
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. február 23-án a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl: 
  Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke 
  Zérczi László 
  Saláta László Mihály 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Donkó József, irodavezetı 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportreferens 
 
  Meghívottak:  
  Koleszár Mikósné, a ZTV gazdasági vezetıje 
  Hörcsig Márton, a ZTV ügyvezetı igazgatója 
  Gönczy Zoltán, az Árvay Diáksport Egyesület elnöke 
  Sontra László, a Rákóczi Diáksport Egyesület elnöke 
   
      
Megjegyzés:  Poncsák Ferenc az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelen. Gönczy Zoltán, 
Sontra László a 2. napirendi pont, Koleszár Miklósné, Hörcsig Márton a 4. napirendi pont 
tárgyalását követıen távoztak.  
 
Napirend elıtt : A bizottság elnöke javasolja a Sárospatak és Környéke Turizmusáért 
Egyesülettel kötendı megállapodás-tervezetrıl, valamint A Mővelıdés Háza és Könyvtárával 
kötendı feladat-ellátási megállapodásról szóló elıterjesztések napirendre történı felvételét. 
Továbbá javasolja a március 15-i nemzeti ünnep elıkészületeinek megtárgyalását.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 
Napirendi pontok:  
 
 

1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

2. Beszámoló a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület és az Árvay Diáksport 
Egyesület 2010. évi munkájáról 

3. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2011. évi üzleti tervérıl 
4. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıi állásának 

betöltésére pályázat kiírásáról 
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5. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával kapcsolatos pályázat 
benyújtására – II. ütem. 

6. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı 
megállapodás-tervezetrıl 

7. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı feladat-ellátási 
megállapodásról 

8. Egyéb ügy: 
• A Március 15-i nemzeti ünnep elıkészületei 

 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Poncsák Ferenc irodavezetıt, hogy szóbeli kiegészítését tegye 
meg. 
 
Poncsák Ferenc: A 2010. évnek vége van, de az elıirányzatok 2010. év decemberében 
módosításra kerültek, amely visszamenıleges hatállyal lépne érvénybe. A költségvetés 
végrehajtását úgy kell foganatosítani, hogy a teljesítés ne haladja meg az elıirányzatot. 
Intézményenként kigyőjtötte mely tételek növelnek forráshiányt.  
 
Szvitankó Tamás:  A bizottság már többször megvitatta a témát, elfogadásra javasolja. Kéri 
a bizottság szavazását a rendeletmódosításról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

14/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 2010. 
évi költségvetési rendeletének módosítását. 
 
 
2. Beszámoló a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület és az Árvay Diáksport 
Egyesület 2010. évi munkájáról 
 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Sontra Lászlót a szóbeli kiegészítésre. 
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Sontra László: Javasolja a szervezıknek a megyei versenyek koordinálásánál vegyék 
figyelembe a februári hónap zsúfoltságát. Az úszás tekintetében a sportolók 60 százalékát 
érintette a felvételi, ezért ık nem tudtak részt venni a döntın. Elmondja, hogy nagy 
hagyománya van a magyar-szlovák versenynek, amely még 1984-ben indult el. Sokat 
pályáztak az elmúlt évben is, ezáltal anyagi és tárgyi juttatásokat is kaptak. Elmondja, hogy 
2011. szeptemberében szeretnék beindítani a közoktatás jellegő sportiskolát, amely által az 
iskola profilt kapna. Ehhez kéri az önkormányzat segítségét.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A szóbeli felvételi vizsga napját minden oktatási intézmény 
maga határozza meg. Ezt a Megyei Diáksport Tanács nem tudta koordinálni, hiszen ahány 
középfokú intézmény, annyi felvételi nap volt.  
 
Donkó József: A sportiskola beindításához szükséges feltételek felıl érdeklıdik. 
 
Sontra László: Kazincbarcikán már mőködik ilyen intézmény, ahol két hasonló 
tornateremmel rendelkeznek, de a külsı létesítmények modernebbek. Bízik az 
iskolafejlesztést követıen egy mőfüves pálya létrehozásában. A távolugrógödör adott. Három 
sportágat tőztek ki célul, az úszás, az atlétika és a labdarúgás, de szóba került még a kézilabda 
is.  
 
Donkó József: A személyi feltételek felıl érdeklıdik. 
 
Sontra László: A személyi feltételekrıl nem tud beszámolni. Két testnevelı van az iskolában. 
Felmenı rendszerben indulna be. Ez egy pályázati rendszer. Természetesen módosítani kell a 
tanterveket, a tanmeneteket, az iskola pedagógiai programját. A kazincbarcikai mintára 
próbálják átalakítani.  
 
Zérczi László: Javasolja, hogy a következı bizottsági ülésre kerüljön meghívásra a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója és tájékoztassa a bizottságot elképzelésükrıl. 
Érdekelné az osztályok száma, testnevelés órák, úszás órák alakulása, személyi feltételek 
biztosítása. Felsı tagozatban csökken a testnevelés órák száma.  
 
