
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. május 25-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 
megtartott ülésén.              
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  
  Zérczi László 
  Saláta László Mihály 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Dr. Szabó Rita, alpolgármester 
  Dankóné Gál Terézia, irodavezetı 
  Dr. Szebényi Tibor, tanácsos 
  Dr. Farkas Éva, irodavezetı 
  Rusznák Istvánné, ügyintézı 
  Donkó József, irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportreferens 
   
  Meghívottak:  

Molnár Marianna, intézményvezetı 
Erdei János, Zempléni Vízilabda Klub vezetı edzıje 
Hörcsig Márton, a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetı igazgatója 
Koleszár Miklósné, a Zemplén Televízió Kht. gazdasági vezetıje 
 

        
Megjegyzés: Hörcsig Márton és Koleszár Miklósné az 1. napirendi pont tárgyalásánál voltak 
jelen. Molnár Marianna, Rusznák Istvánné és Dr. Farkas Éva a 2., Erdei János a 3. napirendi 
pont tárgyalását követıen távoztak.  
 
Napirend elıtt : A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, a sorrend 
megváltoztatását. Tarnavölgyi László tájékoztatást kér az egyéb ügyek között a Nemzeti 
Összetartozás Napján tervezett megemlékezésrıl, amellyel a bizottság egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására 

2. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
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3. Beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról 
4. Elıterjesztés a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 2/2007. 

(I.29.) rendelet módosítására 
5. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 

fizetendı térítési díj és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés 
szabályairól szóló 18/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési szabályzatának módosításáról 

7. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására 

8. Elıterjesztés a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló 
megbízási szerzıdés elfogadására 

9. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 
felülvizsgálatáról 

10. Tájékoztató az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beiratkozásáról 
11. Halász Márk támogatási kérelme (horgászbajnokság döntıjén való részvételhez) 

 
Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés Comenius Emlékérem adományozásáról 
2. Elıterjesztés a Szabó Károly díj adományozásáról 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyására 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Hörcsig Márton igazgató urat a szóbeli kiegészítésre. 
 
Hörcsig Márton : Nincs sok kiegészítése. A közhasznúsági jelentést teljeskörőnek tartja.  
 
Zérczi László: Véleménye szerint az elmúlt idıszakban sok kritika érte a televíziót, de az 
eredmények megnyugtatóak, hiszen jól mőködı rendszerrıl van szó. A helyi színészekkel 
elkészített Botcsinálta doktor c. tévéjátékhoz gratulál. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

41/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentésérıl 
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A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Zemplén Televízió Közhasznúsági 
Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyását. 
 
 
2. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Szvitankó Tamás: A tájékoztatón keresztül a bizottságnak lehetısége van betekinteni a 
sárospataki gyerekek és tág környezetük szociális helyzetébe. Felkéri a készítıket, mondják el 
kiegészítésüket. 
 
Dr. Farkas Éva: Elmondja, hogy minden éven kötelezı beszámolót és tájékoztatót készíteni 
az általuk végzett munkáról. A kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Molnár Marianna : A gyermekvédelmi törvény írja elı, hogy minden évben át kell tekinteni 
a gyermekvédelmi rendszert a képviselı-testületnek.  
 
Dr. Szabó Rita: Érdeklıdik, mennyire jelenik meg a fiatalság szórakozásának 
nyomonkövetése a rendszerben. Rosszabb a tendencia ezen a téren vagy nem érzékelhetı? 
 
Molnár Marianna : A gyermekvédelmi szolgáltatásnak akkor van feladata, ha valamilyen 
jelzés érkezik feléjük. Amennyiben nincs jelzés, abban az esetben nem tud eljárni ez ügyben. 
Korábban voltak problémák a fiatalok körében alkoholfogyasztás miatt. Az élelmiszerüzletek 
és a szórakozóhelyek felszólítást kaptak a jegyzıtıl, hogy fiatalokat nem szolgálhatnak ki. 2-3 
évvel ezelıtt a drogfogyasztással kapcsolatban is kaptak jelzéseket, de sajnos most is jelen 
vannak a lágy drogok a fiatalok körében.  
 
