
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. október 26-án a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében megtartott ülésén.                    
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság   
  Saláta László Mihály 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Aros János, polgármester 
  Dr. Szabó Rita, alpolgármester 
  Donkó József, kabinetiroda vezetı 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintézı 
 
  Meghívottak: 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde intézményvezetıje 
  Csatlósné Komáromi Katalin, A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója 
 
 
Megjegyzés: Zérczi László bizottsági tag távolmaradását bejelentette. Poncsák Ferenc a 3. 
napirendi pont tárgyalása alatt volt jelen. Lendvainé Szendrei Ágnes a 3. napirendi pont 
tárgyalását követıen távozott.  
   
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, a sorrend 
megváltoztatását. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történı 
csatlakozásról 

2. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. 
további mőködtetésérıl 

3. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
4. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi 

tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására 
5. Elıterjesztés a Városmarketing Tanácsadó Testület által összeállított 

„Városmarketing Koncepció” megvitatásáról 
6. Egyéb ügy 

• Köszönetnyilvánítás az ünnepi rendezvények szervezéséért 
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Zárt ülésen: 
1. Elıterjesztés a „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozására 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történı 
csatlakozásról 
 
Szvitankó Tamás: Kiegészítésképpen elmondja, hogy polgármester úr tájékoztatása szerint a 
csatlakozáshoz a tagdíj összege pályázati pénzbıl rendelkezésre áll. Az elıterjesztésrıl kéri a 
bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
92/2011. (X.26.) 

 
határozata 

 
a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez történı csatlakozásról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy csatlakozzon a Városok, 
Falvak Szövetsége Kulturális Régió szervezethez, valamint vállalja, hogy az annak 
alapszabályában megfogalmazott számítási mód szerint kiszámított éves tagdíjat, 
379.500 Ft-ot az egyesület számlájára befizeti. Javasolja a polgármester felhatalmazását 
a  belépési nyilatkozat aláírására.  
 
 
2. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. 
további mőködtetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztés arról szól, hogy a 2012. költségvetési évben tárgyalja a 
képviselı-testület a SIDINFO Kft. további mőködtetését, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta. 
 

Humán Bizottság 
93/2011. (X.26.) 

 
határozata 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. 

 további mőködtetésérıl 
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A Humán Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a határozat-
tervezet elfogadását a képviselı-testületnek. 
 
3. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására. 
 
Szvitankó Tamás: Az államháztartási törvény elıírja, hogy negyedévente tájékoztatni kell a 
képviselı-testületet az elıirányzatok módosításáról. Felkéri Poncsák Ferenc irodavezetıt a 
szóbeli kiegészítésre. 
 
Poncsák Ferenc: A képviselı-testület október 4-i meghívójában már szerepelt az 
elıterjesztés, de az nem került tárgyalásra a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás I. 
ütemének 71 millió forintos kiadásnövekedés indoklásának hiányában. Idıközben a 
projektmenedzsmenttıl bekért indoklás alapján kiegészítésre került az anyag. Látható, hogy 
az eredeti 355 millió forint miként emelkedett 427 millió forintra. Az eszközbeszerzés 10,5 
millió forinttal kevesebb, az építés 48,75 millió forinttal több és 2010. évrıl áthúzódott 32 
millió forint eszközvásárlás. Ez indokolja az I. ütem emelkedését. Korábban vitát váltott ki a 
Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila úti tagintézményének átadását követı elıirányzat 
csökkentés. A normatív támogatás adatát is pontosította, mivel az elızı anyagban rosszul 
szerepelt az összeg. A normatív támogatásról való lemondás 90 fı óvodás esetén 5.718 ezer 
forintot jelent.  
 
