
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. március 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: 
  Aros János, polgármester 
  Dr. Szabó Rita, alpolgármester 
  Donkó József, irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportreferens 
  Dr. Szebényi Tibor, tanácsos 
  Dankóné Gál Terézia, irodavezetı 
 
  Meghívottak:  
  Krai Csaba, a STC elnöke 
  Bálint Béla, a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola igazgatója 
  Szegedi Istvánné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója 

Rétiné Muha Krisztina, a Sárospataki Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
igazgatója 
Dr. Muha Miklós, a Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és Nevelési 
Alapítvány elnöke 

   
      
Megjegyzés:  Szegedi Istvánné az 1. napirendi pont, Muha Krisztina a 4. és 5. napirendi pont 
tárgyalásánál volt jelen. Bálint Béla a 3., Krai Csaba a 4., Lendák Lajos Zoltán a 7. napirendi 
pont tárgyalását követıen távozott.  
 
Napirend elıtt : Szvitankó Tamás köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
ülése határozatképes. A bizottság elnöke javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok 
tárgyalását, a sorrend megváltoztatását. Továbbá javasolja egyebek között tárgyalni a Német 
Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, valamint a Majálissal kapcsolatos elıkészületeket. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
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Napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a sportosztály beindításáról 
2. Tájékoztató az Újbástya Rendezvénycentrum átadás-átvételérıl 
3. Beszámoló a Fakas Ferenc Mővészeti Iskola munkájáról 
4. Tájékoztató a Sárospataki Torna Club 2010. évi munkájáról 
5. Tájékoztató a Sárospataki Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény munkájáról 
6. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatáról 
7. Elıterjesztés a 2011. évi sporttámogatások felosztásáról 
8. Elıterjesztés az Újbástya Rendezvénycentrumban mőködı panoptikum további 

üzemeltetésérıl 
9. Elıterjesztés közoktatási intézmények, valamint A Mővelıdés Háza és Könyvtára 

alapító okiratának módosítására 
10. Elıterjesztés emléktábla elhelyezése tárgyában 
11. Egyéb ügyek: 

• A Majálissal kapcsolatos elıkészületek 
• A Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a sportosztály beindításáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Szegedi Istvánné igazgatónıt, hogy szóbeli kiegészítését tegye 
meg. 
 
Szegedi Istvánné:  Elmondja, hogy áprilisra ki kell egészíteni az intézmény pedagógiai 
programját, mivel a 2011/2012-es tanévtıl felmenı rendszerben a közoktatás típusú 
sportosztályt szeretnék beindítani, kezdetként az 1. és 5. évfolyamon. Kézilabda, labdarúgás, 
úszás, atlétika területen heti 5 órában tanulnának testnevelést a gyerekek. Alsó tagozatban a 
három alap órát az osztálytanítók tanítanák, 2 órát pedig szaktanár. Ez az órakeretbıl 
fedezhetı. A felsı tagozatban szintén megoldható az órakeretbıl. A felmenı rendszer 3. és 4. 
évében merül fel a terembérlet lehetısége. Az 1. évfolyamon az úszás lesz a kiemelt sportág, 
a két tornaterem adott, de uszodahasználat szükséges hozzá. Az oktatást 2 szakos testnevelı  
el tudja látni. A tanulók szállítása és az uszodabelépık jelentenek számottevı költséget, 
hiszen heti 4 órában lenne az úszás biztosítva. A 2. évben óraadókkal is számolni kell. A felsı 
tagozatban plusz kínálatként szerepel a küzdısport és a kézilabda. Ez esetben szakedzık 
foglalkoztatása merül fel, de ez már a délutáni sporttevékenységnél. A díjazást a DSE-n 
keresztül szerenték megoldani. Lehetıség van a Nemzeti Sportintézeten keresztül 
bekapcsolódni a rendszerbe, ahol regisztrálást követıen támogatásban részesül az intézmény, 
amely jelenleg 80 ezer Ft/fı/év. Ezzel a finanszírozással a felmerülı plusz költségek 
fedezhetık. Alsó tagozatban a 2 óra növeléssel túllépi az intézmény a maximális óraszámot, 
de a testnevelés óra esetében ez lehetséges.  
 
Szvitankó Tamás: A szülık részérıl történı visszajelzés felıl érdeklıdik. 
 
Szegedi Istvánné: Április 4-re terveznek egy mérést, amely alapján az óvodában tartnának 
egy testnevelés órát az iskolába készülı gyerekek részére. Alsó tagozatban Zérczi László, 
felsı tagozatban Sontra László vinnné a tagozatot. A szülık részérıl nagy az érdeklıdés.  
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Lendák Lajos Zoltán: Javasolja, hogy reklámozza minél többet az iskola a sportosztály 
bevezetését.  
 
Szegedi Istvánné: A Zemplén Televízióban készült egy híradó, az óvodákban is közzé van 
téve, de a Sárospatak újságban is megjelent a felhívás. 
 
Szvitankó Tamás:  A híradó elıtti ajánlóban is közzé lehet tenni, amelyben szívesen segít.  
 
Donkó József: Ez hivatalossá akkor válhat, ha a fenntartó dönt.  
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
2. Tájékoztató az Újbástya Rendezvéncentrum átadás-átvételérıl 
 
Szvitankó Tamás: Elızetes döntést követıen az Újbástya Rendezvénycentrum átkerül A 
Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményhez, amely hosszú folyamat. A mőszaki iroda is 
részt vett az épület állagával kapcsolatos átadásban, ezért felkéri Cziráki Zsoltot, hogy 
észrevételeit mondja el. 
 
