
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. január 25-én a Polgármesteri Hivatal 1. sz. 
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 
  Dr. Szabó Rita, alpolgármester 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintézı 
 
  Meghívottak: 
  Hörcsig Márton, Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
  Seres Péter, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje 
  Csatlósné Komáromi Katalin, A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója 
  Plósz Zoltánné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági vezetıje 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıje 
  Soltész Ibolya, belsı ellenır 
 
   
Megjegyzés: Csatlósné Komáromi Katalin, Lendvainé Szendrei Ágnes, Plósz Zoltánné az 1. 
napirendi pont tárgyalásánál voltak jelen. Hörcsig Márton, Seres Péter, Dr. Komáromi Éva, 
Dr. Szabó Rita és Saláta László Mihály a 2. napirendi pont tárgyalását 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 intézményi létszámváltozásokról 
2. Elıterjesztés a Zemplén televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti 

tervének elfogadására 
3. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Városmarketing Koncepciójának 

elfogadására 
5. Sárospataki Torna Club elnökének kérelme 
6. A Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatójának feljegyzése a Városi Sportpálya 

2012. évi mőködtetése tárgyában 



 2 

7. Egyéb ügyek 
• A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról és a II. magyar 

hadsereg doni katasztrófájáról történı megemlékezésre 
 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés intézményi létszámváltozásokról 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztésbıl látható, hogy intézményi létszámcsökkentésre lehet 
számítani. Kéri a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola képviseletében jelenlévı gazdasági 
vezetı kiegészítését az intézmény jövıjével kapcsolatosan. 
 
Plósz Zoltánné:  A 2012/2013-as tanévtıl mindenképpen két elsı osztályt szeretnének 
indítani. Törekednek a minél színvonalasabb oktatásra, igyekeznek pályázati lehetıségeket 
kihasználni. Próbálnak az óvodákba is ellátogatni, hogy megismerhessék az intézményben 
folyó munkát, amelynek érdekében bemutató órákat is tartanak.  Ötödik osztályba továbbra is 
várják a Hercegkútról és a környezı településekrıl érkezı diákokat. 
 
Szvitankó Tamás: Igazgató asszonnyal egyeztetve elmondja, hogy már most meg kell 
kezdeni a tanulók toborzását. Ki kell használni az önkormányzat adta lehetıséget. Ki kell 
mondani, hogy ez egy verseny és a gyerekekért meg kell küzdeni. 
 
Plósz Zoltánné: Az óvodákkal egyeztetnek a nyílt napokat illetıen és folyamatos a 
kapcsolattartás velük.  
 
Szvitankó Tamás: Igazgató asszony tájékoztatása szerint a felsı tagozat esetében nem biztos 
az osztálycsoportszám csökkenése, de ennek változtatására évközben lehetıség van. Felkéri 
Lendvainé Szendrey Ágnes óvodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Lendvainé Szendrey Ágnes: Jó az együttmőködés a két intézmény között, hiszen egymásra 
kell épülniük. Rengeteg rendezvényt tartanak közösen, ilyen a mikulásmősor, karácsonyi 
mősor, kántálás. Ezenkívül közös sportrendezvényeket is tartanak, hetente két alkalommal a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkatársa az óvodás gyerekeknek rendszeresen 
mesetornát tart 1 éven keresztül, valamint segít az úszásprogram lebonyolításában is. 
Rendszeresen hívják az óvodát a rendezvényeikre, segítve ezzel a szép, új iskolába való 
beiratkozást. Áprilisban, a beíratkozást követıen dıl el a pontos létszám, amelyet április 1-je 
és április 20-a között szeretnének lebonyolítani. Természetesen a nyár folyamán is várható 
további beíratása a gyerekeknek. Mindezt figyelembe véve az intézmény gyermeklétszáma 
csökkenést mutat, így a jelenlegi 12 csoport helyett várhatóan 11 csoporttal tudnak indulni. 
Feltételezi, hogy nem 25 fıs, hanem 27 fıs maximális létszámmal tudnak mőködni. 
Meglepetés lenne, ha mégiscsak 12 csoporttal indulna az óvoda a 2012/2013-as nevelési 
évben. 11 csoportindítás esetén 1 dajka és 2 óvónı állása megszüntetésre kerülne, de 
hangsúlyozza, hogy mindez április végén derül ki. Javasolja május 1-tıl tervezni a felmentési 
idıt. Most nem tudja megmondani, hogy kinek és mely idıponttól kerüljön megszüntetésre a 
munkaviszonya. 
 