Szvitankó Tamás: Jelen van a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıje, aki egy kiegészítést is 
készített az anyaghoz. Kéri ennek ismertetését. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Éves kalkulációt készítettek a tagintézmény átadása elıtt, amely 
18 millió forint megtakarítást mutat. A 4 hónap költségmegtakarítása 6,5 millió forintot jelent, 
mivel 5 dolgozó átkerült az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodához. Továbbá az átadott 
gyerekeknek a befizetését, valamint térítési díj különbözetét az intézménynek nem kell 
kifizetni 90 fı esetén, amely több, mint 2 millió forint megtakarítás. Van  
rezsiköltségcsökkenés, amely 680 ezer forint, de ezt az összeget nem szeretné visszaadni és 
nem is áll módjában, mert a 2011. évet 7 millió forint kifizetetlen rezsiszámlával indították, 
amelyet ez évben ki kell gazdálkodni. Az intézmény átadásából eredı rezsiköltség 
megtakarítást szeretnék a 7 millió forintba beszámítani. Ezt a 6,5 millió forintos összeget 
vissza is tudnák adni, ha nem lenne az intézmény esetében olyan felmenı költség, amely a 
létszmcsökkenésbıl eredıen lépett fel. Tehát a leépítés során 6 fı bére és járuléka csak június 
30-ig lett tervezve, mert nem volt lehetıség teljes évre tervezni. Középkorú dolgozókról van 
szó, ezért a felmentési idejükre vonatkozó kifizetés és a végkielégítés tetemes összeget 4,7 
millió forintot jelentett. Amennyiben vissza tudnának adni 6,5 millió forintot, akkor is 
szükségük lenne 7,5 millió forintra. Az elmondottak miatt nem jelentkezik az intézménynél az 
átadásból eredı megtakarítás, az csak 2012. évben lesz érzékelhetı. Kéri, hogy 881 ezer 
forinttal kerüljön módosításra a Carolina Óvoda és Bölcsıde elıirányzata.  
 
Poncsák Ferenc: Az intézmények benyújtják az elıirányzatmódosítási kérelmüket, amelyet 
beépít a táblázatokba. Jelen esetben is így történt. Az intézményátadás miatt van 
bérmegtakarítás és van dologi megtakarítás, amely a bruttó megtakarítást jelenti. Az 
óvodavezetı elmondása szerint a bérmegtakarítás rendben van, de a dologi kiadás esetében a 
tagintézményben többletkiadás merült fel. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja kérte a 
kimutatást a többletkiadással kapcsolatosan. 
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Donkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökével, a Humán Bizottság elnökével 
és az óvoda vezetıjével egyeztettek, miután az intézményvezetı által elkészített anyag 
rendelkezésre állt. A vélemény azt volt, hogy az intézménynek a felmerült összegre szüksége 
van, hiszen az elızı évre vonatkozó, még az intézményt terhelı kiadást fedezni kell. 
 
Szvitankó Tamás: Javasolja a költségvetési rendelettervezet elfogadását, amelyrıl kéri a 
bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
94/2011. (X.26.) 

 
határozata 

 
a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a 2011. évi 
költségvetési elıirányzatok módosítását. 
 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi 
tevékenységérıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására 
 
Szvitankó Tamás: Dr. Dankó László elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a bizottság 
ülésén, így nehéz a napirendi pontról tárgyalni. Jelen van Csatlósné Komáromi Katalin A 
Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója, akinek kiegészítését is tartalmazza az anyag. Kéri a 
véleményeket, javaslatokat. 
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy miért a polgármester az elıterjesztı. 
 
Aros János: Jogos a felvetés. 
 
Szvitankó Tamás: Kabinet irodavezetı úrral egyeztetve vannak olyan kérdések, amelyeket 
csak Dr. Dankó László, az egyesület elnöke tudna megválaszolni, hiszen leírta a három 
hónapig történı akadályoztatását. Márciusban technikailag át lett adva az épület A Mővelıdés 
Háza és Könyvtára számára, amely azóta is folyamatosan mőködik. Minden rendezvény 
esetében mind A Mővelıdés Háza és Könyvtára, mind az önkormányzat jelen volt. Sok olyan 
ponttal találkozott az anyagban, amely nem fedi a valóságot. Érdeklıdik a Börtönpanoptikum 
felıl. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Részletes beszámolót készített az Újbástya 
Rendezvénycentrumban végzett tevékenységükrıl. A Börtönpanoptikum sorsát az 
önkormányzat megnyugtatóan rendezte és a helyiséget az eredeti bútorokkal újra berendezték, 
mőködıképes állapotba került. Vannak szükséges helyreállítási munkák, a funkció szerinti 
mőködés érdekében. 
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Szvitankó Tamás: Örömmel olvasta, hogy nyereséget is realizálhatott az épület és mind az 
Újbástya Rendezvénycentrum, mind a szabadtéri színpad funkcióját betöltötte. Kifogásolja, 
hogy az Utazás kiállításhoz felsorolt segítségek között nem szerepel a Sárospatak város által 
elkészített film, amelyet több szinkronnal készítettek el. Továbbá színvonalas mősort is adott 
a város. Megkérdezné, hogy miért csak a Tolcsvai Borfesztivált támogatta az egyesület. A 
beszámolóban kéri az egyesület elnöke a szervezeti felállás megváltoztatását. Javasolja a 
következı év költségvetéséig jelen állapot szerint tovább mőködni, továbbá a 2012. évi 
költségvetés ismeretében kerüljön változtatásra a jelenlegi mőködés. 
 
