
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. február 22-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 
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
 
  Meghívottak:  
  Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
  Csatlósné Komáromi Katalin, A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója 
  Cziczer Katalin, a Sárospatak honlap szerkesztıje 
  Törı Gábor, a Sárospatak honlap felelıs szerkesztıje 
   
   
Megjegyzés:  Csatlósné Komáromi Katalin az 1., Dr. Téglás Zsolt a  2., Dr. Komáromi Éva 
a 6., Cziczer Katalin és Törı Gábor a 3. napirendi pont tárgyalását követıen távoztak.  
 
  
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı zárt ülés keretében tárgyalandó Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjének 
megbízásáról szóló elıterjesztés napirendrıl történı levételét folyamatban lévı tárgyalások 
miatt. Javasolja a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalását, a sorrend megváltoztatását, 
valamint egyebek között a Március 15-ei nemzeti ünnep elıkészületeirıl szóló tájékoztatót és 
a Rákóczi Szövetség kérelmének megtárgyalását. 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 Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı feladat-ellátási 
megállapodásról és Alapító Okiratának módosításáról 

2. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
3. Elıterjesztés a Sárospatak honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl 

szóló megbízási szerzıdés elfogadásáról 
4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl 
5. Elıterjesztés a 2012. évi létszámváltozásokról 
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6. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatói pályázatának kiírásáról 
7. Támogatási kérelem a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényeihez 
8. Tájékoztató a Tiszáinneni Református Egyházkerületnk a Vay Miklós Szakképzı Iskola 

átvételérıl szóló szándéknyilatkozatáról 
9. Egyéb ügyek 

• A Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Programjára vonatkozó 
támogatási kérelme 

• Tájékoztató a Március 15-ei nemzeti ünnep elıkészületeirıl 
• Megemlékezés a Kommunista Diktatúra Áldozatairól 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı feladat-ellátási 
megállapodásról és Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
Szvitankó Tamás: A 2011. évi költségvetés elfogadásakor az Újbástya Rendezvénycentrum 
épületének és a Vízi kapui szabadtéri színpadnak a fenntartása A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára kezelésébe került, ideiglenesen 1 évre. Akkor a képviselı-testület úgy határozott, 
hogy amennyiben bármilyen hasznosítási lehetıségre sor kerül az ingatlanokkal 
kapcsolatosan, döntését újra tárgyalja. Ez ügyben senki nem jelentkezett és a 2012. évi 
költségvetés úgy került tervezésre, hogy ezeket a feladatokat határozatlan idıre kapja meg, 
amely alapító okirat módosítást von maga után. Kéri a kiegészítéseket, véleményeket. 
 
Donkó József: Igazgató asszony jelezte, hogy a feladat-ellátási megállapodás  III.3. pontjában 
megfogalmazottak kerüljenek törlésre, amely a következıképpen szól: „Az Átvevı a 
8.000.000 Ft összegő költségvetési támogatást úgy köteles nyilvántartani és azzal elszámolni, 
hogy az az intézményi alaptevékenység feladataitól elkülönüljön. A költségvetési támogatás 
biztosítása az intézményi finanszírozási igényhez igazodik.” Az ezt követı pontok 
sorszámozása pedig értelemszerően módosuljon. elıterjesztés utal arra, hogy a 8 millió forint 
az intézmény részletes költségetésében tervezésre került, amely az intézményvezetı 
tájékoztatása szerint a kiadásokra nem lesz elegendı. Ez a feladat az intézmény belsı 
gazdálkodásán belül kerül megoldásra.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Valóban azt kérték, hogy ez a 8 millió forint ne legyen 
határozottan rögzítve. A leghatékonyabban próbálják az önkormányzat támogatását 
felhasználni. Az összevont bizottsági ülésen jegyzı asszony jelezte, hogy kb. 4 millió forint 
az Újbástya Rendezvénycentrum fenntartása, egyéb tevékenység nélkül. Egy téli hónapban 
391.587 forint volt az épület fenntartása. A napokban érkezett egy 186 ezer forintos 
főtésszámla. 
 