 3 

Poncsák Ferenc: Véleménye szerint már most el kell indítani a felmentési idıt. Egyrészt a 
maximális létszám nem 27 fı, hanem 27,5 fı, másrészt ez további 10 százalékkal növelhetı. 
Mindenképp lehet számolni csoportszámcsökkenéssel. Ahhoz, hogy kifusson a 8 hónap 
felmentési idı, el kell indítani februárban, hiszen a 4 hónapot le kell dolgozni. Nyár elejére ez 
a négy hónap letelik. Amennyiben mégsem szükséges a dolgozók felmentése és marad a 12 
csoport, abban az esetben a megszüntetést vissza lehet fordítani. Négy éve látja a létszámokat, 
amely folyamatos csökkenést mutat. A pénzügyi helyzet függvényében ennél nagyobb 
csökkenések lennének indokoltak. Elmondja, hogy ismer olyan intézményt, ahol 400 fıs 
tanulói létszámmal, 17 tanulói csoport mőködik. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
esetében is indokolt lenne az osztályszám csökkentés. Ezt a csökkentést folyamatosan kellett 
volna végrehajtani.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda valóban 
még 2 óvodai csoportot szeretne indítani? Véleménye szerint, ez szerzıdésszegés is lenne. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Nincs errıl tudomása. Az átadott óvodaépület 5 csoportnak 
adhat helyet, de jelenleg 3 csoporttal mőködnek, amely a közoktatási megállapodásban 
rögzítésre került.  
 
Saláta László Mihály: Javasol ezzel kapcsolatosan tájékozódni. 
 
Szvitankó Tamás: Szerzıdésszegés esetén a következı nevelési évben óvodai csoportokat 
nem indíthat.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Érdeklıdés érkezett a bölcsıde vezetıjéhez az esetleges 
túljelentkezést és a várólistát illetıen, mert gondolkodnak a bölcsıde indításában is. 
Tájékoztatta az intézmény vezetıjét, hogy jelenleg nincs várólista és nincs túljelentkezés. Az 
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda vezetıjével egyeztették a beíratkozás idıpontját, aki 
nem szólt semmit a 2 csoport indításának tervérıl.  
 
Szvitankó Tamás: A Mővelıdés Háza és Könyvtára esetében a 2011. évi költségvetés 
tárgyalásakor olyan döntés született, hogy a dolgozók 6 órás munkaidıben fognak dolgozni. 
Késıbb az Újbástya Rendezvénycentrum mőködtetése következtében a népmővelık 
visszakapták a 8 órás munkaidıt, viszont a könyvtári dolgozók maradtak 6 órában. 
Tapasztalta, hogy ez a döntés nem hozta a remélt sikert. Felkéri A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára igazgatóját a szóbeli kiegészítésre.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Valóban, 2011-ben már megállapításra került 5,5 fı 
létszámleépítés, amelybıl 3 fı munkaviszonya megszőnt. 1,5 fı munkaviszonyának 
megszőntetése a könyvtári intézményegységnél merült fel. Az elbocsátást elkerülve 6 órában 
kerültek foglalkoztatásra a dolgozók, de ez a döntés nem hozta az elvárt normát. A 2012. évi 
költségvetési év tervezésénél az 1,5 fı létszámcsökkentés a könyvtár tekintetében indokolt, de 
szeretnének a 8 órás munkarendre is visszatérni. Ehhez kéri a bizottság és a képviselı-testület 
hozzájárulását. A könyvtár dolgozói a 6 órás munkarend szerzıdését úgy vették át, hogy ez 
2012-ben felülvizsgálatra kerül. Az intézményegységre vetített bértömeg változni nem fog, de 
a 8 órás munkarend visszaállítása esetén ez 1,5 fı létszámcsökkentést jelent. A népmővelık 
esetében a szakalkalmazotti létszám 1 fıvel került csökkentésre nyugdíjazással, akinek a 
helye a továbbiakban nem kerül betöltésre.   
 
Saláta László Mihály: Van-e reális alapja a békés megoldásnak? 
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Csatlósné Komáromi Katalin: Többször is körbejárják a témát, de a munkavállalóknak is 
vannak lehetıségeik, akik jogsérelmet szenvednek. 
 