Cziráki Zsolt : Az eljárás kezdetén mőszaki szempontból vizsgálták az épület jelenlegi 
állapotát, mind a Sarokbástya épületet, mind a Vízi kapui szabadtéri színpad épületét. A 
tapasztaltakat feljegyzésbe foglalták, fotódokumentumokkal alátámasztva. 2009-ben történt a 
kivitelezıvel egy garanciális bejárás, amelyrıl jegyzıkönyv készült és amelyben 
megállapításra kerültek a hiányosságok. A tapasztalt tények csak részben kerülhettek 
elhárításra, mivel erre irányuló jegyzıkönyvet nem talált. Külön kitér a kazamata 
épületszintre, amely nagyon rossz állapotban van. Jelentıs a nedvesedés és magas a 
páratartalom annak ellenére, hogy páraelszívó mőködik. A kazamata padlóburkolatának 
fellazulása, egyenetlensége problémás, illetve életveszélyes az ott elhelyezett világítótest. 
Látható, hogy karbantartó munkálatokat sem végeztek az elmúlt idıszakban. Még jelenleg is 
mőködik egy kiállítás, a panoptikum. Elmondja, hogy érintésvédelmi szakember is 
megerısítette a tapasztaltakat. A tőzjelzırendszer hiányossága miatt a tőzoltóság az épület 
bezárásában, bírság kiszabásában gondolkodik. Reméli, hogy hamarosan meg fog oldódni ez 
a probléma. Megnézték az épület energiafelhasználását, amely jelentıs. Az áramszolgáltatótól 
kikérték a terhelésgörbét egy adott idıszakra vonatkozóan. Ebbıl következtetni lehet, hogy 
mely berendezések terhelik feleslegesen a rendszert. Képeken keresztül mutatja meg a hibákat 
az épületben. Véleménye szerint a falra kell felszerelni a világító berendezéseket, amelyek így 
könnyebben javíthatók. Az intézmény úgy kapta meg a használatbavételi engedélyt, ha 
kiépítésre kerül a tőzjelzı rendszer, amely megtörtént és átjelzéssel kell rendelkezni a 
Sátoraljaújhelyi Tőzoltósághoz is. Ez mőködött 2 hónapig, majd az épület üzemeltetıje 
felbontotta a szerzıdést és egy másik céggel kötötte meg, viszont az átjelzés nem került a 
tőzoltósághoz bekötésre. Adott esetben akár a biztosítót is mentesítheti a felelısség alól, 
hiszen az elıírásnak nem megfelelıen jártak el.  
 
Donkó József: A füstjelzıberendezés beszállítójával beszélt és úton van a szóbanforgó 
technikai eszköz, a beszereléssel együtt az átjelzés is megtörténik a tőzoltóság felé.  
 
Cziráki Zsolt : A tőzoltóság február 23-tól 45 napot adott a tőzjelzı és átjelzı 
megvalósítására. Elmulasztás esetén  1 millió forint többször kiróható bírsággal számol, de az 
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épületet is bezárathatja. A Vízi kapui szabadtéri színpad kiszolgáló épületének 
padlóburkolatának hibájáról és a beázásról is szót kell ejteni. Összességében elmondja, hogy 
rendkívül rossz állapotban vannak az épületek. A Sarokbástyában a padló elvált az 
oldalcsempétıl, amely a padlófőtés nem teljesen korszerő kivitelezésére utal. Problémát 
jelenthet, ha bı vízzel mosnak fel. A mellékhelyiségekben falba épített rejtett tartájok vannak, 
ahol a csıvezeték szivárog, ebbıl is probléma lehet. Megállapításra került, hogy az intézmény 
10 fıvonallal rendelkezett, amelynek az alapdíja is tetemes összeg. Komoly alközpont is 
található, de 1 fıvonalra mindenképpen szükség van.  
 
Lendák Lajos Zoltán: A Sarokbástya építésekor járt a kazamatában, ahol tapasztalta, hogy 
egy vízér komoly problémát jelentett. Ezek a beázások ebbıl is adódhatnak.  
 
Cziráki Zsolt : A Pénzügyi Bizottság kérte a kivitelezı megkeresését és hivatkozva a 2009. 
évi mőszaki bejárásra felteszik a kérdéseket. A rejtett tartály szívárgását nem szabad 2-3 évig 
hagyni, de a padlóbaépített világítással is foglalkozni kellett volna.  
 
Szvitankó Tamás: Szivattyúval történt vízelszívás mőködött korábban, amely jelenleg már 
nem mőködik. A padlóbeázás lehetséges, hogy ebbıl adódik.  
 
Donkó József: Az átadás-átvételben nagy segítség volt a Mőszaki Iroda. Mellettük olyan 
külsı szakemberek is részt vettek, akik annak idején a pályázatnál segítették az épületet 
üzemeltetıket az eszközök beszerzését illetıen. A technikai eszközök állapotának felmérését 
tartalmazza az anyag és megállapításra került, hogy a 3 éves használat mellett 6-8 évesnek 
felelnek meg az eszközök. A számítástechnikai eszközöknél kerültek megállapításra, hogy 
alkatrészeket szereltek ki belılük. Elképzelés az volt, hogy a Kft-tıl a hivatalon keresztül 
vegye át A Mővelıdés Háza és Könyvtára az épületet és az ott található eszközöket. A leltárt 
a belsı összeállítás alapján kezdték el, amelyet a megbízott ügyvezetı készített el. A 
kollégákkal történt egyeztetés alapján az épületben található eszközök leltárbavétele után 
került összehasonlításra a korábban elkészített kartonrendszerrel, amely a polgármesteri 
hivatalban volt megtalálható. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy ennek a 
kartonanyagnak a helyszínen is rendelkezésre kell állni. A leltár összehasonlítása megtörtént, 
minimális eltérést találtak, amelynek tisztázása folyamatban van. Gyakorlatilag minden 
eszköz jelenleg is rendelkezésre áll. 2011. március 10-ig még 3.310.000 forint került 
kifizetésre, javarészt korábbi mőködéshez kapcsolódó bérkifizetések, de folyamatosan 
érkeznek még kifizetetlen számlák. Jelenleg 445 ezer forint értékő kifizetetlen számlák 
vannak. Alpolgármester asszonnyal egyeztetve úgy célszerő kifizetni, hogy az önkormányzat 
finanszírozás formájában a Kft számlájára utalja, ahonnan  megtörténik a kiegyenlítés. 2011. 
március 24-én kerül sor egy egyeztetésre a volt a gazdasági vezetıvel, a könyvelıvel, ahol 
jelen lesz jegyzı asszony és a pénzügyi iroda vezetıje is. A bizottság tagjait is várja az 
egyeztetésre. Nem könnyő egyik intézmény helyzete sem. Nem látja jónak, hogy többszázezer 
forint értékő eszközök kerültek felszerelésre, amelyek egyáltalán nem mőködnek. Nem érti 
miért nem mőködtek az érintıképerınyıs információs eszközök, hiszen elvileg 
idegenforgalommal foglalkoztak.  
 