Szvitankó Tamás: A Tourinform Iroda mőködtetése kapcsán zárt körben komoly levelezés 
indult. Kérdések merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben a Tourinform Iroda 
mőködtetése A Mővelıdés Háza és Könyvtára keretein belül történik, a helyi TDM szervezet 
regisztrációja és mőködtetése akadályoztatva van.  
 
Dr. Komáromi Éva:  A kérdés tisztázása ügyében állásfoglalást kért a Magyar Turizmus Zrt-
tıl, de a kérdést a Nemzetgazdasági Minisztérium felé továbbították. Magas szinten 
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foglalkoznak a kérdés megítélésével és a pontos válasz megadásával. Reméli, hogy a válasz a 
képviselı-testületi ülésen már rendelkezésre fog állni. Nincs olyan jogszabályváltozás, amely 
indokolná, hogy a 2011. évben kialakított rendszer másképpen mőködjön. A Sárospatak és 
Környéke Turizmusáért Egyesülettel való együttmőködés biztosított, a feladatellátásba 
történı bevonás szintén biztosított azzal, hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtárával 
megállapodást köt. A városnak továbbra is határozott elképzelése, hogy a Tourinform Iroda 
mőködtetésére vonatkozó pénzforrás nem közvetlenül az egyesület részére kerülne átadásra, 
hanem a saját intézményén keresztül. Ez túlzott bebiztosításnak tőnhet, de nem zárja ki egy 
jogszabály sem ennek a lehetıségét. A 2011. évet megelızı idıszak kedvezıtlen tapasztalatai 
indokolják, hogy a város lássa a pénzforrás felhasználását. Az elmúlt évben jó mőködtetést 
végzett A Mővelıdés Háza és Könyvtára. Felmerült, hogy a TDM regisztráció veszélyben 
van, amennyiben nem közvetlenül a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 
mőködteti a Tourinform Irodát. 
 
Szvitankó Tamás: Alpolgármester asszony küldött tájékoztatást a TDM regisztráció 
veszélyeztetésével kapcsolatosan, ezért tanácskozás összehívására is sor kerül.  
 
Saláta László Mihály: Volt már kialakult gyakorlat, ami nem vált be. Korábban is A 
Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményében folyt az idegenforgalmi tájékoztatás. 
Véleménye szerint a finanszírozóhoz tartozzon a Tourinform Iroda így átlátható a mőködés is. 
A TDM pályázatokból finanszírozhatná a Tourinform Iroda kiadványait. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a feladat-ellátási megállapodásról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
10/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtárával kötendı feladat-ellátási megállapodásról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek A Mővelıdés Háza és 
Könyvtárával kötendı feladat-ellátási megállapodás elfogadását azzal, hogy az alábbi 
pont kerüljön törlésre – az azt követı pontok sorszámozása pedig értelemszerően 
módosuljon - : 
 
„III.3. Az Átvevı a 8.000.000 Ft összegő költségvetési támogatást úgy köteles nyilvántartani 
és azzal elszámolni, hogy az az intézményi alaptevékenység feladataitól elkülönüljön. 
A költségvetési támogatás biztosítása az intézményi finanszírozási igényhez igazodik.” 
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos kiegészítéseket. 
 
Koleszárné Braun Mónika: A szakfeladatrend 2012. évi módosulását a szakfeladatrendrıl és 
az államháztartási szakágazat rendrıl szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet tartalmazza. A 
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Kincstár hivatalból átvezeti a változásokat. A törzskönyvi bejegyzés módosítása már az 
elıterjesztés leadását követıen érkezett, amely alapján az alábbi szakfeladatok változtatására 
van szükség: A Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító Okiratából (továbbiakban: Alapító 
Okira) a következı szakfeladatok kerüljenek törlésre:„591411 – Film, video és egyéb 
képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken, 
6820025 – Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása (terembérlet, területbérlet.” Az Alapító Okirat 
egészüljön ki a következı szakfeladatokkal:„591000 – Film-, video-, televíziómősorgyártás, 
680002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.” Az Alapító Okiratban a 890442 
szakfeladatszámhoz tartozó megnevezés a következıre módosuljon: „890442 – 
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása.” 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a biztotság szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító 
Okiratának módosításáról az elhangzott módosításokkal. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazatta – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
11/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Humán Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, és A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek azzal, hogy: 
 
 

- A Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító Okiratából (továbbiakban: 
Alapító Okira) a következı szakfeladatok kerüljenek törlésre: 
„591411 – Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, 
filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken, 
6820025 – Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása (terembérlet, 
területbérlet.” 