Szvitankó Tamás: Egyetért a javaslattal. Érdeklıdik, hogy Zérczi László, mint testnevelı 
hogyan látja a megvalósulás lehetıségét. 
 
Zérczi László: Az elsı kérdése a feltételek fennállása. Jól hangzik, hiszen ez egy pluszt 
jelent, de nagyon át kell gondolni. A szülıknek csak olyan dolgot szabad ígérni, amit meg 
tudnak valósítani. Igazgató asszony azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat támogatja 
az elképzelést.  
 
Szvitankó Tamás: Igazgató asszonnyal történt elızetes egyeztetésekor elhangzott az 
önkormányzat elvi támogatása.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Megköszöni a beszámolót. Elmondja, hogy a Sárospataki 
Utánpótlásnevelı Sportiskola is színvonalasan mőködik és egyetért a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola terveivel is. Fontos, hogy az iskola valamilyen pluszt nyújtson a szülıknek 
és a diákoknak. Érdeklıdik, hogy a Rákóczi Diáksport Egyesület esetében úszásban van-e 
háziverseny. Amennyiben nincs, javasolja megrendezni.  Egyébként látszik, hogy fejlıdik az 
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egyesület és kemény versenytárs az Árvay Diáksport Egyesület.  A 150 ezer forint értékő 
kétgarnitúra mez felıl érdeklıdik. 
 
Sontra László: A mezeket Németországban gyártják az ELMÜ támogatásával, amely komoly 
garnitúra.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Amennyiben a sportiskolát valóban be szeretnék indítani, komoly 
tervezımunkát kell végrehajtani. Javasolja, hogy egy tervet készítsen az intézmény a 
fenntartóval közösen, amelyrıl 2-3 hónap múlva tájékoztassák a bizottságot. Minden 
egyesületi tagnak és felkészítıjüknek gratulál. 
 
Sontra László: A sportiskola elıkészületeinek beszámolója az iskolavezetés kompetenciája. 
Elmondja, hogy a sportiskolai rendszer a jövıben plusz finanszírozást fog kapni. 
Kazincbarcika példáját említi, amely szerint a plusz forrásnak köszönhetıen jó anyagi 
helyzetben van az iskola.  
 
Donkó József: A sportiskola beindítása az egyesületeket nem szorítja háttérbe? Érdeklıdik, 
hogy az 1200 forint tagdíjat, havi szinten vagy éves szinten kell érteni. 
 
Sontra László: Az 1200 forint éves tagdíj. A sportiskolai képzésben 5 testnevelés óra van, de 
délután kötelezı valamilyen edzésen részt venni a tanulóknak, ahol az egyesületeknek van 
jelentıs szerepük. 
 
Zérczi László: Természetesen, mint az intézmény pedagógusa támogatja a sportiskola 
létrejöttét. Az indulásnál még nincs tárgyi probléma, de ez fokozatosan bıvülni fog, amikor 
már egyre több eszközre lesz szükség. Kéri, hogy a beszámolót egészítse ki az úszóverseny 
eredményeivel. Nem találkozott a Wesselényi pályázattal, érdeklıdik annak benyújtása felıl. 
 
Sontra László: Mint minden évben, így 2010-ben is benyújtásra került a Wesselényi 
pályázat, de az összeget nem tudja pontosan. Elıfordulhat, hogy a kifizetése áthúzódott a 
2011. évre, ezért nem került a költségvetésbe. Emlékezete szerint 125 ezer forintot nyertek. A 
megyei úszóversenyen 2. és 5. csapathelyezést értek el, de sokkal jobban szerepelt volna az 
intézmény, ha minden versenyzı részt tudott volna venni. Tavaly az árvíz miatt, idén a 
felvételi miatt nem tudtak teljes létszámmal részt venni a versenyen. Sajnos a tavaszi 
versenyek esetében pedig a tanulmányi kirándulások miatt maradnak ki a versenyekbıl.  
 
Szvitankó Tamás: Értékeli, hogy sok gyereket meg tudnak mozgatni. Papp Dóra is a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója volt, aki szép eredményeket ért el. Nem szabad 
elfelejteni a megyei úszóaranyérmet sem. Pályázati úton 1 millió forintos támogatásban 
részesült az egyesület, amelyhez gratulál. Az önkormányzat feladata a megfelelı tornaterem 
és sportpálya megteremtése  a még magasabb színvonal elérése érdekében.  
 