Saláta László Mihály: A nyugdíjazás lehetıségére gondolt. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Ezzel az eshetıséggel is számolnak. Mindenkinek átnézik a 
személyi anyagát. Nem egyszerő megoldás egyik sem és rendkívül költséges is.  
 
Poncsák Ferenc: Felhívja a figyelmet, hogy a 2011. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
elıterjesztéshez került egy táblázat, amely tartalmazta az induló létszámot, a csökkenést és a 
zárólétszámot. A képviselı-testület feladata meghatározni a létszámelıirányzatot és az 
intézmény vezetıje szabadon eldönti, hogy hány órás állásokkal tölti azt be. Az intézményben 
1,5 fıvel meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt, amelyet jól körbe kell járni, hiszen 
a közalkalmazott munkaügyi bíróságra is mehet, ha jogszabálysértést észlel. Másrészt a 
létszámcsökkentésre vonatkozó pályázat benyújtása esetén a minisztérium felé bizonyítani 
kell a tényleges álláshely megszüntetést. Most tulajdonképpen 26 fı az engedélyezett létszám 
és 26 fı a létszámcsökkentést követıen az engedélyezett létszám is. Tehát ebbıl nem látszik a 
létszámcsökkentés. Ezért is hiányolja a korábban említett kimutatást. 
 
Szvitankó Tamás: Lehetıség van arra, hogy a táblázatot elkészítsék az intézmények 
péntekig? 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Az elıterjesztés a polgármesteri hivatalban készült. Az 
állandó létszámokban a foglalkoztatás mikéntje hozta a 26 fıs létszámot. Jelenleg 1 fı 
elbocsátásáról van szó, hiszen 1 fı 4 órában kerülne alkalmazásra.  
 
Poncsák Ferenc: Februárban jelenik meg a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Carolina Óvoda és Bölcsıde óvodai 
csoportszámainak meghatározásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
1/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde óvodai csoportszámainak meghatározásáról 

a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2012/2013-as nevelési 
évben a Carolina Óvoda és Bölcsıde óvodai csoportjainak számát 11 csoportban 
határozza meg. Ennek megfelelıen a 2012. évi költségvetés tervezésekor az év utolsó 
négy hónapjára az intézmény bértömege ez alapján kerüljön meghatározásra. 
 



 5 

Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
osztálycsoportjainak meghatározásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
2/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola osztálycsoportjainak meghatározásáról a 

2012/2013-as tanévre vonatkozóan. 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2012/2013-as tanévben a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola osztálycsoportjainak számát 8 alsó tagozatos és 12 felsı 
tagozatos osztálycsoportban határozza meg. Ennek megfelelıen a 2012. évi költségvetés 
tervezésekor az év utolsó négy hónapjára az intézmény bértömege ez alapján kerüljön 
meghatározásra. 
  
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását A Mővelıdés Háza és Könyvtára alkalmazotti 
létszámának  meghatározásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
3/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára alkalmazotti létszámának meghatározásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a könyvtári szakdolgozók 
számára 5,5 fıre esı bértömeget biztosítson és egyben javasolja, hogy az intézmény 
vizsgálja meg a 6 óráról 8 órára történı munkaidı visszaállítását. 
 
 
2. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
elfogadására 
 
Szvitankó Tamás: A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója és gazdasági 
vezetıje a 2012. évi üzleti tervet elkészítették. Elızetesen elmondja, hogy ebben az üzleti 
tervben már látja azokat a változásokat, amelyeket a képviselı-testület 2011-ben 
megfogalmazott. Részletesen leírják a Zemplén Televízió életének változásait. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülésén kérdés merült fel a három tulajdonos finanszírozását illetıen. 
Felkéri igazgató urat a szóbeli kiegészítésre. 
 



 6 

Hörcsig Márton : Mindhárom tulajdonosnak leadták  január 11-én az üzleti tervet. Nem 
kérték az üzleti terv napirendre történı felvételét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
kifogásolta a tárgyalását, mivel még nincs elfogadott költségvetés. Ott úgy döntöttek, hogy 
februárban kerül tárgyalásra az üzleti terv.  
 
Szvitankó Tamás: Az üzleti terv nemcsak a tulajdonosok hozzájárulását tartalmazza, hanem 
egyéb más fontos információt is. Javasolja a kiegészítés meghallgatását, hiszen bıvebb 
információval fognak rendelkezni a költségvetés tárgyalásakor a Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. mőködésérıl. 
 