 
- az Alapító Okirat egészüljön ki a következı szakfeladatokkal: 

„591000 – Film-, video-, televíziómősorgyártás, 
680002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.” 

 
- az Alapító Okiratban a 890442 szakfeladatszámhoz tartozó megnevezés a 

következıre módosuljon: 
„890442 – Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb 
idıtartamú közfoglalkoztatása.” 

 
 
 
2. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
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Szvitankó Tamás: Felkéri Dr. Téglás Zsolt igazgató urat a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dr. Téglás Zsolt: Az elmúlt tévekben is igyekeztek haladni a piac igényeivel. Legutóbb a 
magasépítı technikus szakmát és a heggesztı szakmát vezették be, de esti gimnáziumi oktatás 
és három éves elırehozott szakképzés is folyik az intézményben. Jelenleg öt szakmát 
szeretnének bevezetni. A gépgyártástechnológiai technikus a gépi forgácsoló magasabb szintő 
elsajátítása, továbbá autóelektronikai mőszerész, épületgépészeti rendszerszerelı, panziós, 
falusi vendéglátó, erdészeti szakmunkás képzéssel szeretnék kiegészíteni az intézmény alapító 
okiratát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 2012. szeptemberétıl már kezdenék a 
felsorolt szakmákat oktatni, de a lehetıségét szeretnék megteremteni. Idıközben a TISZK-tıl 
kértek állásfoglalást, amely a polgármesteri hivatal  részére eljuttatásra került. 
 
Donkó József: A TISZK állásfoglalása szerint:  „A panziós, falusi vendéglátó szakképesítés 
oktatása TISZK-en belül a tokaji tagintézményünkben évek óta folyik. A földrajzi közelség és 
az ÉMRFKB döntése alapján, mely szerint a TISZK-en belül egy osztály indítható, e 
szakképesítés indítását nem tartjuk támogathatónak.”  Az elıterjesztéshez képest javasolja a 
panziós, falusi vendéglátó képzés törlését, bár az intézmény képzéseiben szívesen 
szerepeltetné, hiszen véleménye szerint igény is lenne rá, amely megérne egy levélváltást az 
ÉMRFKB-val, akár egy piackutatással alátámasztva.  
 
Dr. Téglás Zsolt: Mind a személyi, mind a tárgyi feltételekkel rendelkezik az intézmény a 
nevezett szakmák bevezetéséhez. 
 
Koleszárné Braun Mónika: Hasonlóképpen az elızı alapító okirat módosításához, ebben az 
esetben is változnak a szakfeladatok. Az Alapító Okiratba ne kerüljön beépítésre a következı 
szakma: 3181201 0000 00 00 – panziós, falusi vendéglátó. Az Alapító Okiratból törlésre 
kerüljön a „682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”. Az Alapító Okirat 
egészüljön ki a következı szakfeladattal: „680002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése”. Az Alapító Okriatban a 890442  szakfeladatszámhoz tartozó megnevezés a 
következıre módosuljon: „890442 – Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak 
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása.” 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító 
Okiratának módosításáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
12/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Vay Miklós Szakképzı 
Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek azzal, hogy: 
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- az Alapító Okiratba ne kerüljön beépítésre a következı szakma 
„3181201 0000 00 00 – Panziós, falusi vendéglátó” 

 
- az Alapító Okiratból törlésre kerüljön a következı szakfeladat 

„682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
 

- az Alapító Okirat egészüljön ki a következı szakfeladattal: 
„680002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 
- az Alapító Okriatban a 890442  szakfeladatszámhoz tartozó megnevezés a 

következı re módosuljon: 
„890442 – Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb 
idıtartamú közfoglalkoztatása.” 