Saláta László Mihály: Mindenképpen szükség lenne az egyesület elnökének jelenlétére. Dr. 
Dankó László leírja, hogy kidolgozta a Zempléni TDM konstrukcióját, amely felıl bıvebb 
felvilágosítást kérne. Véleménye szerint ez A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatóját is 
érdekelné.  
 
Szvitankó Tamás: Polgármester úr tárgyalásokat folytatott Takács Andrással a világörökség 
kapcsán.  
 
Aros János: Egyeztetések vannak folyamatban, az önkormányzat részérıl Dr. Szabó Rita 
alpolgármester asszony van megbízva e témában. Amennyiben igény van rá meghívásra kerül 
Takács András a képviselı-testületi ülésre. Érdeklıdik, hogy miért kért az önkormányzat az 
egyesülettıl pénzügyi beszámolót is. 
 
Dr. Szabó Rita: Az önkormányzat által nyújtott támogatás miatt, hiszen együttmőködési 
megállapodás került megkötésre.  
 
Aros János: Képviselı-testületi ülésen itt lesz Dr. Dankó László, a kérdéseket akkor fel lehet 
neki tenni. 
 
Szvitankó Tamás: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a beszámolót és a hatalmazza fel a 
polgármetert, hogy az önkormányzat nevében a 2012. évi költségvetési törvény és közcélú 
foglalkoztatás ismeretében döntsön a képviselı-testület a jövı évi mőködésrıl. 
 
Dr. Szabó Rita: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a Térségi Desztinációs Menedzsment 
sorsa különválasztandó a világörökséghez kapcsolódó témától.  Jelenleg mindenki tanácstalan 
a TDM-ek sorsát illetıen. Megtörtént a helyi szervezet regisztrációja, amely turisztikai célú 
pályázatoknál a regisztráció révén külön támogatásra jogosít fel. A térségbıl sok helyrıl 
érkeztek ilyen típusú megkeresések. A turizmusra vonatkozó törvénytervezet elkészült, amely 
nem tartalmazza konkrétan a TDM-ek finanszírozását és a turisztikai feladatok ellátását. Van 
olyan elképzelés, amely az önkormányzati szervezeten keresztül kívánná a pénzforrásokat  
eljuttatni a TDM szervezetekhez és azokat ellenırizni. Nagy valószínőséggel lesznek TDM 
szervezetek, TDM menedzserekkel az élén. A térségi szerepvállalás is erısítve lesz. A cél, 
hogy egy térségi szervezet legyen az irányító. A térségek irányításának kialakítása még nem 
ismeretes. Említésre került a Takács András vezette Tokaj-hegyalja térségfejlesztési és 
világörökségi programiroda, amely nyáron kezdte meg a munkáját. Két nagyon fontos 
feladattal készül a programiroda. Egyrészt a világörökségi törvény végrehajtásához 
kapcsolódó kezelési terv kidolgozása a feladat, valamint a vidékstratégiához egy 8. térségi 
program fogalmazza meg a munkahelyteremtéssel, gazdaságélénkítı célokkal kapcsolatos 
érvényesítéseket. E két feladat elvégzésére 2012. december 31-ig van határidı. Számbavételre 
kerültek a szervezetek, hatóságok, akik munkacsoportokban kezdik meg tevékenységüket. 
Sárospatakon már kétszer volt megbeszélés ez ügyben. Sárospataknak meg kell fogalmazni, 
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hogy a Várnegyed vonatkozásában milyen anyagot kíván beilleszteni a programokba. Elindult 
egy megbeszélés a Várnegyedben jelenlévı szervezetek képviselıivel. Jelenleg egy hosszas 
folyamatnak az elıkészítése folyik.  
 
Szvitankó Tamás: A Kassa projekttel kapcsolatban kér rövid tájékoztatást. 
 