Hörcsig Márton : A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetése a 
legtakarékosabb módon lett elkészítve. A 2010. évben Sárospatak Város Önkormányzata 
részérıl 20 millió forint, 2011-ben 15 millió forint támogatásban részesültek. Egyéb 
bevételekkel szeretnék olyan szintre emelni, hogy ez a nagyságrend ne csökkenjen a 
bevételeket tekintve. Mindig nagy erıvel foglalkoznak a pályázatokkal és egyéb 
értékesítésekkel. Mindezek úgy kerültek az üzleti tervbe, hogy október folyamán a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft-ben volt egy közös vitanap a tulajdonosok szervezésével, 
ahol megfogalmazódtak igények, amelyek beépítésre kerültek. Más televíziókhoz képest 
rendkívül eredményesek a bevételek terén. Arányait tekintve 30 százalék önkormányzati 
támogatás mellett 70 százalék saját bevételt terveztek.  
 
Tarnavölgyi László: Eddig is tárgyalta a bizottság az üzleti tervet. Látható a gazdálkodásban  
a korábban megfogalmazott takarékossági intézkedés. Érdeklıdik Kisvárda támogatásával és 
a jövıbeni tervével kapcsolatosan. Javasol más önkormányzatokat megkeresni, ezzel is a 
támogatást bıvíteni. Az önkormányzati törvény módosítása a nem kötelezı feladatok 
esetében szigorú szabályokat ír elı.  
 
Zérczi László: Amennyiben Kisvárda, mint tulajdonos helyébe más település kerülne és 
csatlakozna még tulajdonosként a civil szervezet, aki ellenırzı feladatokat lát el, négyfelıl 
érkezne a televízióhoz a támogatás.  
 
Saláta László Mihály: 35 millió forint lett betervezve a televízió mőködéséhez. Érdeklıdik, 
hogy ebben milyen részesedéssel szerepel Kisvárda. A Zemplén Közszolgálati Televíziózásért 
Egyesület eddig nem tudta támogatni a televízió mőködését, egyáltalán miért jött létre ez az 
egyesület? Tudomása szerint Tokaj is tudja fogadni a televízió adását, érdemes lenne velük is 
egyeztetni.  
 
Szvitankó Tamás: Szóba került már korábban a Tokajjal történı kapcsolatfelvétel, de 
polgármester úr mereven elzárkózott. Az egyesület létrehozása szükséges volt a televízió 
megalakulásakor. Jelentısége abban rejlik, hogy ahol nem tud pályázni a televízió, ott az 
egyesület tud pályázni.  
 
Seres Péter: A Zemplén Televízió az egyesülettel együttmőködve adott be több LEADER 
pályázatot, amely remélhetıleg nyerni fog.  
 
Saláta László Mihály: Módosítani kellene a megfogalmazást, miszerint a Zemplén 
Közszolgálati Televíziózásért Egyesület eddig nem tudta támogatni a televízió mőködését. Ez 
így rájuk nézve sértı is lehet.  
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Szvitankó Tamás: Januártól a sárospataki híradók helyben készülnek. A vezetés már tárgyalt 
a nagysebességő internethálózat kiépítésérıl és akkor már gépkocsimozgás sem lesz 
Sárospatak és Sátoraljaújhely között.  
 
Poncsák Ferenc: Véleménye szerint a tulajdonosi struktúra és a televízió bevétele nem függ 
össze. Kisvárda hozzájárulást nem fizet, de nem is rendel mősort. A bevételek attól 
növekednének, ha minél több önkormányzat rendelne mősort.  
 
Saláta László Mihály: Az üzleti tervben szereplı 35 millió forint hozzájárulás a három 
tulajdonos neve mellett szerepel.  
 