 
 
3. Elıterjesztés a Sárospatak honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok 
közzétételérıl szóló megbízási szerzıdés elfogadásáról 
 
Szvitankó Tamás: A bizottság tagjai megkapták a Sárospatak honlap mőködtetésével 
kapcsolatos változásokat. Az elıterjesztést megkapta a honlap üzemeltetıje, aki tájékoztatást 
küldött, hogy a reklámokból befolyó 30 százalékot kevésnek tartja. Tárgyalást követıen 
megállapodtak a reklámokból befolyó összeg 50-50 százalékában. Jelentıs pont volt ezeknek 
az összegeknek a számlázása. Az volt a javaslat, hogy az önkormányzat gazdálkodási irodája 
biztosítsa a pénzügyi ügyletet. A megrendelı befizeti a pénztárba az összeget és az igazolással 
megkeresi a honlap szerkesztıjét, aki ez alapján a kért hirdetést közzéteszi a honlapon. 
Lényeges pont továbbá a honlap gyorshírek része. Itt voltak olyan jellegő észrevételek, hogy 
ellenırizetlenül kerültek be olyan hírek, események, amelyek moderálatlanok voltak és egyéb 
etikai kérdéseket is felvetettek. Javaslatként elhangzott, hogy a gyorshírek közé csak a 
szerkesztı által moderált dolgok kerülhetnek 72 órán belül és ne legyen reklámkategória. 
Felvetésre került, hogy akik nagyban segítik az önkormányzatot, azok hirdetései 
térítésmentesen felkerülhetnek a honlapra. Gondol itt például a kóborkutyák élelmezéséhez és 
ellátásához történı hozzájárulásra is.  
 
Dr. Komáromi Éva: Összefoglalásképpen elmondja, hogy a reklámokból befolyó összeg 50-
50 százalékban kerüljön megállapításra. Elıterjesztıi javaslatként törlésre kerülne a 2.1.g) 
pontban megfogalmazott következı szövegrész: ”Amennyiben az itt szabályozottaktól 
eltérıen olyan hirdetésnek minısülı írás vagy banner jelenik meg a honlapon, amelyért a 
hirdetı bizonyíthatóan nem fizetett, abban az esetben az adott hirdetés teljes díját következı 
hónap 1. napjáig megbízott köteles befizetni az önkormányzat pénztárába.” Javasolja továbbá 
pontosítani a 2.1.h) pontban megfogalmazott partneri együttmőködést. 
 
Szvitankó Tamás: Az esetleges linkcsere felıl érdeklıdik. 
 
Törı Gábor: Egyedi elbírálás alá kell esni a linkcseréknek, amelynek elbírálását nem 
szeretné vállalni. Amennyiben az önkormányzat indítja a bannereket, bírálja el a linkcseréket 
is. 
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Tarnavölgyi László: Véleménye szerint az említettek a kölcsönösség alapján mőködnek, így 
pénzmozgás nincs.  
 
Dr. Komáromi Éva: Mindenképpen szabályozni kell a bartellbıl eredı kedvezményeket is. 
 
Saláta László Mihály: Át kell gondolni, hogy a hirdetésekbıl a város milyen mértékő plusz 
bevételre számíthat. Arra is sor kerülhet, hogy a szabályozást követıen kevés hirdetés kerül a 
honlapra. Több szervezet végez a város gyarapodásával kapcsolatosan különbözı 
tevékenységet. Ez egy közvetett támogatás véleménye szerint, hogy ilyen alapon az egyik 
térítésmentesen hirdethet a másiknak fizetni kell.  
 
Szvitankó Tamás: Most olyan hirdetéseken van a hangsúly, amely üzleti érdekeket szolgál. 
Vannak olyan pályázatok, amelyeknek komoly összegő nyilvánosság része van és a város 
honlapján ingyen jelenik meg. Erre a pályázatban biztosítva van egy keretösszeg. 
 