Gönczy Zoltán: Véleménye szerint a sportiskola beindítása a korábbi Petıfi Sándor Általános 
Iskola sportprofiljából táplálkozik, amelyet jó ötletnek tart. Meg kell vizsgálni, hogy 
napjainkban hány gyermek születik Sárospatakon. A sportiskola feltétele az évfolyamonként 
1 sporttagozatos osztály megléte. Nem ismeri a demográfiai létszámokat, de véleménye 
szerint nem emelkedik. Pedagógusként elmondja, hogy a szülık tanítónénit választanak 
elsısorban. Más lenne a helyzet egy magasabb létszámú iskola esetében.  
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Sontra László: Érdeklıdött és 20 szülı közül 1 fı mondta, hogy inkább a nyelvet tanulja a 
gyermek emelt szinten.   
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület 
2010. évi beszámolójáról.      
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

15/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület beszámolójáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület 
2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
Árvay Diáksport Egyesület 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Gönczy Zoltánt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Gönczy Zoltán: Az egyesület nyitottan él, tájékoztatást adnak a mőködésükrıl. Évek óta 
szerveznek focitábort és sajnos két évvel ezelıtt egy másik szervezet is beindította a 
Focitábort, ezt követıen megoszlottak a létszámok. Ez a szervezet jóval kedvezıbb áron 
hirdeti, de sajnos egyesületük ezt nem tudja alacsonyabb összegbıl kihozni. Megnövelte a 
költségeket, hogy a pályáért is bérleti díjat számoltak fel és már a ráfizetés határán mozogtak. 
Korábban labdákat tudtak vásárolni, az utazásokat tudták fedezni, de most már erre sajnos 
nem tudnak költeni. Odafigyeltek a gyerekek étkezésére, sztárvendégeket hívtak, próbálták 
színesíteni a tábort. 2011-ben kétséges, hogy a korábbi feltételekkel meg tudják szervezni a 
tábort.  
 
Szvitankó Tamás: Nem ismert elıtte a probléma, nem tudja mirıl van szó. 
 
Zérczi László: Érdeklıdik az egyeztetés felıl.  
 
Gönczy Zoltán: Igen a tábor idıpontegyeztetése megtörtént. Irreálisan alacsony áron szervezi 
meg a másik szervezet, amely már önköltségi ár alatt van. Hátrányos helyzető gyerekek 
focitáboraként hirdették meg, de ez természetesen nem erre irányult.  
 
Szvitankó Tamás: Amennyiben olcsóbban tudnak megszervezni egy tábort, abban az esetben 
nem lehet beleszólási joguk.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Nem tartja elegánsnak ezt a hozzáállást.  
 
Szvitankó Tamás: A két félnek kell összehangolni a tevékenységét.  
 
Donkó József: A táborok árai felıl érdeklıdik. 
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Gönczy Zoltán: A 6  napos tábor 16500 forint volt, de a másik szervezet az 5 napos táborért 
12000 forintot kért el.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri, hogy a bizottság a beszámolóval kapcsolatban mondjon véleményt. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Gratulál az Árvay Diákspor Egyesület munkájához is. Jónak tartja az 
egyesületben a leánytorna eredményeit.  
 
Szvitankó Tamás: Büszke lehet a város az Árvay Diáksport Egyesületre, hiszen két tanulójuk 
Maczkó Gréta és Preszoly Fruzsina megyei jó tanuló jó sportoló díjat vehetett át. Illés Erika 
és Maczkó Gréta városi elismerésben is részesült.  
 
Saláta László Mihály: Nem hozzáértıként gratulál az egyesületeknek. 
 
Szvitankó Tamás:  Az önkormányzat is elismerte a kiemelkedı sportmunkát, hiszen a 
Rákóczi Diáksport Egyesület 600 ezer forintban, az Árvay Diáksport Egyesület 700 ezer 
forintban részesült a 2010. évben. Érdeklıdik a 2011. évi támogatások felıl. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A 2011. évi költségvetési rendelet 11,5 millió forintot 
tartalmaz sporttámogatások címén. A sportrendelet értelmében 300 ezer forint zárolásra kerül 
külföldi, illetve kiemelt versenyeken való részvételre. Tehát 11,2 millió forint áll 
rendelkezésre. A pályázati kiírásokat már megkapták az egyesületek. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az Árvay Diáksport Egyesület 2010. évi 
beszámolójáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

16/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

az Árvay Diáksport Egyesület 2010. évi beszámolójáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek az Árvay Diáksport Egyesület 2010. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
 
3. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2011. évi üzleti tervérıl 
 
Szvitankó Tamás: A Zemplén Televízió Kht. 2011. évi üzleti tervét a bizottság kérte 
átdolgozni. Felkéri igazgató urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a módosításokról. 
 