Szvitankó Tamás: Az 1 millió forint értékő hangkeverı a sáros, piszkos padlón hevert, 
amelyet komoly felelıtlenségnek tart, de nem biztos, hogy teljes egészében az igazgató 
felelıs. Meg kell válogatni, milyen embereket alkalmaz a cég, nem elítélve a 
közmunkaprogramot. Áramtalanítva az épületet 2 kw-os fogyasztást mértek, amelyet nem 
értenek. Gyanús, hogy a rejtett csatornának van kötelezı főtése, amely éjjel-nappal fogyasztja 
az energiát.  
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Tarnavölgyi László:  Érdeklıdik, hogy érkezhetnek-e még kifizetetlen számlák. 
 
Donkó József: Nem tud erre pontos választ adni.  
 
Aros János: Kerülhetnek még elı szerzıdések. Példának említi a panoptikum kifizetésével 
kapcsolatos 1 millió forintot. 5 millió forint volt a telepítés költsége, amely nem kerül az 
önkormányzat tulajdonába, de ki kell fizetni az összeget. A Sarokbástya elızı vezetése 
bérbeadta a szabadtéri színpadot 30.000 Ft+Áfa értékben, de amennyiben a szerzıdéstıl 
elállnak 150.000 Ft+Áfa összeget kell kifizetni. Bízik abban, hogy A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára gondosabb gazdája lesz az intézménynek. Az önkormányzat szándéka, hogy a 
Sarokbástya olyan funkcióval rendelkezzen, amely legalább erkölcsi profitot tud hozni.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Most úgy látja, hogy nem kellett volna megépíteni a Sarokbástyát, 
mert csak a hibák keresése történik. Kifogásolja, hogy a hangtechnikai jegyzıkönyv végén 
csak egy aláírás szerepel. 
 
Donkó József: A hangtechnikai jegyzıkönyv esetében az elsıdleges aláíró Vigh Zsolt volt, 
mivel a beszerzésnél ı segítette a pályázókat és a szakértelmét nem hiszi, hogy bárki 
megkérdıjelezi. Gyüre Ferenc és Baranyi Balázs jelen voltak a vizsgálatnál, akiknek az 
aláírása szintén szerepel a dokumentumon.   
 
Lendák Lajos Zoltán: A kérdést azért tette fel, mert a másik két aláírás nem látszik. 
 
Donkó József: A füstjelzı megrendelése megtörtént, amelyet április 11-ig várhatóan be is 
szerelnek. 
 
Szvitankó Tamás: Most szembesült azzal, hogy a panoptikummal kapcsolatos 5 millió 
forintból 1 millió forint még nem lett kifizetve.  Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta. 

 
23/2011. (III.23.) Humán Bizottság 

 
határozata 

 
az Újbástya Rendezvénycentrum átadás-átvételérıl 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek az Újbástya Rendezvénydentrum átadás-
átvételérıl szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
 
3. Beszámoló a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri meghallgatni Bálint Béla igazgató úr szóbeli kiegészítését. 
 
Bálint Béla: Örömmel mondja el, hogy a beszámolója óta emelkedett az iskolába beiratkozott 
tanulók létszáma és több oldalon keresztül mutathatta meg az iskola eredményeit.  
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Szvitankó Tamás: Örömmel látja, hogy építkezések folynak és fejlıdik az intézmény. Az 
eredményeket szépnek tartja, hiszen országos szinten ismert az iskola munkája. 
 
Tarnavölgyi László: Elismerését fejezi ki és további sikereket kíván.  
 
Zérczi László: Köszönetét fejezi ki igazgató úr munkájáért. Szakmai munkájuk kifogástalan, 
amely az eredményekre és a tanulói létszámra is hatással van. További sikereket kíván. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Mindenkivel egyetértve az önkormányzatot is megdícséri, aki 
segítette igazgató úr áldozatos munkáját a Szent Erzsébet u. 12. sz. alatti épület felújításakor. 
 
Szvitankó Tamás: A „Menjünk világgá” c. utazás kiállításon is színvonalasan szerepelt az 
iskola, amelyért köszönetet mond.  
 
Saláta László Mihály: Azok közé tartozik, aki nem szokta az intézményvezetık munkáját 
dicsérni, hiszen azért vannak ott, hogy teljes erıfeszítéssel dolgozzanak, de fegyverhordozói 
Sárospatak hírnevének. Egyrészt a versenyeken való részvétellel, másrészt pedig a városi 
rendezvényeken való részvétellel, amelyért szintén köszönetet mond. 
 
Bálint Béla: Jólesik az elismerés, de ıszinte szívvel mondja, hogy a szakmai munkának egy 
feltételrendszert kell követelni. Szerencsésen alakultak a dolgok, hiszen az intézmény kiválóra 
minısült. Sokat segítettek azok a pályázatok, amelyek által a kor elvárásaihoz mérten fel 
tudták szerelni az iskolát eszközökkel. Reméli, hogy továbbra is hosszú idın keresztül tudják 
segíteni a város kulturális eseményeit, hiszen ezt erkölcsi kötelességnek is érzik. Külön öröm 
a képzımővészeti tagozat eredménye. Mindhárom mővészeti területen erıs a versenyeztetés.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a kiegészítést, kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

24/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola beszámolójáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
beszámolójának elfogadását. 
 

 
4. Tájékoztató a Sárospataki Torna Club 2010. évi munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri Krai Csaba elnök úr szóbeli kiegészítését. 
 