Tarnavölgyi László: Személyesen is olvasott a gyorshírekben árleszállítással kapcsolatos 
hirdetést, amely kimondottan kereskedelmi célú volt. A kutyamenhelyhez történı 
segítségnyújtás dokumentálható, amelyet lehet ellentételezni bizonyos hirdetésekkel.  
 
Szvitankó Tamás: Az üzleti érdekő reklámokat kell elkülöníteni. 
 
Dr. Komáromi Éva: A Zempléni Fesztivál keretében megvalósuló rendezvényeket a város 
támogatja ez megjelentethetı térítésmentesen a honlapon, de egyéb éttermi hirdetésekért 
fizessenek a tulajdonosok.  
 
Szvitankó Tamás: Törı Gábor, a szerkesztı úr minden bizonnyal tudja, hogy mely 
hirdetésekért szükséges fizetni. Amennyiben pedig bizonytalan, természetesen egyeztessen 
polgármester úrral vagy jegyzı asszonnyal.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Érdemes lenne foglalkozni a kérdéssel, hiszen mégha minimális 
összegő, de bevételt jelenthet mind a tulajdonos, mind a szerkesztı számára.  
 
Dr. Komáromi Éva:  Hozzáteszi, hogy a honlap nagyszámú látogatottsággal bír a szerkesztı 
úr tájékoztatása szerint. 
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint sokkal hamarabb megtalálható a keresett cég a 
Sárospatak honlapon keresztül. Tapasztalata szerint a térítésmentesen elvégzett munkának 
nincs értéke. 
 
Tarnavölgyi László: Ez egy jól mőködtethetı konstrukció lehet és éves szinten szép bevétel 
is produkálható.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy 72 órán belül közzétehetı az a rengeteg hír, amely a 
városban keletkezik? 
 
Cziczer Katalin: Arról volt szó, hogy a gyorshírek megszőnik. 
 
Dr. Komáromi Éva: Ezt nem mondta a bizottság. 
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Cziczer Katalin: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése után született egy olyan álláspont, 
hogy szerencsésebb volna a gyorshíreket megszőntetni. 
 
Szvitankó Tamás: A gyorshír automatikusan a fıoldalon jelenne meg. 
 
Saláta László Mihály: Tart attól, hogy mire megjelenik már nem aktuális a hír. 
 
Szvitankó Tamás: Egy sportegyesület eredményét kell feltüntetni a gyorshírekben és nem 
több sorban leírni az egyéb dolgokat. 
 
Dr. Komáromi Éva: A képviselı-testületi ülésrıl pénteken megjelenik egy rövid tájékoztatás 
fotókkal, hétfın polgármester úr nyilatkozik a részletekrıl. Ez a fıoldalon kétszer fog 
szerepelni? 
 
Tarnavölgyi László: Az egyik a hír, a másik a tudósítás. 
 
Cziczer Katalin: Egyszer jelenik meg és a két hír össze lesz kapcsolva. 
 
Tarnavölgyi László: Mivel kevesen vannak a munkatársak, ezért nehezen tudnak minden 
helyszínre eljutni és az esemnyek ebbıl kifolyólag csúszva kerülnek fel a honlapra. 
Érdeklıdik, hogy a hirdetésszervezéssel járó plusz feladatokat fogják e bírni? 
 
Törı Gábor: Az önkormányzat tartja a kapcsolatot a hirdetıkkel.  
 
Szvitankó Tamás: Segítıket is be lehet vonni az 50 százalék jutalékból. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a megbízási szerzıdésrıl és az elhangzott 
módosításokról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
13/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
Sárospatak honlap üzemeltetésérıl és a  

közérdekő adatok közzétételérıl szóló megbízási szerzıdés elfogadásáról 
 
A Humán Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselı-
testületnek a Sárospatak honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl 
szóló megbízási szerzıdés elfogadását a következı módosításokkal: 
 
a megbízási szerzıdés 2.1.g) pontjában a „70% a megbízó önkormányzaté, 30% pedig 
Megbízottat illeti” szövegrész helyébe az „50% a megbízó önkormányzaté, 50% pedig a 
Megbízottat illeti” szöveg lépjen. 
 