Dr. Szabó Rita: Megnyugtató számára, hogy nincs túl rossz helyzet ezen a téren. Feltételezi, 
hogy amennyiben tudomást szerez az intézmény problémás esetekrıl, intézkedés kezdıdik.  
 
Molnár Marianna : Természetesen, intézkednek és segítenek, ha van probléma megkeresik 
az intézményt. A dohányzást tömegesnek tartja és hosszú távú hatása káros. Az iskolákban a 
fiatalok rendszeresen hallhatnak ezzel kapcsolatos elıadásokat és szerveznek számukra 
drogellenes programokat.  
 
Tarnavölgyi László: A civil szervezetek, egyházak és a rendırség együttmőködése felıl 
érdeklıdik.  
 
Molnár Marianna : Feladataik között szerepel a gondozási tevékenység és a szervezési 
tevékenység. Elmondja, hogy évente minimum 6 alkalommal a rendırséggel közösen 
áttekintik a városban fellelhetı problémás kérdéseket. A gyermekvédelmi törvény változása 
következtében a hatóság dönt, ha folyamatos probémát jelent a családban a gyermeknevelés. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Gratulál az anyag elkészítéséhez. Tudja milyen nehéz munkát 
végeznek a szakemberek. 
 
Dr. Farkas Éva: Valóban nagy probémát jelent az ital- és a drogfogyasztás. A Rendırség 
tılük is neveket vár, így a tudomására jutott esetekkel kapcsolatban levelet fog írni számukra. 
Javasol egy-egy razziát beiktatni a Rendırség részérıl.  
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Molnár Marianna : Egyetért Dr. Farkas Évával. Javasolja továbbá a Polgárırség bevonását 
is, amennyiben ez lehetséges. Kérték már a pedagógusokat is, hogy iskolán kívül is 
ellenırizzék a fiatalokat, de elzárkóztak. Elmondja, hogy a családok részérıl is nagyobb 
figyelmet kellene szentelni a gyerekeknek.  
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint a gyerekek környezetében is keresni kell az okot 
az elmondottak terén. 
 
Zérczi László: A beszámolóban olvasható volt a fiatalkorú bőnözés és a drogfogyasztás. 
Amennyiben a hatóságok nem lépnek fel határozottan nehéz a szakszolgálat feladata.  
 
Szvitankó Tamás: Érdeklıdik, hogy mennyire zavarja a munkát a közelben zajló 
egészségügyi központ építése. 
 
Molnár Marianna:  Az épületben, ahol a pedagógiai szakszolgálat mőködik nagy a zaj, de 
nagyobb problémát jelent, hogy nincs interjúszoba. Elmondja, hogy tavaly nyáron nagy sikere 
volt Halászhomokon a nyári játszóháznak, amely hetente 1 napot jelentett és amelyet 
pályázatból valósítottak meg. Idén nyáron is szeretnének hasonló programot a lakótelepen 
csellengı gyerekek bevonásával.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a kiegészítést, kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 

 
42/2011. (V.25.) Humán Bizottság 

 
határozata 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
 
3. Beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Erdei Jánost a Zempléni Vízilabda Klub vezetı edzıjét, mondja el 
szóbeli kiegészítését. 
 