Hörcsig Márton : Már a 2011. évben sem szolgáltattak mősort Kisvárdán. A munka elvégzése 
késıbbi megállapodások függvénye. 2012-ben is elkészítették a költségvetésüket, kérték 
Kisvárda támogatását és mősorrendelését is. Az önkormányzat döntését még nem ismeri. 
Korábbi jogszabály szerint a tulajdoni arány nem haladhatta meg egy tulajdonos esetében a 25 
százalékot, ezért volt szükség Kisvárda jelenlétére. Mind földrajzilag, mind etnikailag más 
terület. Akkor még mőködtek határmenti kisebb programok is, amely pénzügyi szempontból 
is jó volt. Mára már nem rendelnek mősort a televíziótól, így merült fel a tulajdonosok 
részérıl, hogy a tulajdonukat adják át. 35 millió forint szerepel az üzleti tervben, 15-15 millió 
forinttal számolnak Sátoraljaújhely és Sárospatak önkormányzatától, 5 millió forintot egyéb 
önkormányzatoktól. Szó van Komlóska, Pálháza, Záhony mősormegrendelésérıl is. Tokaj 
esetében nem reménykedik a mősormegrendelésükben. A televízió 100 egységbıl mőködik, 
amelybıl a pályázatra fordított összeg kevés. Ez mind a közmősorszolgáltatást jelenti. 
Amennyiben Sárospatak és Sátoraljaújhely 15-15 egységet jelent, akkor legalább 25 egységet 
kap vissza közmősorszolgáltatásban. Az nyer, aki szereplıje a televíziónak. Egyéb úton 
szerzett összegeket is a közmősorszolgáltatásra fordítják. Amennyiben nem tud a képviselı-
testület érdemben foglalkozni az üzleti tervvel, úgy kéri levenni a képviselı-testület 
napirendjérıl. 
 
Szvitankó Tamás: Javasolja az üzleti terv tudomásulvételét, a tulajdonosi hozzájárulás 
meghatározásán kívül.  
 
Dr. Szabó Rita: Azt is hallotta, hogy a tulajdonosok a támogatást törzstıkeemelés címén 
adnák, amely által megváltoznának a tulajdonosi arányok a Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft-n belül. Kísérletet kellene tenni a kisvárdai tulajdonrész kivásárlására. 
Eldöntendı kérdés, hogy marad ez a tulajdonosi összetétel vagy nem. Ellenkezı esetben az 
üzletrészt felkell értékeltetni és ezzel az értékkel ajánlatot tenni az üzletrész kivásárlására. 
Szóba jöhet akár az egyesület, akár a kisvárdai üzletrész kivásárlása. A taggyőlés felé lehet ez 
egy javaslat, amelyet a képviselı-testület meg tud fogalmazni.  
 
Dr. Komáromi Éva: Mindenképpen érdemes lenne megtárgyalni az üzleti tervet képviselı-
testületi ülésen és esetleg a támogatás összegének meghatározása nélkül elfogadni. A 
költségvetési rendelet elfogadásakor fogja tudni az önkormányzat felelısséggel megállapítani 
a támogatási összeget.  
 
Saláta László Mihály: Javasolja, hogy a költségvetés elfogadásáig tárgyalásra kerüljön sor 
Kisvárda jövıbeni szándékával kapcsolatosan.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az üzleti tervrıl. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
4/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
a Zemplén Televívzió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadását azzal, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulások összege az önkormányzat költségvetésének ismeretében kerüljön 
meghatározásra. Továbbá szintén az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig a 
bizottság javasol tájékoztatást kérni Kisvárda, mint tulajdonos jövıbeni szándékáról. 
 
A bizottság elnöke szüntetet rendelt el. 
 
( S z ü n e t  u t á n ) :  
 
 
3. Elıterjesztés a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Kéri Poncsák Ferenc szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc: A 2011. évi költségvetés módosítására ez az utolsó alkalom. Megpróbálta 
olyan szerkezetben elkészíteni az anyagot, amely tartalmazza a módosítások hiányra 
vonatkoztatott hatását. Az állami támogatásokban bekövetkezett évközi változással kezdte. Az 
ÖNHIKI támogatás és év végi maradványának szétosztása érinti az önkormányzatot. A II. 
ütemben 90 millió forintot, az év végi szétosztáskor 50 milló forintot kapott az önkormányzat. 
Így a 140 millió forint a hiányt csökkenti. Az összes hiány, amely az elızı 
rendeletmódosításkor 444 millió forint volt, jelenleg 340 millió forint alatt van. A kisebbségi 
önkormányzatok módosítása nincs hatással a költségvetésre. A Carolina Óvoda és Bölcsıde 
esetében megtakarítás jelentkezett 1.255 ezer forint értékben, amely összefügésben van a 
Görögkatolikus Egyház részére történı épületátadással. A Vay Miklós Szakképzı Iskola  2,5 
millió forint önkormányzati támogatást kért az eredeti elıirányzatokban megítéltekhez képest, 
amely a sportpálya mőködtetésével van összefüggésben. Kéri, hogy a Humán Bizottság is 
gondolkodjon a Városi Sportpálya további mőködtetését illetıen. Átadásra kerülhet a 
Sárospataki Torna Club részére vagy bérleti díjból származó bevétel esetén továbbra is a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola is fenntarthatja.  
 
