.) KT. határozathoz 
 

A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 6800/124/2011. (V. 02.) KT. határozatával 
elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
A bevezető rész az alábbiak szerint változik: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra, Sárospatak Város 
Önkormányzat az alábbi alapító okiratot adja ki.” 
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2. 
 
Az alapító okirat 2. pontja az alábbi d) ponttal egészül ki: 
„d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  3950 Sárospatak, Comenius utca 33.” 
 
 

3. 
 
Az alapító okirat 3. pontjának első mondata helyébe az alábbi szöveg lép: 
„3. A jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.” 
 
 

4. 
 
Az alapító okirat 3. pontjában az „Alaptevékenységi szakágazat” szöveg az alábbiak szerint 
változik: 
„Alaptevékenységi szakágazat:  
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” 
 

5. 
 
Az alapító okirat 3. pontjában az „Alaptevékenysége” szakfeladatok kiegészítésre kerülnek az 
alábbi szakfeladatokkal: 
„880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889924 Családsegítés” 
 
 

6. 
 
Az alapító okirat 3. pontjában a „890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szakfeladat megnevezés az alábbiak szerint módosul: 
„890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása” 
 
 

7. 
 
Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6. Irányító szerv neve, székhelye: 
Sárospatak Város Önkormányzat 
3950 Sárospatak Kossuth Lajos út 44.” 
 
 

8. 
 
Az alapító okirat 10., 11. pontjának sorszámozása 9., 10.-re módosul. 
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Záradék: A Gondozási Központ Alapító Okiratát Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 360/2012. (XII. 6.) KT. határozatával 2013. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
2/B. melléklet a 360/2012. (XII. 6.) KT. határozathoz 
 

A Gondozási Központ Alapító Okirata 
(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra, Sárospatak Város 
Önkormányzat az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv 
 
Neve: Gondozási Központ 
 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Comenius út 33. 
 
Alapítás éve: 2000. január 1. 
 
 
2. Telephelyei: 
 

a) Idősek Klubja    3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 5. 
b) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 3950 Sárospatak, Borsi út 73. 
c) Támogató Szolgálat    3950 Sárospatak, Comenius utca 33. 
d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3950 Sárospatak, Comenius utca 33. 

 
 
3. A jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás. 
 
Alaptevékenységi szakágazat:  
 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül     
 
Alaptevékenysége: 
 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
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889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
             közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
 
4. Ellátotti létszám: 
 

a) Idősek Klubja     30 fő 
b) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 24 fő 
c) étkeztetés              350 fő 
d) házi segítségnyújtás             100 fő 

 
 
5. Működési köre: 
 
A Gondozási Központ működési köre – a Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézménye kivételével – Sárospatak város közigazgatási területe. 
A Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye működési köre Sárospatak 
kistérség közigazgatási területe. 
 
 
6. Irányító szerv neve, székhelye: 
 
Sárospatak Város Önkormányzat 
3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. 
 
 
7. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
 
8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról 
szóló rendelet alapján, az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Sárospatak Város 
Képviselő-testülete nevezi ki. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A Gondozási Központ foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein alapszik. 
 
 
10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az 1. és 2. pontban megjelölt címek 
alatti ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
Záradék: A Gondozási Központ Alapító Okiratát Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 360/2012. (XII. 6.) KT.  határozatával 2013. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
Alpolgármester úr a nyílt ülést bezárja, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 

 
K.m.f. 

 
 

Jegyzői feladatokat ellátó      Polgármester távollétében: 
 
 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                       Sikora Attila s.k. 
 a Jegyzői Iroda vezetője                alpolgármester 