Hörcsig Márton : Idıközben a képviselı-testület 15 millió forint mősormegrendelést fogadott 
el és 18 millió forintról szólt a korábbi üzleti terv. Kérésként hangzott el az ügyvédi díj és a 
cafeteria kivétele, amelyet elvégeztek. Az üzemanyagköltségeket jelentısen nem tudják 
csökkenteni. Rákényszerültek, hogy a hazai pályázatok helyett Ukrajnával és Szlovákiával 
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mőködjenek együtt, amelynek érdekében sokat kell utazni. Ezek a pályázatok nagyértékőek és 
nemcsak a menedzselését kell végrehajtani. Korlátozni fogják a telefonhasználati djat. 
Mindenki próbálja a pályázatokat kihasználni és így bevételt növelni. Idıközben megjelent a 
médiahatóságnak egy rezsipályázata, amelyet eddig még mindig megnyertek. Egyre 
nehezebben lehet pályázatokat menedzselni. Sok televízió mőködik, de kevés a pénz. 
Áprilistól fognak megjelenni a pályázatok. Így sikerült nullára kihozni az üzleti tervet. Kéri 
figyelembe venni, hogy 60 millió forint nagyságrendő pályázati pénzzel számolnak, amely 
uniós elszámolású, 150-200 oldal terjedelmő angol nyelvő pályázat. Óriási feladatot ró a 
televízióra, de ezt bevállalják, hiszen látják, hogy az önkormányzatok nem tudnak magasabb 
összegő támogatást nyújtani.  
 
Tarnavölgyi László: A korábbi anyagban Kisvárda támogatásaként 9,6 millió forint 
szerepelt, most 8,1  millió forint. A közel 7 millió forintos postaköltség magasnak tőnik. Kéri 
kifejteni a bevezetés 3. oldal 3. bekezdésének elsı mondatát. A felügyelı bizottság tagjai 
tiszteletdíjért végzik munkájukat, de soha nem látott még felügyelı bizottsági jelentést vagy 
tájékoztatót, amely megkönnyíthetné a bizottság munkáját.  
 
Koleszár Miklósné: Érintett a számviteli szolgáltatásban. Elmondja, hogy 2002-tıl 
vállalkozóként dolgozik a Zemplén Televíziónál. Bérjellegő kifizetést nem kapott. Nem 
számviteli szolgáltatást végez, hanem a gazdasági igazgatói feladatokat látja el. A számviteli 
szolgáltatáshoz nem tartozik üzleti terv, negyedéves beszámolók elkészítése, a pályázatok 
elkészítése. A vállalkozói díja mindennemő egyéb költséget tartalmaz. Sok pályázat 
elszámolását személyesen kell leadni ütemeztetve. Konkrét példaként említi, hogy február 28-
án három pályázatot kell leadni, március 2-án 1 elszámolás leadására és egy pályázat 
benyújtására kell készülni. A számviteli szolgáltatás annyit jelent, hogy a megkapott 
bizonylatokból a könyvelı könyvelést vezet, elkészíti az adóbevallást és a mérleget. Ezentúl 
sok más dolgot is el kell végezni. Tevékenységi körbıl eredıen a kapcsolattartás szükséges, a 
telefondíjakkal túl sokat takarékoskodni nem lehet. A mobiltelefont lecsökkentették 15 ezer 
forintra, amennyiben több, meg kell téríteni a használóknak. Az anyagban szereplı összeg 
tartalmazza a postaköltséget és az internetszolgáltatást is. Évente 200 ezer forintot meghaladja 
a postaköltség. Egy-egy projektfinanszírozásnál a nyitórendezvényhez, zárórendzevényhez 
kapcsolódó meghívók kiküldése jelentısen növelik a kiadást. Az ukrajnai telefondíjak is 
magasak és napi kapcsolatban kell velük lenni. Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. 
A tavalyi 20 millió forint helyett 15 millió forinttal járultak hozzá a tulajdonosok. Ez 10 
millió forint csökkenést jelent a költégvetésben. Kisvárda többletköltséget is jelent. Elmondja, 
hogy 150 ezer forinttal csökkentették az üzemanyagot, úgy hogy a gázolaj ára 22 százalékkal 
emelkedett. Ennek ellenére a televízió vállalásait mindig teljesítette és a tulajdonosoknak 
többletifzetési kötelezettsége soha nem volt. Cafeteriát tavaly nem kaptak a dolgozók, de azt 
megelızıen mindig. Elıfordult, hogy 12 hónapra nem tudtak cafeteriát fizetni, de 10 hónapra 
decemberben visszamenıleg kifizették a dolgozóknak, mert a pénzügyi helyzetük úgy alakult. 
Véleménye szerint felelıs gazdálkodás folyik a televíziónál. Elfogadják a mősorszolgáltatási 
díj csökkentést, de nagyobb bizalmat várnak.  
 
