
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2011. december 14-én a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozótermében megtartott ülésén.                    
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Saláta László Mihály 
  Lendák Lajos Zoltán 
  Zérczi László 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Dr. Komáromi Éva, jegyzı 
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintézı 
 
  Meghívottak: 

Hörcsig Márton, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı 
igazgatója 

  Seres Péter, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje 
  Soltész Ibolya, belsı ellenır 
  Prokop Viktor, felelıs szerkesztı 
   
 
Megjegyzés: Prokop Viktor a nyílt ülés 3. napirendi pontjának, Hörcsig Márton a zárt ülés 1. 
napirendi pontjának tárgyalásánál volt jelen. Soltész Ibolya és Seres Péter a zárt ülés 1. 
napirendjét követıen távoztak. 
   
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, a sorrend 
megváltoztatását. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

 
1. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
2. Elıterjesztés a Sárospatak címő újság 2012. évi megjelentetésérıl 
3. Tájékoztató a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. által 2011. évben 

felvett 15 millió forint forgóeszjközhitel felhasználásáról és takarékossági 
intézkedésekrıl 

 
Zárt ülésen: 
 

1. Jelentés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodási 
rendszerének egyéb szabályszerőségi utóellenırzésérıl 
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2. Elıterjesztés Ködöböcz József díj adományozásáról 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadására 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság javaslatát, véleményét az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Saláta László Mihály: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének jövı évi munkatervében 
szerepel a Mezızombor-Sátoraljaújhely vasút villamosításának kérdése, amellyel 
kapcsolatosan Dr. Hörcsik Richárd képviselı úrral már folytak tárgyalások. Elmondja, hogy 
képviselı úr kérésének megfelelıen aláírásgyőjtésre nem került sor. A témáról javasol egy 
tájékoztatást a márciusi képviselı-testületi ülésen, mivel tudomása szerint 2013-ig elfogadott 
kész terve van a vasút villamosításának. Véleménye szerint, amennyiben 2013-ig nem indul el 
a fejlesztés, azt követıen már nem is fog. Ez az útszakasz a századforduló idején készült és 
már folyamatos problémák jelentkeznek.  
 
Szvitankó Tamás: A javaslattal egyetért, kéri a bizottság szavazását a kiegészítéssel együtt. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
105/2011. (XII.14.) 

 
határozata 

 
a Képviselı-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadására 

 
 
A Humán Bitzottság javasolja a képviselı-testületnek a 2012. I. félévi munkaterv 
elfogadását az alábbi kiegészítéssel: 
 

• A március 30-ai ülés napirendje kerüljön kiegészítésre az alábbi napirendi 
ponttal: 

- Tájékoztató Mezızombor és Sátoraljaújhely közötti szakasz 
vasút villamosításának tervérıl 

 
 
2. Elıterjesztés a Sárospatak címő újság 2012. évi megjelentetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: A Sárospatak c. újság további megjelentetésérıl van szó. Változtak a 
nyomdai költségek, amelyhez ajánlatokat küldtek. A Nyírségi Nyomda idén is a 
legkedvezıbb árajánlatot tette. Továbbá a felelıs szerkesztıvel, Prokop Viktorral is meg kell 
újítani a megbízási szerzıdést, hiszen az 2011, december 31-ig szól.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A megbízási szerzıdés idıközben módosításra került, amely 
az ügyiratban nem volt megtalálható. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az új szerzıdés 



 3 

minden bizottsági tag részére kiküldésre került és látható, hogy a 4. pontban szereplı 
reklámbevételek kerültek módosításra. Ez részletkérdés, mivel a polgármester határozza meg 
a feltételeket.  
 
Szvitankó Tamás: A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft ajánlata 1.288.888 forint. Kéri József nyomdaipari vállalkozó árajánlata 
1.827.000 forint.  
 
Tarnavölgyi László: Javasolja továbbra is a START Rehabilitációs Foglalkoztató és 
Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízni a nyomdai feladatok ellátásával, hiszen 
valóban kedvezı árajánlatot tett.  
 
Saláta László Mihály: Kifogásolja, hogy a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének 
rendezvényeirıl nem olvas az újságban, valamint a terjesztéssel is gondok vannak. A 
Zemplén Televízió és a Sárospatak Honlap folyamatos tájékoztatást ad. 
 
Szvitankó Tamás: Nem érti, hiszen az egyesület megmozdulásain jelen van a Zemplén 
Televízió és az újság felelıs szerkesztıje is. 
 