Krai Csaba: A beszámolót szóban szeretné kiegészít. Az ökölvívó szakosztály eredményesen 
szerepelt Kaposváron. A 2011. évben a Sárospataki Torna Club rendezheti meg a 2011. évi 
serdülı magyar ökölvívóbajnokságot. Megkezdıdtek az elıkészületi munkák, a szállások 
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foglalása, a csarnok bérleti díja, szerzıdéskötések, meghívások. A Sárospataki Torna Club a 
LEADER pályázatot a Vay Miklós Szakképzı Iskolával karöltve megnyerte, amely 
utófinanszírozású. Megköszöni az önkormányzatnak a segítı munkát.  
 
Aros János: Szakosztályonként kéri az eredményeket. 
 
Krai Csaba: A labdarúgók a Megye II-ben bajnokságot nyertek, Megye I. osztályban 
szerepel a csapat. Az utánpótláscsapatból két korcsoport a második helyen szerpelt, egy 
korcsoport megnyerte. A kézilabda a késıbbiekben más formában fog továbbmőködni, saját 
erıbıl, saját gyerekekbıl fognak csapatot építeni. Megköszöni Papp József és Hardon Csaba 
lelkiismeretes munkáját. Jelenleg Megye I. osztályban szerepel. Az ökölvívó szakosztály 40-
42 fıvel dolgozik, ebbıl 6-7 fı van menedzselve. Jelenleg három válogatott versenyezı van. 
Az asztalitenisz szakosztály a leggyengébb az egyesületben. NB3-as csapat és Megye I. 
osztályú csapatuk van.  
 
Aros János: Az utánpótlásegyesületekkel való kapcsolat felıl érdeklıdik. 
 
Krai Csaba:  A Rákóczi Diáksport Egyesülettel az Árvay Diáksport Egyesülettel és a 
Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskolával jó a kapcsolat. Az innen kikerülı gyerekek nagy 
hasznára vannak a Sárospataki Torna Clubnak.  
 
Aros János: Voltak nézeteltérések a sportpálya jelenlegi mőködtetıje és a használók között. 
 
Krai Csaba: Kényelmetlen helyzetben van a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
alkalmazottjaként, de azt kell mondani, hogy sajnos még vanak súrlódások. 
 
Aros János: Kifogásolja a magas könyvelési díjat, amely éves szinten közel 400 ezer forint. 
 
Krai Csaba: Szeretne könyvelıt váltani. 
 
Aros János: Mielıtt könyvelıt vált, kéri egyeztetni alpolgármester asszonnyal. 
 
Aros János: A saját gépkocsihasználat összegét is soknak tartja, valamint érdeklıdik az 
egyéb költségek, az utánpótlás esetében az anyag és az egyéb költség és tárgyi eszköz felıl. 
Összefoglalja úgy gondolja, hogy a városban szép úton halad a sport. Örömmel mondja, hogy 
a szurkolók létszáma hétrıl hétre emelkedik.  
 
Krai Csaba: A saját gépkocsihasználat tartalmazza a bírói díjat és az ı utiköltségüket. 
Ellenır esetén a költség szintén az egyesületet terheli. Voltak mérkızések, amelyre 
személygépkocsival utaztak.  
 
Tarnavölgyi László: Az eredményeket valóban jónak tartja. Korábban a focitábor 
megrendezésekor érzett konkurenciás problémákat, amelyek megoldása felıl érdeklıdik. A 
szponzorok bevonásáról is kér kiegészítést.  
 
Krai Csaba: 2010-ben a szponzorokra sajnos már nem igazán tudtak számítani. Állami 
szerveket keresett meg, mint a VPOP és a NAV. 2002-ben kezdte el a STC a focitábort, majd 
egy erkölcsi morális válságba került az egyesület. Új elnökség került megválasztásra és akkor 
már a másik egyesület is megkezdte a focitábor szervezését. A szülık keresték meg ıket elsı 
körben, hogy egy kedvezményes csomagárat ajánljon a STC a focitáborra, hiszen a lakosság 
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60 százaléka minimálbérbıl él. 2010-ben 12500 forint volt a napközis rendszerben és 16500 
forint volt a kollégiumi rendszerben. Nem szeretne konkurenciát a másik szervezıvel. Újra 
meg kell nézni, hogyan tudnák 2011-ben megszervezni a tábort. Elmondja, hogy a 
Sárospataki Torna Clubot már kétszer a rendırségre is bejelentették hangoskodás miatt.  
 
Lendák Lajos Zoltán: STC elnökségi tagként hozzáteszi, hogy megérne egy bıvebb kifejtést 
is az egyesület munkája. Látja, hogy az asztalitenisz egyre népszerőbb az iskolákban.  
 
Szvitankó Tamás: Gratulál Ruszó András ökölvívó sporteredményéhez, aki megyei 
kitüntetést vehetett át. Örül a diáksportegyesületekkel és a SUSI-val kialakított jó 
kapcsolatnak. A kisebb sérelmeken próbáljanak túllépni.  
 
Krai Csaba: Nem szereti az ütközéseket és a súrlódásokat, de az a dolga, hogy a saját 
egyesületének az érdekeit védje.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

25/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Sárospataki Torna Club tájékoztatójáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Sárospataki Torna Club 2010. évi 
munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
5. Tájékoztató a Sárospataki Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Rétiné Muha Krisztinát, hogy röviden mutassa be az intézmény 
munkáját. 
 