Hörcsig Márton : Kisvárdával kapcsolatban elmondja, hogy többször találkozott a tulajdonosi 
kör. Kisvárda a 2. félévben idıarányosan részt vesz a Zemplén Televízió 
mősorszolgáltatásában. A tulajdonosok érdekérvényesítı képességével kapcsolatban 
elmondja, hogy sok kritika éri a televíziót az ajánlókkal és a politikai hirdetésekkel 
kapcsolatban. Az a meglátás, hogy nagyobb arányban vannak jelen Sátoraljaújhelyben, mint 
Sárospatakon. 2010-ben a választás éve volt. Sátoraljaújhely a belváros rekonstrukciójával és 
a szociális rehabilitációs projekttel kapcsolatban kommunikációban támogatta a televíziót, 
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amely 10 millió forint bevételt jelentett. Mindig hangoztattja Sárospataknak is, hogy erre 
szüksége van a televíziónak. Fontos, hogy minél többen tudják meg milyen szolgáltatás van 
Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon, ez a tulajdonosok alapvetı érdeke. Sátoraljaújhelyben a 
kommunikációs projektek segítették a televízió mőködését. A két város mősorszolgáltatása 
között nincs különbség, csak a kommunikációs felfogásban. Az önkormányzat saját 
kommunikációs tevékenységében van különbség. A televízió 19 óra elıtti mősorperceiben 
bármikor helyt adnak, de készüljenek ilyen propagálások. A híradók száma egyforma. 
Természetesen a Zempléni Fesztivál idején több a kulturális hír Sárospatakról. Éves szinten 
viszont mindkét városban azonos ez a mősoridı. A felügyelı bizottság minden éven a 
mérlegkészítés idıszakában megvizsgálja a televízió mőködését. A taggyőlésre a felügyelı 
bizottság és a könyvvizsgáló jelentést készít, amelynek elfogadása megtörténik.  
 
Koleszár Miklósné: Az elsı félévben, majd a harmadik és negyedik negyedévben 
beszámolót küldenek, amelyet Sátoraljaújhely tárgyal, de Sárospatak nem. A felügyelı 
bizottság és a könyvvizsgáló jelentések mindig megküldésre kerülnek. 
 
Donkó József: A napirendek összeállításánál van egy folyamat, a napirendre történı felvétel 
SZMSZ-ben van szabályozva. Érdeklıdik, hogy ki a címzettje az üzleti tervnek. 
 
Hörcsig Márton : Természetesen polgármester úrnak küldik az anyagokat. 
 
Koleszár Miklósné: Az üzleti terv elkészítését Sátoraljaújhely év végére kéri, amelyet 
Sárospatak és Kisvárda részére is eljuttatnak.  
 
Hörcsig Márton : Ez 15 éve így mőködik.  
 
Szvitankó Tamás: Mindig azt hallja, hogy eddig nem így volt. Tudomásul kell venni, hogy 
ez a képviseklı-testület másképp kéri, hiszen példát vettek Sátoraljaújhelyrıl.  
 
Saláta László Mihály: Sátoraljaújhely stílusát nem szeretné átvenni Sárospatak, az egy kicsit 
magamutogatásnak tőnik. Más intézmény tevékenységének tárgyalásakor a könyvvizsgálói 
jelentést mindig látták és a döntések meghozatalánál ez volt a támpont. Emlékszik arra az 
idıszakra, amikor a televíziónál önkormányzati biztost kellett kinevezni a gazdasági helyzet 
miatt, de most teljesen más a helyzet. Munkájuk naprakész és színvonalas. A telefon 
költségével kapcsolatban vitatkozik, hiszen létszükséglete a kapcsolattartásnak. A flotta 
bıvítésére lehetıség van, ezért nem érti a problémát. Egy flottás telefon volt a televíziónál, de 
most már azt is fizetni kell.  
 
Hörcsig Márton : Nincs még egy televízió az országban, aki ilyen mérvő pályázatokra és 
bevételekre tud szert tenni, amely természetesen kötelezettségekkel is jár. Saját maguk 
készítik el a pályázatokat, a televíziónál bárkinek van lehetısége a közremőködésre. Jelenleg 
8 közremőködı munkatárs van, akiknek kiegészítésre kerül a bérük. A pályázat sokkal jobb 
lehetıséget biztosít a fizetésre, mint a közmősor.  
 
Szvitankó Tamás: A telefonköltséggel kapcsolatban elmondja, hogy amíg Sárospatak Város 
polgármestere 10 ezer forint telefonköltséget számolhat el, nem tudja megvédeni a 2 db 
mobiltelefonköltséget a társaságnál. Minden kolléga a Zemplén Televízió mősorát a saját 
költségén, a saját készülékén intézi. 1,5 éven keresztül kérték a vezetıséget, hogy legalább a 
sárospataki szerkesztık kapjanak flottás készüléket. A két önkormányzat 
közmősorszolgáltatásra szerzıdött a televízióval. Minden intézmény próbálja a pályázati 
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lehetıségeket kihasználni és nemcsak a Zemplén Televízió pályázik. Ismer több televíziót, aki 
legalább ilyen nehéz helyzetben van és megpróbál takarékoskodni. A külföldi kapcsolattartást 
e-mailen keresztül is meg lehet oldani. Az autók véleménye szerint is sokat futnak. 
 
Tarnavölgyi László: Koleszár Miklósné utalt a bizalomra és érez némi keserőséget is a 
megnyilatkozásban. Nem a televízió ellen van a bizottság. A kötelezıen ellátandó feladatot 
végzı intézményeknél is megszorítások, átszervezések történnek, álláshelyek szőnnek meg. 
Az önkormányzat nehéz helyzetben van, hiszen közpénz felhasználásáról van szó, amellyel el 
kell szánolni. Amikor kérdések vagy vélemények kerülnek megfogalmazásra, az nem a 
televízió ellen szól.  
 