Erdei János: Elmondja, hogy az eredeti beszámolót visszavonta, azóta készült egy új  
beszámoló, amely minden képviselı és bizottsági tag részére elküldésre került. Kéri, hogy 
mindenki segítse a Zempléni Vízilabda Klub munkáját, hiszen a klubnak van egy sajátossága. 
Sajnos, az egész ország rossz helyzetben van. A beszámolóban is leírta, hogy a 2010-es évet a 
ZVK életében nagyon nehéz csupán számokkal és eredményekkel értékelni, hiszen 
megalakulása óta ez az év hozta a legnagyobb változásokat szakmailag és anyagilag egyaránt. 
Mint az már régóta sejthetı volt, a gazdasági válság hatásai elérték az egyesületet is, ennek 
ellenére a 2010. évben zárt bajnokságban két arany és három ezüstérmet nyertek a BOVISZ 
Régió Ligában. A junior korosztálynak meghirdetett bajnokságban sikerült maguk mögé 
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utasítani a mezınyt. Serdülı csapatuk a 2010-es évet toronymagasan veretlenül nyerte. A 
Gyerek I. korosztályban sajnos nem sikerült ilyen eredményt elérni, de sikerként könyvelik el 
a Gyerek II. és a Gyerek III. korosztályban az ezüstérmet. Elmondja, hogy kevés a gyerek és 
két korcsoport összevonásával tudnak versenyeztetni. A magyar vízilabda helyzetét nem 
kívánja elemezni. 2010. ıszén a régióba tartozó egyesületekkel folytatott tárgyalás során 
kiderült, hogy az ıszi mérkızéssorozat a többi csapat számára is vállalhatatlan. A Magyar 
Vízilabda Szövetség kifejezett kérésére idén elıször vállalkoztak arra, hogy az országos 
hatáskörrel megrendezett ún. Országos Vidékbajnokságban is részt vegyenek az 1997-es 
születéső játékosokkal, ahol további 18 mérkızést játszanak sportolóik. Örömmel mondja, 
hogy az uszodahasználatot mindkét város, azaz Sátoraljaújhely és Sárospatak is támogatta. A 
ZVK-ban változások történtek, a 6 éves munka eredményeképpen 2009. ıszén egy teljes 
egyesületi modell épült fel elıkészítıtıl a junior korosztályig. Az építkezés idıtartama alatt 
elegendı volt a lelkesedés, a szülık támogatása, de most a korszerő, szakmailag megalapozott 
sportszervezet és a szakosztályi sportszakmai mőködés már elengedhetetlenné teszi komoly 
gazdasági háttér kiépítését. Ez a feltétele annak, hogy sportolóink magasabb szintre lépjenek. 
2010. elején nyilvánvalóvá vált, hogy a kapott támogatásokból nem oldható meg a további 
versenyeztetés költségeinek kigazdálkodása, a felszerelések, pótlása, javítása, ezért 
kénytelenek voltak a szülık maximális anyagi támogatását igénybe venni. A ZVK elnöke 
Hegyi Tibor lett, akinek segítségével talán életben tud maradni a klub, hiszen a vízilabdát 
szeretik Sárospatakon. Szeretne más sportegyesületek képviselıivel is beszélgetni.  
 
Tarnavölgyi László: Örül annak, hogy az elsı beszámolót visszavonta a szakedzı, mert a 
javított változatban már az eredmények is látszanak. Véleménye szerint az önkormányzat 
lehetıségeihez mérten támogatta a ZVK-t. 
 
Szvitankó Tamás: Javasolja, hogy a Humán Bizottság folytasson tárgyalást a ZVK 
vezetıségével és beszéljék meg az esetlegesen felmerülı problémákat, de ne legyenek 
indulatok és egymásra mutogatások. 
 
Erdei János: Elmondja, hogy Hegyi elnök úr hatására készítette el az új beszámolót, amelyet 
heves vita elızött meg. Utólag már egyetért elnök úrral. Független egyesületrıl van szó és 
nem szeretne a múlton rágódni. Szeretne Sárospatakon megfelelı módon és feltételekkel 
vízilabdát oktatni. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  a következı határozatot hozta: 
 

43/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi beszámolójáról 
 

A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Zempléni Vízilabda Klub 
2010. évi beszámolóját.  
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4. Elıterjesztés a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 2/2007. 
(I.29.) rendelet módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztésben olvasható, hogy Sárospatak Ifjú Tehetsége cím 
alapítását javasolja polgármester úr, amelyrıl kéri a bizottság véleményét. 
 