Rétiné Muha Krisztina: Nagy megtiszteltetés számukra, hogy bemutathatják az iskola 
szakmai munkáját. Az intézmény 1998-ban alakult, amikor fenntartója Dr. Muha Miklós volt. 
Törvényi változások következtében 2005-tıl a Sipos György Alapfokú Mővészetoktatási és 
Nevelési Alapítvány lett a fenntartó. Jelenleg 1097 fı részére oktatnak táncot. Kiválóra 
minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény. 2010. januárban megalakították a Sipos 
György Tehetségpontot, 2010. áprilisától a Magyar Táncmővészeti Fıiskola 
partnerintézménye és gyakorlóhelye. Sárospatakon kívül 22 telephelyen vannak jelen. Heves 
megyében is van 1 telephelyük. 1998 óta mőködik a néptáncoktatás, 2000-tıl a társastánc, 6 
éve a moderntánc, 3 éve a balett. Az alapítvány bevétele az állami normatíva, a térítési díj és a 
pályázati bevételek. A kisebb pályázatok mellett uniós pályázatokat is benyújtottak. A 
TÁMOP-os pályázat megvalósítása még most is folyik. 2010. szeptemberében elsı 
alkalommal az önkormányzattól is kaptak támogatást rendezvényekre. Három próbaterem 
került kialakításra a Bartók Béla u. 2. sz. alatt. Szakirányú végzettséggel rendelkezı 
pedagógusok tanítanak, így 13 fıállású, 5 fı óraadó és 4 fı kisegítı. Jelenleg futó pályázat a 
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„Tehetséggondozás a Bodrog-parti Athénben” címmel került benyújtásra. Az intézményben 
elıször elkezdtek egy tehetségmérést és tehetségazonosítást. A gyerekeket pszichológus 
segítségével mérik, így a kreativitásukat, a motivációs képességüket. A képességvizsgálathoz 
bekapcsolódik a táncos képesség vizsgálata. Erre kidolgozásra került egy tehetséggondozó 
felmérés, amely ritmusgyakorlatokra és a téri tájékozódóképességekre alapul. Kiadványban 
szeretnék megjeleníteni az eredményeket. A pályázat tartalmaz továbbá egy európai uniós 
konferenciát, moderntáncversenyt, társastáncversenyt, néptáncversenyt, valamint 
továbbképzéseket. Fontosnak tartja a kollégák új módszerekkel történı megismertetését. A 
másik TÁMOP-os pályázat március 31-én lezárul. Ennek keretében tanulmányi versenyeken, 
országos néptáncversenyen, Csepel kupán, Zemplén Országos Minısítı Társastáncversenyen 
vettek részt a gyerekek. Az Országos Néptáncversenyen három csoportot indítottak,  de 
nemcsak sárospataki gyerekeket, hanem életkori megkötés alapján több település táncosait. 
Novemberben kezdték a próbákat, de megérte, mert a zsőri nagyon pozitívan értékelte az 
elıadást. A Csepel kupa is országos rendezvény, ahol két fı elsı helyezést ért el. A Zemplén 
Országos Minısítı Társastáncversenyrıl ezüst és bronzminısítéssel tértek haza a csoportok. 
Tehetségnapokon mutatják be a gyerekek, hogy az eltelt idıben mit tanultak. A pályázat 
segítségével újraélesztették a Tánciskolai Híradót, amelyben az iskolai eseményekrıl 
számolnak be. A harmadik TÁMOP-os pályázat a Pedagógusok képzése a Sárospataki 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben címmel került benyújtásra, amely két évre szól. 
2010. február 1-vel kezdıdött, amelyben két fı vett részt. 1 fı elvégezte a Táncmővészeti 
Fıiskola mesterszakát, 1 fı jelenleg végzi. E mellett a mentortanári szakirányra is 
beiskoláztak 5 fıt. Az Oktatásért Közalapítványnál is sikeresen pályáztak, amelyhez Kiss 
Ferenc nyújt segítséget a pszichológiai vizsgálatok terén. 60 fıbıl 7 fiút és 7 lányt 
alkalmasnak tartottak a tehetségeik fejlesztésére. A szólótáncversennyel 12 éve foglalkoznak, 
ahol teret adnak a kiemelkedı képességő gyerekeknek. Két kategóriában versenyeznek. A 
résztvevık száma eléri a 100 fıt. Továbbá párostáncversenyt és társastáncversenyt is 
szerveznek. Idén rendezték meg elsı alkalommal az I. Regionális Moderntáncversenyt, ahová 
más mővészeti iskola csoportjai is érkeztek, akik örültek a kezdeményezésnek, 150 fı vett 
részt, amelyet szintén zsőri értékelt. A Sipos György Néptáncfesztivál IV. alkalommal kerül 
megrendezésre április 16-án, amely csoportos versenyként jött létre. A Sárospatakon kívül élı 
gyerekeknek kevés a fellépési lehetıségük. Minden év végén megmutatják a gyerekek az éven 
tanultakat. Pályázatnak köszönhetıen meghirdetésre került egy egyhetes intenzív nyári 
továbbképzés, amelyen részt vehettek az iskola tanárai és magasabb évfolyamos diákok. 11 
éve tánctábort szerveznek, amelyen 2010-ben több, mint 100 fı vett részt és Sárospatakon 
került megrendezésre. A tábor zárásaként bemutatták a szülıknek a tanultakat. Az Európai 
Uniós Konferencián és Néptáncgálán külföldi csoportokat lát vendégül az iskola, 
Lengyelországból, Ukrajnából, Erdélybıl és Szlovákiából. Megköszöni az önkormányzatnak, 
hogy a fıvédnökséget elvállalta. Minden év decemberében adventi mősort készítenek. 
Elmondja, hogy bármilyen városi rendezvényen számíthat a város az iskola mősoraira. Az 
iskolában Kerthner-díj kerül átadásra, amelyet Kerthner Zoltán alapított. Minden évben a 
pedagógusok döntik el, ki kapja az elismerést. A Sipos György-díj 2011-ben alakult, amelyet 
a Sipos György Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján 4 kategóriában adományozza: 
pedagógus kategória, az oktatást segítı kategória, nemzetközi kapcsolatok kategória, 
kiemelkedı partnerintézmény kategória.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a segítséget, amelyet az adventi mősorban nyújtottak.  
 
Donkó József: Évek óta figyelmes és szoros partnere az intézmény a majálisnak, de március 
15-i mősorban is közremőködtek már.  
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Aros János: Kevés város van, aki elmondhatja, hogy 3 kitőnı színvonalon mőködı mővészeti 
oktatási intézmény mőködik. A városi rendezvényeken való részvételért köszönetet mond. Az 
árvízkárosultakkal kapcsolatos adomány miatt a város még nem jelzett vissza, amelyet pótolni 
fog, hiszen elsıként jelezték segítségüket.  
 
Saláta László Mihály: Meglepetés volt számára ez a tájékoztató. Elismeri a számos 
tevékenység végzését. 
 
Dr. Szabó Rita: Nagyon tetszett a tájékoztató.   
 