Koleszár Miklósné: Tudomásul veszi és megérti az önkormányzatok problémáját, de akkor 
ne hangoztassák, hogy csökken a mősoridı és nem tesz eleget a televízió a 
közmősorszolgáltatási kötelezettségének. A közmősorszolgáltató televíziók között nincs még 
egy, aki a bevételek 67 százalékát vállalkozói tevékenységbıl és pályázatokból szerzi. A 
mőködéshez ez elengedhetetlen és rengeteket dolgoznak. Az ügyvezetı igazgató azért 
dolgozik, hogy próbálja megtartani a munkatársak munkahelyét. Volt már a televízió nagyon 
rossz helyzetben is. 1998 óta dolgozik a televíziónál és nem szeretne az akkori idıszakhoz 
hasonló állapotokat látni. Még egyszer elmondja, hogy a telefonköltség tartalmazza az 
internetet és a postaköltséget is.  
 
Szvitankó Tamás: A legdrágább internet is 14 ezer forintba kerül. A Pénzügyi Bizottság 
ülésén elhangzott, hogy 500 ezer forintot nem meríti ki a telefon, az internet és a postaköltség. 
Ezek szerint több, mint 1 millió forintba kerül a vonalas telefon.  
 
Koleszár Miklósné: Így van. 
 
Szvitankó Tamás: Ezt pazarlásnak tartja, amikor intézmény esetében be vannak korlátozva a 
hívások. Természetesen pályázni kell, de a pályázatírók nem ingyen végzik munkájukat. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Nem gondolja, hogy negatívumként kell felfogni, amikor a bizottság 
tagjai kérdéseket tesznek fel. Érdeklıdik, hogy mit jelent Kisvárda idıarányos hozzájárulása? 
 
Koleszár Miklósné: Kisvárda az elsı félévben az önkormányzati ülésekrıl készített mősorért 
600 ezer forintot fizet, a következı félévben idıarányosan 7,5 millió forinttal járul hozzá 
mősorszolgáltatási díjhoz.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Kéri, hogy péntekig juttassák el a könyvvizsgálói jelentést és a 
késıbbiekben is kerüljön a bizottságok és a képviselı-testület elé a felügyelı bizottság 
véleményezésével együtt.  
 
Koleszár Miklósné: Minden évben eljuttatják ezeket a dokumentumokat, viszont jelenleg 
még 2010. évi könyvvizsgálói jelentést nem tudnak rendelkezésre bocsájtani, hiszen május 
végéig kell a mérleget elkészíteni. A könyvvizsgáló most kezdte meg a vizsgálatot. 
 
Szvitankó Tamás: Részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén. Elmondja, hogy a PATAQUA 
Kft. tıl 70 millió forintot vár az önkormányzat és a mőködéséhez nem tesz semmit a város. 
Tudomásul vette az igazgató a takarékossági intézkedéseket.  
 
Koleszár Miklósné: Nem érti, mit nem vettek tudomásul. 
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Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén milyen javaslat született. 
 
Szvitankó Tamás: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy hasonló kérdések merültek fel a 
Pénzügyi Bizottság ülésén is. Javasolják az üzleti terv elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
a pénteki képviselı-testületi ülésre kérik az EU-s projektekkel kapcsolatos 
médiamegjelenésbıl származó bevétel és kiadás részletezését Sátoraljaújhely tekintetében.  
 
Saláta László Mihály: Elnök úr által említett példát rossznak tartja, hiszen a Végardó 
Fürdıtıl el lehet várni a bevételt, mivel komoly összeget fordított rá a város.  
 
Szvitankó Tamás: Természetes, hogy bevételt vár a város a fürdıtıl és a befektetett összeg 
meg is fog térülni. A Zemplén Televízió megteremtéséhez is nagymértékben járult hozzá a 
város.  
 
Hörcsig Márton : A televízió nem pénzt, hanem mősormegrendelést kapott. Az összes 
rendelkezésre álló eszközt pályázati pénzbıl teremtették elı. Önkormányzati pénzt, maximum 
az önerı mértékéig használt. Természetesen ezt köszönik, hiszen e nélkül nem tudták volna 
céljaikat megvalósítani. Egy televízió mőködtetése súlyos rezsiköltségbe, utiköltségbe kerül. 
Jó mősort készíteni drága mőfaj.  
 
Szvitankó Tamás: Valamibıl csak megalakult a televízió, nem a dolgozók hozták létre. Az 
induló tıkét a két önkormányzat adta.  
 
Koleszár Miklósné: Elmondja, hogy 1 millió forint törzstıkével alakult meg a televízió. 1 
éves mőködés után 18 millió forint mínusszal vették át. 2000-ben alakultak át 
közmősorszolgáltató televízióvá.  
 