Donkó József: Intézményeknek kiküldésre került egy levél, amely szerint javaslatot kértek a 
cím megnevezésére. Javaslat az intézményektıl nem érkezett. 14-25 éves korú fiatalok 
számára adná a város az elismerést augusztus 20-án, valamilyen területen kiemelkedı 
tevékenységéért. Javasolja, hogy a kitüntetı díjrendelet tartalmazza a javaslatok 
beérkezésének határidejét egy-egy cím adományozása esetén, illetve egységesíteni lehetne a 
javaslatot tevık körét. Elnök úrral egyeztetve felmerült a Sárospatak Ifjú Géniusza díj 
elnevezés is.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Jó kezdeményezésnek tartja és javasolja a Sárospatak Ifjú Géniusza 
díj megnevezést. 
 
Tarnavölgyi László: Szintén egyetért a kezdeményezéssel, hiszen ez a terület nem volt 
lefedve a kitüntetések adományozása kapcsán. Javasolja esetleg személyhez is kötni a díj 
elnevezését.  
 
Szvitankó Tamás: Elmondja, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola igazgatójával és 
helyettesével, valamint az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatójával egyeztetve 
pozitív visszajelzést kapott a Sárospatak Ifjú Géniusza díj megnevezésével kapcsolatban. 
Egyetért a javaslattevık körének egységesítésével. 
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint a „géniusz” szó nem magyaros, számára jobban 
tetszik a „tehetség” megnevezéssel. 
 
Donkó József: A „géniusz” kifejezést kimondottan hangzatosnak tartja. 
 
Tarnavölgyi László: Véleménye szerint a géniusz kifejezés már meghonosodott a magyar 
nyelvben.  
 
Szvitankó Tamás: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  évente 1 díj átadását javasolta, egyén 
részére 40 ezer forint, csoport részére 80 ezer forint pénzjutalommal, amellyel egyetért. Kéri a 
bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

44/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
 2/2007. (I.29.) rendelet módosítására 
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A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a heyi kitüntetı díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 2/2007. (I.29.) rendelet módosítását az alábbi módosítással: 
 
-  a „Sárospatak Ifjú Tehetsége” díj elnevezés, „Sárospatak Ifjú Géniusza” díj-ra 
módosuljon, 
- évente 1 díj adományozható egyén vagy csoport részére, 
- a díjjal járó pénzjutalom összege egyén részére 40.000 Ft, közösség, csoport részére 
80.000 Ft legyen. 

 
 

5. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intzményekben 
fizetendı térítési díj és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés 
szabályairól szóló 18/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: A rendeletben csak az idıpontok változnak, azaz a 2011/2012-es tanévre 
vonatkozóan is érvényben maradnak a díjak, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következı határozatot hozta: 
 

45/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj 
és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés szabályairól szóló 18/2010. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testület a fenti tárgyú rendelet elıterjesztés szerinti 
elfogadását. 
 
 
6. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dankóné Gál Teréziát, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Dankóné Gál Terézia: Magasabb szintő jogszabály szabályozza a jelölések módosítását, 
azaz a 32/2010. KIM rendelet meghatározza a képviselı-testület által hozott normatív 
határozatok megjelölésére vonatkozó szabályokat.  E rendelet szerint került pontosításra a 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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46/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
 Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. 
 
 
7. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására  
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dankóné Gál Teréziát a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dankóné Gál Terézia: A jelenleg hatályban lévı Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2008. 
évben került jóváhagyásra. A képviselı-testület 2010. decemberében döntött a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról. A jogszerő mőködéshez szükséges a 
változások beépítése és az SZMSZ elfogadása. Az SZM tartalmi követelményeit az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  20.§ (2) 
bekezdése szabályozza. A szabályzat a hivatal szervezeti egységeinek vezeztıivel egyeztetve 
készült.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a szabályzatról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