Donkó József: 1998-ban lehetıvé tette egy OM rendelet a mővészeti iskolák többlábon 
állását. Rajtuk kívül még egy magánintézmény jelent meg nyíregyházi székhellyel, amely 
nem volt mőködıképes. Gratulál az iskola eredményéhez.  
 
Zérczi László: Szintén elismerését fejezi ki. Érdeklıdik, hogy a pályázatokat saját maguk 
készítik vagy külsıs cégek kerülnek megbízásra. 
 
Rétiné Muha Krisztina: A TÁMOP-os pályázathoz kértek segítséget pályázatíróktól, de 
annak végrehajtását már az iskola végezte. Mindenki elıtt ismert a szigorú elszámolása, 
illetve hátrány az utófinanszírozás. A kisebb, hazai pályázatokat már saját maguk készítik el.  
 
Dr. Muha Miklós: A kuratúrium elnökeként köszönetet mond a lehetıségért, hogy 
bemutathatták az iskola tevékenységét, amely sok munkának az eredménye. Továbbra is 
szívesen részt vállalnak a város népszerősítésében bárhol, ha hívják az intézményt. Nehéz 
helyzetben van az önkormányzat, de kéri, hogy a civil szervezetek részére egy éven egyszer 
vagy kétszer rendelkezésére bocsássa a város A Mővelıdés Háza és Könyvtára színháztermét 
kedvezményes áron. Az óvodás gyerekeknek is tartanak néptáncoktatást, de kifogásolja és a 
szülık is kifogásolják, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola taníthat a délelıtti órákban. Az 
egyenlıség elve miatt vetette fel ezt a problémát. Mindkét iskola becsülettel és a gyerekekért 
dogozik.  
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
6. Elıterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról 
 
Szvitankó Tamás: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot átolvasta, amelyet 
kifogástalannak tart. Kéri a szabályzattal kapcsolatos kiegészítéseket, javaslatokat, 
véleményeket.  
 
Dankóné Gál Terézia:  A jelenleg hatályos szervezeti és mőködési szabályzat 1998-ban lett 
megalkotva, azóta 14 alkalommal került sor a módosításra. Az eltelt idıre vonatkozóan ez a 
módosítás nem sok. A jelenleg hatályos szabályzat is jól szolgálta a testületnek és szerveinek 
a mőködését. A módosításokra elsısorban a választások után került sor. A 2010. évi választást 
követıen is már 2 alkalommal került módosításra, elsısorban a bizottságok megváltozása, 
illetve a külsıs alpolgármester választása miatt. Ezek a változások több helyen is igénylik a 
szabályzat módosítását. A jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabály is indokolta az 
átdolgozást. Jelenleg még tanulmányozzák és egy évnek is el kell telni, hogy megelelıen 
alkalmazásra kerüljön. Pontosítást, módosítást, kiegészítést és törlést végeztek a 
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szabályzatban. Korábban az SZMSZ-ben nem voltak felsorolva a testvérvárosok. A törlés 
vonatkozik a jogszabályszerkesztésbıl adódóan arra, hogy magasabb szintő jogszabályok ne 
kerüljenek a helyi rendeletben megismétlésre, amely észrevétel lehet a kormányhivatal 
részérıl. Ez nem segíti a jogalkalmazók munkáját. Folyamatban van az alkotmány vitája, 
elfogadása, majd ezt követıen új önkormányzati törvény születik. Véleménye szerint a 
jelenlegi SZMSZ nem lesz olyan stabil, mint a korábbi. Rövidesen egy teljesen új 
szabályzatot kell majd alkotni. 
 
Saláta László Mihály: A SZMSZ-ben szabályozva volt, hogy a képviselıknek elıre kell 
jelezni a hozzászólási szándékot, amelyet tiszteletben is tart, de lehet, hogy az elıterjesztés 
tárgyalása közben felvetıdhet kérdése, véleménye. Az ülésvezetés szempontjából ezt nem 
tartja jónak. A 29.§ tartalmazza a rendeletek közszemlére tételét. A képviselı-testület elé be 
kell hozni a rendelettervezeteket is. Néhány hibát fedezett fel a szöveges részben, de még 
pontosan át fogja nézni. Utalás van a képviselıkkel kapcsolatos jogkörökre. Korábban már 
felvetette, hogy mely esetekben lehet kifizetni vagy visszavonni a képviselıi tiszteletdíjakat. 
Vannak a rendes ülések és hiányzáskor igazolást kell hozni, ellenkezı esetben nem kerül 
kifizetésre a tiszteletdíj. Kifogásolja, hogy van több rendkívüli ülés is, amelyiken viszont részt 
vesz a képviselı. Javasolja, hogy a polgármesternek legyen hatásköre eldönteni a jogtalan 
vagy jogos távolmaradást. A hivatal szervezeti tagozódása is változott, gondol itt a Kabinet 
Irodára, így a hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát is módosítani kell. Az elıterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Szabó Rita: Alapos és körültekintı munkát végzett a jegyzıi iroda vezetıje. A hivatali 
SZMSZ ehhez kapcsolódóan készül.  
 
Tarnavölgyi László: Teljeskörően felsorolja mindazt amit az SZMSZ-nek tartalmaznia kell. 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai között nem látja a honlap támogatását.  
 
Dr. Szabó Rita: Véleménye szerint a honlap üzemeltetés nem külön feladat.  
 
Dankóné Gál Terézia: Tudomása szerint a honlapot már nem támogatják, csak a közérdekő 
adatok közzétételét. 
 
Dr. Szabó Rita: A kérdés az, hogy nonprofit szervezetnek minısülhet-e az a cég, aki ezt 
üzemelteti. Azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy önként vállalt önálló feladatnak minısül-e. 
A támogatások jogszabályban nevesített önkormányzati feladatokat jelölnek. 
 
Dankóné Gál Terézia: Ezt még meg kell vizsgálni.  
 