Szvitankó Tamás: Javasolja a Pénzügyi Bizottság által meghatározott feltétellel az üzleti terv 
elfogadását, amelyrıl kéri a bizottsát szavazását.    
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal, 2  tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 
 

17/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Zemplén Televízió Kht. 2011. évi üzleti tervérıl 
 

A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Zemplén Televízió üzleti tervének 
elfogadását azzal, hogy az EU-s projektekkel kapcsolatos médiamegjelenésbıl származó 
bevétel és kiadás Sátoraljaújhely tekintetében kerüljön részletezésre.  
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4. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıi állásának 
betöltésére pályázat kiírásáról 
 
 
Szvitankó Tamás: A pályázati kiírást túl merevnek tartja.  
 
Saláta László Mihály: Az önkormányzat tudta, hogy 1 évig lehet meghosszabbítani a 
munkakört pályázati kiírás nélkül. Ezt már korábban el kellett volna kezdeni. 
 
Szvitankó Tamás: Számára az a kérdés, hogy ki készítette a pályázati kiírást. Egyetért Saláta 
képviselı úrral. Amennyiben ezt a pályázati kiírást a képviselı-testület nem fogadja el, ismét 
csúszik a kiírás.  
 
Saláta László Mihály: A taggyőlésben és a felügyelı bizottságban is jelen vannak a 
képviselık az önkormányzat részérıl is.  
 
Szvitankó Tamás: A pályázati kíirást elfogadásra javasolja, kéri a bizottság szavazását az 
elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

18/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetıi állásának betöltésére pályázat kiírásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. taggyőlése pályázatot írjon ki a társaság ügyvezetıi 
állásának betöltésére. 
 
 
5. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával kapcsolatos pályázat 
benyújtására – II. ütem 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztésben szereplı pályázatot  2011. február 28-ig kell 
benyújtani. Erdıs Tamás tájékoztatta, hogy minden rendben van a pályázattal, minden 
engedéllyel rendelkezik az önkormányzat az iskolabıvítéshez. A képviselı-testület 
hozzájárulására van szükség a 8,8 millió forint önerı biztosításához. Március végén kerül sor 
az építés elıkészületeire. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

19/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

pályázat benyújtásáról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
(ÉMOP-4.3.1/B LHH) tárgyában 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a pályázat benyújtását a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása (ÉMOP-4.3.1/B LHH) tárgyában, továbbá 
javasolja a pályázat megvalósításához szükséges 8 800 000 Ft saját forrás biztosítását. 
 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı 
megállapodás-tervezetrıl 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József kabinet irodavezetı urat, hogy szóbeli kiegészítését 
tegye meg.  
 
Donkó József: Hosszú ideje folytak már egyeztetések mind a Sárospatak és Környéke 
Turizmusáért Egyesülettel mind a Városmarketing Tanáccsal. Szóba került már korábban a 
SIDINFO Kft. és az Újbástya mőködése, de a döntés a költségvetési rendelet elfogadását 
követıen született meg. Ez alapján A Mővelıdés Háza és Könyvtárához került a Sarokbástya 
üzemeltetése. A két napirend összefügg, hiszen az egyesület új elnöke azt a kérést fogalmazta 
meg, hogy az egyesület mőködése és a TDM-ben való regisztrálás csak akkor lehetséges, ha a 
turinform irodai feladatok ellátásával az önkormányzat megbízza az egyesületet. A 
tárgyalások során abban maradtak, hogy ez a megbízás továbbkerül A Mővelıdés Háza és 
Könyvtárához, de a mőködéshez szükséges pénzösszeg nem fut keresztül az egyesületen. A 
költségvetési rendeletben a turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó összegbıl 2 millió 
forintot javasol zárolni, amelynek felhasználásáról minden esetben a képviselı-testület dönt. 
Ennek megfelelıen kerül megkötésre az új megállapodás. Az önkormányzat által visszakért 
összeget az egyesület február 16-án visszautalta.  
 
Tarnavölgyi László: Javasolja, hogy az egyesület elnökségében Szvitankó Tamás elnök úr, 
mint delegált vegyen részt. Érdeklıdik, hogy vállalja-e. 
 
Szvitankó Tamás: Igen, egyben bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazáskor 
tartózkodni kíván, továbbá, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történı tárgyaláshoz. Kéri a 
bizottság szavazását a megállapodás-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. Lendák Lajos Zoltán a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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20/2010. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı 
megállapodás-tervezetrıl 

 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Sárospatak és Környéke 
Turizmusáért Egyesülettel megkötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadását.  
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az Egyesület elnökségében való részvételérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. Lendák Lajos Zoltán a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

21/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület  
Elnökségében való részvételrıl 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Szvitankó Tamás delegálását a Sárospatak 
és Környéke Turizmusáért Egyesület Elnökségébe. 
 