Szvitankó Tamás: Az anyagot valóban tartalmasnak tartja és megköszöni a Pénzügyi és 
Gazdálkodási Iroda egész éves munkáját. Dr. Hörcsik Richárd képviselı úr is megköszönte 
mindenkinek, hogy Sárospatak talpon maradt. Polgármester úr belsı ellenıri vizsgálatot 
rendelt el a Vay Miklós Szakképzı Iskolánál, amelyhez kiegészítést kér. 
 
Soltész Ibolya: A Vay Miklós Szakképzı Iskola december közepén elıirányzat-módosítást 
nyújtott be, amely az ellenırzéskor már nem volt aktuális. A jelentés új elıriányzatmódosítási 
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kérelem benyújtásáról szólt, amelyet megtettek. Ekkor jegyzı asszony kért egy 
jelentéskiegészítést, amelyben az intézmény tételesen megmagyarázta az elıirányzat-
módosítási kérelmét. Általános bevételkiesésrıl van szó, nem kimondottan kapcsolódik a 
sportpálya mőködtetéséhez.  
 
Zérczi László: Örömmel látja, hogy a hiány 340 millió forint alá csökkent. A Vay Miklós 
Szakképzı Iskolában a szakmai munkát pozitívnak látja, de az utóbbi idıben a pénzügyi 
területen nem elıször tapasztal problémát. Az intézmény költségvetését szigorúan be kell 
tartani, a sportpályától eltekintve. Évközben is megjelenhetnek a költségvetésben bizonyos 
eltérı összegek, de mivel önállóan gazdálkodó intézményrıl van szó, intézményen belül meg 
kell oldani. Tudatosítani kell az intézményvezetıkkel a költségvetés betartását, adott esetben a 
Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatójával.  
 
Lendák Lajos Zoltán: A Vay Miklós Szakképzı Iskola védelmében elmondja, hogy a 
sportpálya mőködtetése nagyban befolyásolta a költségvetésük alakulását. Másrészt a TISZK 
megalakulása óta a szakképzési hozzájárulások nem úgy érkeznek az intézményhez, mint 
korábban.  
 
Zérczi László: Korábbi intézményvezetıi gyakorlatából indul ki, hogy a költségvetést be kell 
tartani.  
 
Szvitankó Tamás: A 2,5 millió forint hiány abból is adódhatott, hogy a korábbi egyeztetések 
alkalmával a Sárospataki Torna Club havonta 120 ezer forintot ígért bérleti díjként, amely 
nem került betartásra. A tornaterem bérlésére is volt ígéret az Ökölvívó Szakosztály részérıl 
30 ezer forint értékben, amely szintén nem került kifizetésre. Amennyiben ezek az összegek 
realizálódtak volna, nem lenne probléma. 
 
Tarnavölgyi László: A szóbanforgó bérleti díjakról szerzıdés rendelkezik? 
 
Szvitankó Tamás: Természetesen szerzıdés is készült. Kéri a bizottság szavazását az 
elıirányzat módosításról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
5/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
a 2011. évi költségvetési elıirányzatok módosítását 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a 2011. évi költségvetési 
elıirányzatok módosításának elfogadását. 
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4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Városmarketing Koncepciójának 
elfogadására 
 
Szvitankó Tamás: 2011-ben polgármester úr javaslatára a képviselı-testületet segítı 
tanácsadó testületek létrehozására került sor, amelynek egyike a Városmarketing Tanács, 
amelynek elnöke Dr. Dankó László. A Városmarketing Koncepciót már korábban is tárgyalta 
a képviselı-testület, majd esetleges vélemények, javaslatok összegyőjtése érdekében 
közzétételre került sor. Észrevételek érkeztek. A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete 
részérıl is érkeztek észrevételek, de az egyesület elnökének észrevétele, hogy kevés dolog 
került beépítésre javaslataikból a koncepcióba. Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
6/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Városmarketing Koncepciójáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzat 
Városmarketing Koncepciójának elfogadását. 
 