Szvitankó Tamás: Kérte, hogy a képviselı-testület tagjai nyomtatott formában is 
megkaphassák az SZMSZ-t. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl és a felmerült 
kiegészítésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta. 
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26/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy az önkormányzat önként vállalt közfeladatai között 20. sorszámal 
szerepeltetésre kerüljön a következı: 

„20. mőködteti Sárospatak város honlapját” 
 
 
7. Elıterjesztés a 2011. évi sporttámogatások felosztásáról 
 
Szvitankó Tamás: Az önkormányzat által meghatározott 11.200.000 Ft-ra az egyesületek 
pályázhattak. Felkéri Vighné Fehérvári Zsuzsannát, mondja el kiegészítését.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A Zempléni Vízilabda Klub hozta be határidın túl a 
pályázatot. A pályázat kiírásakor március 14.  került megjelölésre benyújtási határidınek, de a 
legutolsó határidı március 16. volt. 1,2 millió forintot igényelt a Zempléni Vízilabda Klub, 
amely nem szerepel az elıterjesztésben, ami 35,29%-a az összköltségvetésének. 
 
Saláta László Mihály: A Sporthorgász Egyesület sem kér támogatást? 
 
Szvitankó Tamás: Nem pályáznak, de kéri a képviselı-testületet, hogy vízhasználati díjat ne 
fizessék ki, amely 40 ezer forint lenne. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökével 
egyeztetve készítettek egy javaslatot az alábbiak szerint: STC Labdarúgó Szakosztálya 3.000 
ezer Ft, Utánpótlás 750 ezer Ft, STC Kézilabda Szakosztálya 2.750 ezer Ft, STC Ökölvívó 
Szakosztálya 800 ezer Ft, STC Asztalitenisz Szakosztálya 100 ezer Ft, Árvay DSE 700 ezer 
Ft, Rákóczi DSE 600 ezer Ft, Refi DSE 300 ezer Ft, SUSI 950 ezer Ft, SESE Sakk 300 ezer 
Ft, Darts 150 ezer Ft, Modellezı Klub 70 ezer Ft, Sárospataki Vízisport Egyesület 100 ezer 
Ft, Zempléni Vízilabda Kub 400 ezer Ft.  
 
Tarnavölgyi László: Az Ulti Egyesület 30 ezer forint esetleges kérelmével is számolva 11 
millió forint lenne a támogatás. Így marad 200 ezer forint tartalék elıre nem látott 
versenyekre. Elnök úr által tett javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Szvitankó Tamás: A két diáksportegyesület esetében nem tartotta szerencsésnek a 100 ezer 
forint különbséget. Azzal gyızték meg, hogy az eredmények fontosak az összegek 
elosztásánál. Polgármester úr ígéretet tett, hogy a hiányzó részt az önkormányzat a Rákóczi 
Diáksport Egyesületnek kompenzálni fogja szállítás terén.  
 
Lendák Lajos Zoltán: A tavalyi évben az Árvay Diáksport Egyesület több pontot ért el és a 
pénzbeli különbséget nem tartja számottevınek. 
 
Zérczi László: A sporttagozat beindítása esetén lehet plusz támogatást adni a Rákóczi 
Diáksport Egyesület számára. A határidın túl érkezett pályázatot kéri, hogy fogadja el a 
bizottság.  
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Szvitankó Tamás: Egyetért a javaslattal. Kéri a bizottság szavazását az elhangzottakról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

27/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a 2011. évi sporttámogatások felosztásáról 
 

A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a sporttámogatások felosztását az alábbiak 
szerint: 
 
- Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya  3.000 ezer Ft  
                              Utánpótlás  750 ezer Ft 
- Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya   2.750 ezer Ft 
- Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya  800 ezer Ft 
- Sárospataki Torna Club Asztalitenisz Szakosztálya  100 ezer Ft 
- Árvay Diáksport Egyesület   700 ezer Ft 
- Rákóczi Diáksport Egyesület  600 ezer Ft 
- Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület 300 ezer Ft 
- Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola   950 ezer Ft 
- SESE Sakk Szakosztály   300 ezer Ft 
- Sorompó Darts Club   150 ezer Ft 
- Modellezı Klub                70 ezer Ft 
- Sárospataki Vízisport Egyesület   100 ezer Ft 
- Zempléni Vízilabda Kub   400 ezer Ft 
 
Lendák Lajos Zoltán távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  
 
 
8. Elıterjesztés az Újbástya Rendezvéncentrumban mőködı panoptikum további 
üzemeltetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: A panoptikum tulajdonosával beszélt, aki elmondta, hogy 1 millió forint 
tartozás van a kitelepítés költségébıl. Kb. 900 ezer forint forgalmat realizáltak az elmúlt 12  
hónapban a 10 millió forinttal szemben. Az 1 millió forintot mindenképpen ki kell fizetni a 
tulajdonosnak, akár itt marad a panoptikum, akár elszállításra kerül. Az eszközök és a 
kiállított tárgyak nagymértékben penészednek. Érdeklıdött a tulajdonostól, a panoptikum 
értéke 50 millió forint ellentétben a korábban elıterjesztésben szereplı 70 millió forinttal. 
Folyamatosan üzemeltetni kellene a páraelszívót, a járólapokat pedig rendbe kell tenni. 
Felmerült annak a lehetısége is, hogy meg kell várni augusztus végéig milyen bevételt lehet 
produkálni. Számítási alapként a vár 200 ezer látogatójával számoltak, amely a kiállítás 
forgalmát csak gyengíti, hiszen nívósabb kiállításokat láthatnak a várban.  
 
Szvitankó Tamás: A Rákóczi Múzeum igazgatójával egyeztetve elmondta, hogy a 
Börtönpanoptikumot nem kívánja átvenni.   
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Saláta László Mihály: Kifogásolja, hogy a múzeumigazgatót nem kérdezték meg a 
kiállításról. Véleménye szerint ez nem odavaló, tudta, hogy ebbıl bevételt nem lehet 
produkálni. Javasolja a megállapodás felbontását. 
 
Zérczi László: Egyetért a megállapodás felbontásával. Nem megfelelı döntés vagy tervezés 
következtében szakadt az önkormányzat nyakába ez a kiállítás.  
 
Tarnavölgyi László: Az egész Kft. mőködését jellemzi a Panoptikum üzemeltetése. Javasolja 
a megállapodás felbontását. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a szerzıdés felbontásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

28/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Börtönpanoptikum további üzemeltetésérıl 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Börtönpanoptikum további 
üzemeltetését ne vállalja és a megkötött megállapodást bontsa fel. 
 