 
7. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı feladat-ellátási 
megállapodásról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó Józsefet, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Donkó József:  A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı megállapodás 
alapján kerül ellátásra a turinform irodai feladat, amely közfoglalkoztatás keretében is 
ellátható. Feltétele a felsıfokú szakirányú végzettség. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 
elkezdıdött az Újbástya Rendezvénycentrum átadása és átvétele. Február 28-án lezárásra 
kerülnek a közüzemi mérıórák, majd az épület is lezárásra kerül. Március 7-én átveszi A 
Mővelıdés Háza és Könyvtára az épületet. Fontos eleme az elıterjesztésnek, hogy a jelenleg 
állományban lévı 5 fı népmővelı esetében maradna a 8 órás munkaidı, tekintettel az új 
feladat elvégzésére.  
 
Saláta László Mihály: A feladatellátással kapcsolatban ki fogja megvizsgálni a 8 órás 
munkaidı visszaállítását. 
 
Donkó József: Elıfordulhat, hogy rossz a megfogalmazás. Az a lényeg, hogy indokolt-e a 
munkaidıcsökkentés a jelen helyzetben.  
 
Saláta László Mihály: Valószínő nem indokolt a munkaidıcsökkentés. 
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Tarnavölgyi László: Milyen plusz költséget jelent.   
 
Donkó József: Javasolta, hogy külön kerüljön könyvelésre az Újbástya Rendezvénycentrum 
mőködtetése. Ennek fedezete  a költségvetésben szereplı turisztikai feladatok ellátására szánt 
10 millió forintból 8 millió forint lenne. Idıközben kérte az Újbástya Rendezvénycentrum 
fıkönyvi kivonatát valamint a még várható kiadásokat. A Panoptikummal kapcsolatban van 
még 1 millió forint tartozás.  
 
Szvitankó Tamás: Javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Saláta László Mihály: Rendelkezik A Mővelıdés Háza és Könyvtára kellı szakmai 
kapacitással. Javasolja átadni az épületet. A füstjelzıvel kapcsolatban érdeklıdik. 
 
Donkó József:  A tőzoltóság február 24-én keltezett végzését olvassa fel, miszerint a beépített 
tőzjelzı berendezés az épület kazamata részében nem mőködik. Kötelezik az Újbástya 
Rendezvénycentrum vezetıjét a jogszabálysértı állapot megszüntetésére. A határidı 45 nap, 
ellenkezı esetben 1 millió forinttal sújtható és hivatalból indul az eljárás.  
 
Saláta László Mihály: Arról volt szó, hogy az ügyvezetı igazgató szakemberekkel 
megvizsgáltatja mennyibe kerül a füstjelzıkészülék helyreállítása. 
 
Donkó József: Most már kénytelen az önkormányzat foglalkozni az üggyel. Nem érti, hogy 
az ügyvezetı ezzel miért nem foglalkozik. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a mőszaki 
iroda dolgozója feljegyzést készít az épülettel kapcsolatban, amelyet fotókkal is alátámaszt.  
  
A bizottság elnöke az ülés vezetését átadta Saláta László Mihálynak.  
 
Saláta László Mihály: Abban kellene állást foglalni, hogy javasolja a bizottság az 5 fı 
népmővelı 8 órás munkaidıre történı visszaállítását, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. Szvitankó Tamás a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

22/2011. (II.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

A Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı 
feladat-ellátási megállapodásról 

 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-tetületnek A Mővelıdés Háza és Könyvtárával 
az Újbástya épület és a Vízi kapui szabadtéri színpad üzemeltetésére vonatkozó 
feladatellátási megállapodás jóváhagyását. Továbbá javasolja, hogy a 
feladatnövekedésre tekintettel az átvevı intézmény alkalmazásában álló 5 fı népmővelı 
foglalkoztatása továbbra is napi 8 órás munkaidıben történjen. Ennek fedezetét az 
intézmény 2011. évi költségvetésében biztosítsa.  
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A bizottság elnöke az ülés vezetését visszavette. 
 
8. Egyéb ügy 
 

• A március 15-i nemzeti ünnep elıkészületei 
 
Donkó József: Polgármester úr tájékoztatása szerint a fizikatanárok országos rendezvényén 
résztvevık közül kerül felkérésre a szónok. Mősorral kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni.  
 
Tarnavölgyi László: A város egyik intézményét lehetne felkérni a mősort illetıen.  
  
Saláta László Mihály: A Kassai Thália Színházat is meg lehet kérdezni. 
 
Tarnavölgyi László: Az idı rövidsége miatt lehet, hogy már nem tudják elvállalni.  
 
Donkó József: Amennyiben a bizottság azt javasolja, hogy neves mővészek adják az ünnepi 
mősort, az megoldható.  
 
Zérczi László: Az iskolákat is meg lehet kérdezni, hogy készülnek-e mősorral. 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 1745 órakor 
bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
        Szvitankó Tamás s.k. 
                                                                                              a bizottság elnöke 
 
 
 