47/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
 
8. Elıterjesztés a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló 
megbízási szerzıdés elfogadására 
 
Szvitankó Tamás: Kéri Dankóné Gál Terézia kiegészítését az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Dankóné Gál Terézia: A Zemplén Informatika Bt-vel kötött szerzıdések áttekintésre 
kerültek, amelyek a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szólnak. A 
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gazdasági társaság képviselıjével történt egyeztetést követıen 2011. január 1-tıl a mindenkor 
érvényes minimálbér összegének 200%-áért + 25% ÁFA látja el, ezért szükséges a 
szerzıdések átdolgozása úgy hogy egy szerzıdésben történik a feltételek meghatározása.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

48/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló  
megbízási szerzıdésrıl 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő 
adatok közzétételérıl szóló megbízási szerzıdés elfogadását. 
 
 
9. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 
felülvizsgálatáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri alpolgármester asszonyt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dr. Szabó Rita: Az önkormányzat egy teljeskörő felülvizsgálatot és véleményezést szeretne 
minél szélesebb körben a gazdasági programot illetıen. Amennyiben további aktivizálás nem 
lesz a civil szervezetek és a város lakossága részérıl, a beérkezett javaslatok alapján egy új 
gazdasági program kerülne összeállításra. A jelenlegi program ciklusa 2014-ig tart. Van egy 
városfejlesztési koncepciója az önkormányzatnak, amelyet 2010-ben fogadtak el. Készül egy 
városmarketing koncepció, amely még javaslat szinten van és amelyet a Városmarketing 
Tanács dolgozott ki. A jelenlegi gazdasági programból átültethetı aktuális irányvonalakat 
egybedolgozva a beérkezett javaslatokat figyelembe véve elkészítésre kerülne a következı 
képviselı-testületi ülésre egy gazdasági programtervezet. Addig is várják a véleményeket.  
 
Szvitankó Tamás: A Lokálpatrióták Egyesülete tárgyalta a gazdasági programot, amelyen 
részt vett és elmondhatja, hogy részletesen leírták elképzeléseiket.  
 
Saláta László Mihály: 2007-ben már felkérés született a gazdasági program 
véleményezésére, amelyet akkor is komolyan vett az egyesület, de javaslataik nem kerültek 
bele az elıterjesztésbe.  
 
Tarnavölgyi László: Véleménye szerint egy gazdasági program annál jobb, minél szélesebb 
körben kérik ki a véleményeket. Javasolja elsı olvasatnak tekinteni és ezt követıen bárki 
hozzáteheti kiegészítését. A régebbi anyag már aktualitását vesztette, a prioritásokat fel kell 
állítani. Az Új Széchenyi Programra és más uniós forrásra is gondolni kell. Javasolja éves 
szintre lebontani a feladatok ütemezését.  
 
Dr.  Szabó Rita: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagja kifejtette, hogy nagyobb 
aktivitásra számított a gazdasági program nyilvánosságra tételét illetıen, hiszen a lehetıség is 
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és kellı idı is adott volt. Még a vállalkozói tanácstól sem kaptak észrevételt, pedig azt 
gondolja, hogy a vállalkozás a gazdasági élet szempontjából fontos lenne.  
 
Szvitankó Tamás: Saját ismerettségi körébıl is azt várta volna a vállalkozóktól, hogy 
véleményét fejtse ki.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

49/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Sárospatak Város Önkormányzata  
Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról 

 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 
Gazdasági Programjának tudomásulvételét. 
 