 
9. Elıterjesztés közoktatási intézmények, valamint A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
alapító okiratának módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó Józsefet, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Donkó József: A közfoglalkoztatás megváltozása miatt szükséges az alapító okiratok 
módosítása. Továbbá A Mővelıdés Háza és Könyvtára esetében a Sarokbástya épület, a Vízi 
kapui szabadtéri színpad és kiszolgáló épület került beépítésre. A Farkas Ferenc Mővészeti 
Iskolánál telephely szőnt meg, amely törlésre került. Az intézmények esetében egyéb apró 
módosításokra is sor került.   
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

29/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a közoktatási intézmények, valamint A Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító 
Okiratának módosítására 
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A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a következı intézmények 
alapító okiratának  módosítását: 
 

Carolina Óvoda és Bölcsıde 
II. Rákóczi Ferenc Átalános Iskola 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  
Vay Miklós Szakképzı Iskola 
Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
Mővelıdés Háza és Könyvtára  

 
 
10. Elıterjesztés emléktábla elhelyezése tárgyában 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság véleményét az emléktábla elhelyezésérıl. 
 
Tarnavölgyi László: Támogatja az emléktábla elhelyezését az elıterjesztésben foglaltak 
szerint. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

30/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
Kézdi Márkosfalvi dr. Orbán István (1904-1999) gimnáziumi tanár 

emlékére emléktábla elhelyezésérıl 
 
A Humán Bizottság Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII.16.) számú rendelete 52.§ (2) bekezdése által 
biztosított átruházott hatáskörben Kézdi Márkosfalvi dr. Orbán István (1904-1999) 
gimnáziumi tanár emlékére emléktábla elhelyezése tárgyában a kérelemben s a 
szakvéleményben foglaltakkal egyetért. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
11. Egyéb ügyek 
 

• Május elsejével kapcsolatos elıkészületek 
 
Szvitankó Tamás: A május elsejével kapcsolatban kéri a bizottság tagjainak a javaslatát, 
véleményét. 
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna: Minden éven a Berekben került megrendezésre a majális, ahol 
kulturális mősort adtak a városban mőködı intézmények. A közönséget nézve az volt a 
tapasztalat, hogy a fellépık családtagjai látogattak ki.  
 
Donkó József: El kell dönteni, hogy mennyire kötıdik az önkormányzathoz. Egésznapos 
programsor összeállításához természetesen plusz finanszírozásra lenne szükség.  
 
Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy mekkora az igény egy ilyen rendezvényre.  
 
Donkó József: Elıkészítı munkálatként a kommunális szervezet rendbeteszi a területet, majd 
megjelennek az árusok. Délelıtt 10-12 óráig szervez a város programot, ahol többnyire a 
fellépık szülei jelennek meg. 
 
Saláta László Mihály: Véleméne szerint 2-3 ezer ember minden éven már csak 
megszokásból is elmegy a Berekbe a rendezvények miatt is. Amennyiben nem lesz program, 
nem fogják jó néven venni. Nem az önkormányzatnak kellene lebonyolítani, de legalább 
koordinálja és esetleg A Mővelıdés Háza és Könyvtára szervezzen a helyszínre programokat.  
 
Donkó József: Az a baj, hogy a legapróbb program is 60 ezer forintnál kezdıdik, amely 30 
percben merül ki. Ezért léptek fel eddig városi gyerekek a majálison. A színvonalas mősorhoz 
legalább 500 ezer forintra lenne szükség és meg kell nézni, hogy van-e annyi hozadéka. 
Lehet, hogy a Vízi-kapuhoz többen látogatnának ki, mégiscsak a városban található. 
 
Saláta László Mihály: A Berek területének hagyománya van és le fognak menni az emberek. 
A horgászok biztos ki fognak menni. 
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint morálisan nem teheti meg a város, hogy nem rendez 
majálist.  
 
Donkó József: Tavaly már horgászverseny sem volt. A majális szervezését felvállalhatja egy 
társadalmi szervezet is. 
 
Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy milyen program volt az elızı évben. 
  
Donkó József: Intézmények diákcsoportjai léptek fel egy-egy mősorszámmmal.  
 
Tarnavölgyi László: Véleménye szerint ugyenezt a kört kell felkérni. 
 
Saláta László Mihály: Egyetért a javaslattal, a minimális feltételrendszert kell megteremteni 
a helyszínen.  
 
 
 

• A Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
 
Szvitankó Tamás: A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Pécsi Német Kör 
együttmőködésével „Több mint élettörténetek. Sorsok” címmel kiállítást szervez, amely az 
Újbástya Rendezvénycentrumban lesz látható 1 hónapon keresztül. A kiállításhoz 100-120 
ezer forint támogatást kér az önkormányzattól. Polgármester úrral egyeztetve elmondja, hogy 
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nem igazán tudnak forrást biztosítani ehhez a kérelemhez. Több nagy rendezvény lesz, 
amelyhez a Kulturális Alapra elkülönített 1 millió forint már most látszik, hogy kevés.  
 
Donkó József: Mikorra tervezik a kiállítást? 
 
Szvitankó Tamás: Dátum nem szerepel a kérelemben. Elég sok embert érint Sárospatakon is, 
mint Józseffalván a sváb kisebbséget. Javasolja, hogy az elkülönített kulturális alapra nyújtsa 
be pályázatát. 
 
Donkó József: Meg kell jelentetni a pályázati kiírást. 
 
Tarnavölgyi László: Javasolja pályázat benyújtását a kulturális alapra. 
 
Saláta László Mihály: Egyetért a javaslattal. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a kérelemrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

31/2011. (III.23.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Német Kisebbségi Önkormányzat kérelmérıl 
 

A bizottság javasolja, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat a Kulturális Alap 
terhére nyújtsa be pályázatát a kiírás megjelenését követıen. 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 1805 órakor 
bezárta.  
 

K.m.f. 
 
        Szvitankó Tamás s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 
 
Koleszárné Braun Mónika 
   jegyzıkönyvvezetı 