 
5. A Sárospataki Torna Club elnökének kérelme 
 
Szvitankó Tamás: A kérelemmel kapcsolatban kéri a bizottság véleményét. 
 
Tarnavölgyi László: Sajnos olyan kevés az információ, hogy a kérelembıl nem derül ki 
mire, mennyit és mibıl kéri a támogatást. 
 
Zérczi László: Az új sporttörvény adta lehetıséget követıen jó bevételekkel rendelkeznek a 
sportegyesületek. 
 
Szvitankó Tamás: Sajnos erre a célra nem pályáztak. 
 
Tarnavölgyi László: Tudható, hogy milyen összegrıl van szó? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A Sárospataki Torna Club teljes tartozásáról van szó, amely 
autóbuszköltséget jelent. A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda szerint a futballszakosztálynak 
308.310 forint, az ökölvívó szakosztálynak 268.290 forint adóssága van. 
 
Lendák Lajos Zoltán: A kézilabda szakosztálynak nincs ilyen  
 
Szvitankó Tamás: Javasolja, hogy a bizottság a Sárospataki Torna Club elnökének kérelmét 
kellı információ hiányában ne tárgyalja. 
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A Humán Bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
 
6. A Vay Miklós Szaképzı Iskola igazgatójának feljegyzése a Városi Sportpálya 2012. 
évi mőködtetése tárgyában 
 
Szvitankó Tamás: A kérelemben szerepel a Városi Sportpályára történt beruházások 
felsorolása, amely a belsı ellenıri vizsgálatban is szerepel. Tudomása szerint polgármester úr 
január 26-ra egyeztetést tervez a képviselı-testülettel és a Sárospataki Torna Clubbal. 
Javasolja, hogy a tanév végéig maradjon a Vay Miklós Szakképzı Iskola kezelésében forrás 
meghatározásával és a továbbiakban a Sárospataki Torna Club oldja meg a sportpálya 
fenntartását.  
 
Tarnavölgyi László: Amennyiben a jövıben a Vay Miklós Szakképzı Iskola nem tudja 
fenntartani a sportpályát, logikusnak tőnik, hogy a Sárospataki Torna Clubhoz kerüljön, akik 
pályázati lehetıséget is ki tudnak ezáltal használni.  
 
Szvitankó Tamás: Polgármester úrnak is ez lenne a javaslata. Igazgató úr elmondása szerint 
az általuk beruházott dolgokat is el fogják vinni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A Vay Miklós Szakképzı Iskola védelmében elmondja, hogy 
a sportpálya fenntartására 5 millió forintot minden évben külön soron tartalmazott a város 
költségvetése, amely összeget a Vay Miklós Szakképzı Iskolának saját költségvetésébıl 
kellett kigazdálkodni.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a sportpálya üzemeltetésének tárgyában. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
7/2012. (I.25.) 

 
határozata 

 
a Városi Sportpálya 2012. évi mőködtetésérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpálya a 
2011/2012. tanév végéig maradjon a Vay Miklós Szakképzı Iskola kezelésében, 
mőködési forrás meghatározásával. A további üzemeltetést illetıen tárgyalásokat 
javasol folytatni, hogy kerüljön a Sárospataki Torna Club kezelésébe. 
 
 
 
7. Egyéb ügyek 
 

• A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról és a II. magyar hadsereg 
doni katasztrófájáról történı megemlékezés 
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Szvitankó Tamás: Mind a doni katasztrófáról, mind a kommunista diktatúra áldozatairól 
tervez megemlékezést a város. Az elıkészületek folyamatban vannak. Javasolja, hogy a doni 
katasztrófa megemlékezésénél Gyárfás Pál legyen az ünnepi szónok.  
 
Tarnavölgyi László: Javasolja, hogy a Kommunista Diktatúra Áldozatainak emléknapján 
Dobay Béla mondja a beszédet. Mindkettı egy rövid megemlékezı mősor szokott lenni, ahol 
beszéd és egy-egy szavalat hangzik el.  
 
Szvitankó Tamás: Természetesen mindkét rendezvényhez A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
segítségére van szükség a technikát illetıen.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Szónok személyében lehet gondolkodni Naár János személyében is.  
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a munkát, az ülést 17.30-kor bezárta. 
 
 
 

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