Zérczi László: Nincs csúszás az újság megjelenésében? 
 
Donkó József: Emlékezete szerint minden hónap 11. napja az utolsó megjelenési határidı, 
illetve csúszás esetén a szerkesztıi díj levonásra kerül.  
 
Tarnavölgyi László: A szerzıdésben az szerepel, hogy csúszás esetén 20-50 százalékkal 
kerül csökkentésre a szerkesztı díjazása.  
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint még határidın belül van, a napokban fog megjelenni.  
Kéri a bizottság szavazását a nyomdai feladatok ellátásával kapcsolatosan. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
106/2011. (XII.14.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak c. újság nyomdai feladatainak ellátásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Sárospatak c. újság 
nyomdai feladatainak ellátásával a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg az árajánlatban szereplı havi díjazás szerint 
határozatlan idıre.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a felelıs szerkesztı személyérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
107/2011. (XII. 14.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak c. újság felelıs szerkesztıi megbízásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a PA-PRO EK-KOMM Kft-t, ezen 
belül Prokop Viktort megbízni 2012. január 1. és 2012. december 31. között a 
Sárospatak c. újság felelıs szerkesztıi feladatainak elvégzésével, számla ellenében 
100.000 Ft megbízási díjjal. 
 
Dr. Komáromi Éva: Jelezni szeretné, hogy 2011. szeptemberétıl a Sárospatak újság 
terjesztését átvette a Posta, aki kérte az esetleges problémák jelzését. A kispataki körzetben 
maradt a képviselıi kézbesítés.  
 
 
3. Tájékoztató a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. által 2011. évben felvett 
15 millió forint forgóeszközhitel felhasználásáról, és a takarékossági intézkedésrıl 
 
Szvitankó Tamás: A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 15 millió 
forint forgóeszközhitel felhasználásáról kért a képviselı-testület egy tájékoztatót, amelyet a 
bizottság tagjai is megkaptak. Felkéri Seres Pétert a szóbeli kiegészítésre. 
 
Seres Péter: A forgóeszközhitel felhasználásáról nehéz most pontos tájékoztatást adni, mivel 
a közös fıszámlára érkezett be a pénz. Fı célja az utófinanszírozott pályázatok elızetes 
megfinanszírozása vot. 2011-ben három nagyobb pályázat kapcsán kintlévıségek keletkeztek, 
amely kimeríti a 15 millió forintos hitelkeretet. 7,6 millió, 4,7 millió, 7,2 millió forintos 
kintlévıséggel számolnak, összesen 19,5 millió forint elıfinanszírozásról van szó.  
 
Zérczi László: Azóta történt-e valami pénzmozgás? 
 
Seres Péter: Véleménye szerint már csak 2012-ben számíthatnak a pénzre, ez okozza 
számukra a nehézséget. 
 
Szvitankó Tamás: A Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány pályázati finanszhoz 
folyósított a Zemplén Televízió részére hitelt, amelyrıl kéri a tájékoztatást. 
 
Seres Péter: A tájékoztatóban is olvasható egy LEADER pályázat, amely szintén 
utófinanszírozott. A sárospataki stúdió kialakítására is irányul egy pályázat, amelyhez a 
Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítványtól kaptak segítséget és elıfinanszírozták. Az 
eszközök szállítása folyamatban van, a számla ki van egyenlítve. Ezt követıen a sárospataki 
stúdió teljes kapacitással tud üzemelni, amely technikailag is jól felszerelt lesz. 
 
Szvitankó Tamás: A legújabb technikával fognak tudni dolgozni a sárospataki stúdióban, 
amely összefügg a gazdaságossággal és a takarékossággal. Olyan gyártóállomást szeretnének 
kiépíteni, amely  lehetıvé teszi, hogy Sárospatak és kistérségében készült anyagokat nem kell 
utaztatni, közvetlenül el tudják juttatni a stúdióba. Gyakorlatilag komoly költségcsökkenést 
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remél ettıl a fejlesztéstıl. Az utazási költség jelentıs összeggel bír a Zemplén Televíziónál. 
Voltak közös informális ülések Sátoraljaújhellyel, akinek elképzelése a Zemplén Televízióval 
kapcsolatban teljesen azonos Sárospatakkal. Mindkét város költségtakarékos televíziót 
szeretne. Véleménye szerint egy bizottsági ülés esetén elég lenne egy telefonos interjú, nem 
szükséges a kamera jelenléte. Szó volt a tulajdonosi hányadról. Amennyiben Kisvárda nem 
fizet, jogi útra kell terelni a dolgot. Az egyesületi tulajdonnal kapcsolatban elmondja, hogy 
nem szükséges a 25 százalék. Az a 18 ember, aki a televízióban dolgozik 1,5 óra anyagot 
képes készíteni, amely már tartalmazza a híradót is. Sátoraljaújhely készített egy felmérést a 
nézettséget illetıen. 15-17 óra között felhívtak 300 embert, amely alapján megállapították, 
hogy a híradó a legnézettebb mősor. Nem tudnak versenyezni az országos filmcsatornákkal.  
 