Dr. Szabó Rita: 2009-ben készült a pályázat 4 ország részvételével és 2010-ben került a 
szerzıdés megkötésre. Elsı olyan európai uniós pályázat, amely több ország 
együttmőködésével alakult. A gesztorváros Kassa, akinek erre a célra létrehozott szervezete 
végzi a munkát. A cél, hogy 2013-ban, amikor Kassa Európa Kulturális Fıvárosa lesz  
Szlovákia, Ukrajna, Románia és Magyarország olyan együttmőködést írjon alá, amely erısíti 
a vonzó turisztikai egységet, amelyet a Kárpátok Régió jelent. A program tartalma: kérdıívek 
összeállítása, kitöltetése, a turizmus résztvevıi részérıl tanulmányok készítése, szakmai 
események megszervezése, a végén együttmőködési megállapodás aláírása. A két évre 
vonatkozóan 27 ezer eurót nyert Sárospatak. Elılegként 11 ezer euró került utalásra. Nagy 
gondot jelentett a projektkoordinátor és a projektasszisztens kijelölése. Jelenleg Boós Ágnes 
és Horváth Anita dolgozik a projektben.  
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a tájékoztatást. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Hozzáteszi, hogy az Újbástya Rendezvénycentrum jövı évi 
hasznosításával kapcsolatban sok a kérdıjel. Szeretné, ha minél hamarabb megoldódna a 
további mőködtetése. Reményei szerint a jövıben is számolhatnak a Vízi kapui szabadtéri 
színpad tevékenységi körével. Elmondja, hogy 8 millió forintot kaptak a három különálló 
egység üzemeltetésére és nemcsak a Turinform Irodára. Azért hangsúlyozza, mert Dr. Dankó 
László elnök úr beszámolójában ez többször is visszaköszön. 
 
Donkó József: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az elnök úr a Sárospatak és 
Környéke Turizmusáért Egyesület munkájáról számol be. 2 millió forint egy zárolt 
elkülönített részként szerepel a költségvetésben, amelyre külön igényt nyújtott volna be az 
egyesület az önkormányzathoz. A 8 millió forint az Újbástya Rendezvénycentrum, a 
Turinform Iroda mőködését, valamint a Vízi kapui szabadtéri színpad üzemeltetését 
tartalmazza. Elnök úr leírta, hogy milyen problémákkal kellett szembenéznie. Úgy gondolja, 
hogy a probémákkal mind az önkormányzatnak, mind pedig A Mővelıdés Háza és 
Könyvtárának is szembe kellett nézni. Leírta, hogy három hónapra bezárásra került a 
Turinform Iroda. A Turinform Iroda utolsó vezetıje január végén adta be felmondását, 
február 25-én tárgyalta a képviselı-testület az együttmőködési megállapodást, majd március 
7-én aláírásra került. Március 10-én már kinyitott a Turinform Iroda. Az anyagban felvetette a 
SIDINFO Kft. munkaszerveztének megszüntetését, amelyrıl a képviselı-testület döntött. Az 
önkormányzat érdeke alapján került a megállapodás megkötésre, A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára szenvedı alanyként kapta ezeket a feladatokat. Nem érti a 2011. évi megállapodás 
megkötésének elhúzódását miért veti fel. Hozzáteszi, hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
népmővelıi a 6 órából 8 órában kerülhettek alkalmazásra a többletfeladat ellátása kapcsán.  
 
Aros János: Érdeklıdik a Turinform Iroda 3 hónapra történı bezárása felıl. 
 
Donkó József: Nem érti ezt a felvetést. 
 
Szvitankó Tamás: A színpad fedésérıl kér felvilágosítást. 
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Csatlósné Komáromi Katalin: Augusztusban egy nyíregyházi vállalkozó díjmentesen 
megoldotta a színpad fedését. A saját eszközök megvannak, a levizsgáztatás nem történt meg, 
bár korrekt volt a nyíregyházi vállalkozó árajánlata. 
 
Szvitankó Tamás: A Vízi kapunál problémát jelent a víz és szennyvízkérdés is.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Elmondja, hogy a Kósa ház nehezen kezelhetı épületegység. 
Térítés ellenében történı továbbadása sok problémát okoz. A szennyvizet csak szippantani 
lehet, amely nagyon sokba kerül.  
 
Szvitankó Tamás: Javasolja az elıterjesztésben foglaltak elfogadását és látva a jövı évi 
pénzügyi helyzetet, valamint a közcélú foglalkoztatás lehetıségeit polgármester úr kerüljön 
felhatalmazásra a tárgyalások folytatására, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
95/2011. (X.26.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2011. évi tevékenységérıl készített 

szakmai és pénzügyi beszámolóról 
 
A Humán Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselı-
testületnek a határozat-tervezet elfogadásá azzal, hogy a határozat-tervezet második 
mondatában a „következı évi közcélú foglalkoztatás lehetıségeit megismerve” szövegrész 
helyébe a „2012. évi költségvetési törvénytervezet és a jövı évi közcélú foglalkoztatás 
lehetıségének ismeretében” szöveg lépjen. 
 