 
10. Tájékoztató az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beiratkozásáról. 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó Józsefet, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Donkó József:  Összeállításra került egy táblázat a következı tanévre történı 
beiratkozásokról. Elsı ránézésre is látható, hogy mindösszesen 83 sárospataki lakóhelyő 
tanulót tudtak az intézmények beírni. Volt olyan év, amikor 289 gyermek született a városban, 
2010-ben 87 fı. Komoly a probléma mind országosan, mind helyi szinten. Valamit javít a 
helyzeten a bejárók száma, de köztudott, hogy más településre is járnak a városból gyerekek 
iskolába, óvodába. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába 26 sárospataki tanuló és 6 bejáró 
tanuló került beírásra az elsı osztályba. Két fıként figyelembe vehetı 3 gyermek, így a 32 fı 
számított létszáma 35 fıre emelkedik. Ez fenntartói szempontból hátrányos, az intézmény 
szempontjából elınyös. 2 osztály indítása így megoldott, de mivel csoportfinanszírozás van, 
ez nem túl szerencsés. Elmondja, hogy várhatóan az Árvay József Gyakorló Általános Iskolát  
szeptember 1-tıl átveszi a Római Katolikus Egyház és néhány szülı ebben az esetben 
megcélozza a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 



 11 

50/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beiratkozásáról 
 
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre 
történı beiratkozásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét. 
 
 
11. Halász Márk támogatási kérelme (horgászbajnokság döntıjén való részvételhez) 
 
Szvitankó Tamás: Az édesapa benevezte fiát Halász Márkot az országos versenyre. 
Szegeden egy válogatás lesz, amennyiben ott jó eredményt ér el, akkor esetleg a magyar 
horgász válogatott tagja lehet. A helyi Horgász Egyesület 10 ezer forinttal támogatja a 
részvételt. A kérelemben szerepelnek a költségek.  
 
Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy magánszemélyként vagy egyesületi tagként nevez. 
 
Szvitankó Tamás: Az édesapja nevezte be, de jó eredményeket ér el egyesületi szinten is.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Véleménye szerint a nemzetközi versenyeken való részvételre szánt 
keretbıl lehet támogatni.  
 
Donkó József: Az említett keret a sportegyesületek támogatására szól. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Nem javasolja támogatni a kérelmet. 
 
Szvitankó Tamás:  Az a kérdés, hogy egyáltalán mibıl tudná támogatni az önkormányzat. 
 
Donkó József: Azt nem tudja, hogy mibıl támogatná az önkormányzat. Hozzáteszi, hogy az 
óvodaátadás kapcsán szakértı kijelölésére volt szükség, aki térítésmentesen végezte el a 
munkát, figyelemmel az önkormányzat kedvezıtlen költségvetésére. Ebben az esetben 
véleménye szerint át kellene gondolni az esetleges támogatást, bár nem ismeri a kérelem 
benyújtóját.  
 
Zérczi László: Nem szabad foglalkozni az önkormányzatnak magánjellegő kérelmekkel, 
oldja meg a szülı.  
 
Saláta László Mihály: Ez a támogatás példát mutatna egy újabb támogatási kérelemnek. 
 
Szvitankó Tamás: Nem javasolja a kérelem támogatását, mivel ilyen jellegő pénzügyi 
kerettel a képviselı-testület nem rendelkezik.  
 
Donkó József: Érkeztek már korábban is hasonló kérelmek, amelyekre azt a választ tudtuk 
adni, hogy az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzete nem teszi lehetıvé a támogatást.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a támogatási kérelemrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

51/2011. (V.25.) Humán Bizottság 
 

határozata 
 

Halász Márk támogatási kérelmérıl 
 
Tekintettel az önkormányzat kedvezıtlen költségvetési helyzetére, a bizottság nem 
javasolja a képviselı-testületnek Halász Márk kérelmének támogatását. 
 
 
12. Egyéb ügy 
 

• Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
 
Donkó József: Június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyőlés. 
Idén egy hármashelyszínnel történı megemlékezést szervez a szaktárca. Budapesten kezdıdik 
reggel, délben Ópusztaszeren folytatódik, majd délután 17 órakor Sárospatakon a Református 
Templomban lesz egy Ökumenikus istentisztelet. Ezt követıen koszorúzás lesz a Trianoni 
Emlékoszlopnál, amelyet a Duna Televízió fog közvetíteni. Bízik abban, hogy a meghívott 
vendégeken kívül sokan fognak részt venni a rendezvényen.  
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatja tovább a munkát.  
 
 
 
 

 
K.m.f. 

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