Seres Péter: A felsorolt takarékossági intézkedésekkel válaszoltak a képviselı-testület 
korábbi kérdéseire. A televízió telefonszámlája nagymértékben csökkentésre került és az 
utazási költségeket is megpróbálták csökkenteni. 2012-ben a legnagyobb megtakarítás a 
bérekbıl ered. Egy bérpolitikai kalkulációt készítettek, amely dolgozók létszámcsökkentését 
foglalja magába. Ez nem munkaviszony megszüntetést jelent, hanem nyugdíjbavonulást. A 
kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Szvitankó Tamás: A könyvvizsgáló  szükségességével kapcsolatban kéri jegyzı asszony 
kiegészítését. 
 
Dr. Komáromi Éva: Könyvvizsgáló nem lesz kötelezı 2012-ben, de ehhez képest a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjainak véleménye szerint 2012-ben is a könyvvizsgáló 
jelenléte szükséges a társaság tevékenységét figyelembe véve. Az álláspont az volt, hogy erre 
a kérdésre a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza. A bizottság véleménye az volt, hogy 
nyugdíjas foglalkoztatására  a jövıben ne kerüljön sor.  
 
Tarnavölgyi László: A vélemények nem a televízió ellen, hanem a televízióért hangoznak el. 
Örömmel hallja, hogy más struktúrájú televízió lesz a jövıben. A takarékosság fontos a 
televízió jövıben mőködését illetıen. A két támogató önkormányzat a biztos anyagi forrása a 
televíziónak.  
 
Szvitankó Tamás: Sátoraljaújhely által készített felmérés szerint a civil szervezetek életére 
kíváncsiak az emberek a tévémősorokat illetıen. A legnézettebb mősor a Hír7 címő mősor. 
Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Seres Péter: A bérek tekintetében elmondja, hogy szigorúan összefügg a munkaidı 
kialakításával, beosztásával és hatékonyságával. A mősoridıcsökkentést nem tartja nagy 
problémának, hiszen vannak ismétlések is. Az új bérrendszer egy munkaidıkeretet feltételez 
és törekedni kell a túlórák csökkentésére. Szakmailag komolyan kell ezt szervezni, mivel a 
legnagyobb megtakarítást a béreken lehet elérni. Technikailag megtakarítást terveznek az 
energiafelhasználás, üzemanyagfelhasználás és főtéskorszerősítés által. A főtéskorszerősítésre 
sikerült már energiaszabályozós csapokat szerezni kedvezı áron. A felszerelésükhöz 
szükséges munkadíjat kellene még kigazdálkodni. A gépjármővek tekintetében a teljes 
állományt lecserélné. Magas a fenntartási és a szervízköltsége. Részleteiben kimutatást fog 
készíteni a megtakarítási folyamatról. 
 
Szvitankó Tamás: A munkaidıkeret és teljesítmény tekintetében nagy az aránytalanság és 
ezt a problémát meg kell oldani. 
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Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy más kisvárosi televízióban ez hogyan mőködik. 
 
Szvitankó Tamás: Nincs információja. 
 
Seres Péter: Egy idıben vállalkozóként dolgoztak a munkatársak, majd kiderült, hogy ez 
kényszervállalkozás. Ez meg is szőnt, de a számfejtés nem. A fıállásban alkalmazott emberek 
darabbért számolnak el, egy-egy híradóért, magazinért kapja a fizetését. Ezt nem tartja 
korrektnek. Gazdasági szempontból is tervezhetetlen. 
 
Donkó József: Érdeklıdik az átlagbér felıl. 
 
Seres Péter: Bruttó 120-140 ezer forint. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
108/2011. (XII.14.) 

 
határozata 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. által 2011. évben felvett 15 millió forint 

forgóeszközhitel felhasználásáról, és a takarékossági intézkedésrıl 
 
A Humán Bizottság a tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, javasolja a képviselı-
testületnek az abban foglaltak tudomásulvételét. 
 
 
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készült.  
 

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