5. Elıterjesztés a Városmarketing Tanácsadó Testület által összeállított 
„Városmarketint Koncepció” megvitatásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri alpolgármester asszonyt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dr. Szabó Rita: Ezt a Városmarketing Tanácsadó Testületet polgármester úr hívta életre. 
Sokszor úgy érezte, hogy hallgatóságként vesz részt az üléseken. Arról is hallott már, hogy 
kik nyerhettek a tanácsadó testületbe részvételt és milyen módon történt a kiválasztás. Készült 
egy anyag, amelyet tárgyalt a tanácsadó testület. A bevezetı elsı bekezdésében történt 
változás. Aktív vita folyt a tanácsadó testületben például a város marketingszlogenjére 
vonatkozóan, az egyes évekre vonatkozó megnevezéssel kapcsolatban. Egyedül nem kívánja 
összefoglalni az elhangzott véleményeket. Kétségtelen, hogy - a Sárospataki Lokálpatrióták 
Egyesülete véleményezése szerint is - a tartalom szakmai. Sok olyan elemet megemlít, amely 
koncepció szintjén nem volt megfogalmazva az önkormányzat elıtt.  
 
Aros János: A Városmarketing Tanácsadó Testület munkáját mindenki figyelemmel 
kísérheti, hiszen rendszeresen üléseznek. Született egy Városmarketing Koncepció, amely jó, 
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de akkor ér valamit, ha hasznosítható is. Azt kell megnézni, hogy milyen irányba lehet 
elindulni és mibıl lesz mihamarabb bevétele a városnak.  
 
Saláta László Mihály: Az egyesület tagjai közül 28 fıt kértek fel, hogy véleményezze és 
javaslatot tegyen az anyagra. Dankó úr írásban megköszönte, hogy foglalkozott az egyesület  
a koncepcióval. Ez egy vitaanyag, amelyet nyilvánosságra lehet bocsátani. Javasolni fogja a 
végleges elfogadás után kidolgozni egy intézkedési tervet.  
 
Tarnavölgyi László: Megköszöni a tanácsadó testület munkáját. Egy koncepciónak az 
elkészítése nem hálás feladat. Ez egy színvonalas helyzetfelmérés, kiindulási pontnak nagyon 
jó. Az észrevételekkel együtt több konkrétumot bedolgozva tárgyalja újból a képviselı-
testület egy késıbbi idıpontban. Sárospatak a turizumusból és idegenforgalomból szeretne 
megélni, ehhez kell egy Városmarketing Koncepció. Elsı olvasatként elfogadásra javasolja. 
 
Aros János: Kiegészítésképpen elmondja, hogy Sárospatakon 0,8 százalékos az elvándorlás. 
Hamarosan 13 ezer fı alatt lesz a népesség.  
 
Szvitankó Tamás: A bevezetı rész számára nem tetszik, kéri a Városmarketint Tanácsadó 
Testület által elfogadott bevezetı ismertetését. 
 
Dr. Szabó Rita: „Sárospatak város, a várost megszemélyesítı önkormányzata a nemzetközi 
gazdasági recessziót, az országos politika hullámveréseit, hitelvesztését, a lakosság és 
vállalkozások jövıben vetett hitének megcsapanását érzékelve felismerte a közösségerısítı, 
városmarketing tevékenység szükségességét.” 
 
Szvitankó Tamás: A határozati javaslattal egyetért és javasolja a bevezetı rész módosítását, 
amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
96/2011. (X.26.) 

 
határozata 

 
a „Városmarketing Koncepció” megvitatásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozat-tervezet elfogadását 
azzal, hogy a koncepció elsı bekezdése az alábbira módosuljon:  
„Sárospatak város, a várost megszemélyesítı önkormányzata a nemzetközi gazdasági 
recessziót, az országos politika hullámveréseit, hitelvesztését, a lakosság és vállalkozások 
jövıben vetett hitének megcsappanását érzékelve felismerte a közösségerısítı, 
városmarketing tevékenység szükségességét.” 
 
 
 
6. Egyéb ügy 
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• Köszönetnyilvánítás az ünnepi rendezvények szervezéséért 
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatójának és 
dolgozóinak az október 23-ai nemzeti ünnep, valamint az ünnepi közgyőlés megrendezéséhez 
nyújtott színvonalas segítséget. Sárospatakiként büszkén volt jelen a rendezvényen.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Megköszöni a dicsérı szavakat, természetesen a 
polgármesteri hivatallal egyeztetve végezték a munkát. A Fejedelem c. musicallel együtt a 
Megyei Önkormányzat felé jó visszhangja lehet Sárospataknak. Igyekeztek a feladatnak 
megfelelni. A köszönılevelet felolvasta az egész kollektívának és mindenkinek jól esett. 
Hittel végzik munkájukat, hiszen együtt tudják elıre lendíteni a dolgokat.  
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készül.  
 

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