a megbízási szerzıdés 2.1.g) pontjából a következı szövegrész kerüljön törlésre: 
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’”Amennyiben az itt szabályozottaktól eltérıen olyan hirdetésnek minısülı írás vagy 
banner jelenik meg a honlapon, amelyért a hirdetı bizonyíthatóan nem fizetett, abban az 
esetben az adott hirdetés teljes díját következı hónap 1. napjáig megbízott köteles befizetni 
az önkormányzat pénztárába.” 
 
a megbízási szerzıdés 2.1.h) pontjában megfogalmazott partneri együttmőködés 
pontosítására az elıterjesztı tegyen javaslatot.  
 
 
4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: A 2012. évi költségvetéshez kérte a javaslatokat polgármester úr, de 
tudomása szerint ilyen mindeddig nem érkezett. Tájékoztatja a biztottság tagjait, hogy részt 
vett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, ahol számos javaslat született, amelyet a 
gazdálkodási iroda vezetıje ismertetni fog. 
 
Poncsák Ferenc: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy a honlap 
üzemeltetés támogatása 2.836 ezer helyett 2.340 ezer legyen. A közutak üzemeltetése 10 
millió forint helyett, 8 millió forint legyen. A geodéziai munkarészek készítése 3 millió 
helyett, 1,5 millió forint, az önkormányzati bérlakások kiadásai 11 millió forint helyett, 10 
millió forint legyen. A bevételek esetében a helyszíni és szabálysértési bírság 1 millió forint 
helyett 2 millió forint legyen.  
 
Zérczi László: Az étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Közszsolgáltatási Nonprofit Kft. 
szolgáltatásaihoz jelentıs hozzájárulást kell tenni az intézményeknek növelve ezzel a 
költségvetési hiányt. Át kellene gondolni ezt a feladatellátást. Az intézménynél jelenik meg az 
a hiány, amellyel a Kft. bevétele növekszik, így a városi költségvetésben is hiányként 
szerepel. Javasolja, hogy az étkezést az állami támogatás összegébıl oldják meg az 
intézmények. Nem ismeri a jogszabályokat ezzel kapcsolatosan, hogy köteles-e az intézmény 
bármilyen formában kiegészíteni az állami támogatást.  Ugyanakkor, ha a szülı vagy a gyerek 
nem elégedett az étel mennyiségével és a tartalmával, egészítse ki az összeget. Kifogásolja, 
hogy a gyerekek nem értékelik az ételt, amely az intézményben jelentıs hiányt termel. Nem 
érti, hogy miért kell az intézménynek vagy a dolgozóknak támogatni a Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-t. Ugyanakkor felveti az étkezési utalványok elvonását, a banki átutalás 
kompenzálására korábban nyújtott 2000 forint támogatás megvonását, a túlórák korlátozva 
vannak, de a feladatának ellátásához szükséges fénymásoláshoz is a pedagógusnak kell a 
papírt beszerezni. Javasolja, hogy Sárospatak Város Önkormányzata mérlegelje az állami 
támogatás mértékéig oldja meg az étkezési szolgáltatást. 
 
Dr. Komáromi Éva: Sajnos a javaslat ilyen egyszerően nem oldható meg, viszont a 68000 
Ft/fı/év normatív támogatás valóban kevés. 
 
Donkó József: 377 forintot jelent, ha 180 tanítási nappal elosztjuk a 68000 Ft normatívát. 
Ezzel szemben az általános iskolában 856 forint az étkezés.  
 
Zérczi László: Elıírás, hogy az étkezést ki kell egészítenie az intézménynek? 
 
Donkó József: Az óvodai és az általános iskolai normatívából sem lehet ellátni a feladatot, de 
az önkormányzat feladatköre a mőködtetés. Az intézményekben, ha 6 órát meghaladja az 
óvodában a gyerekek bennt tartózkodása kötelezı 2 étkezést biztosítani. Amennyiben az 



 10 

iskolában 14 óráig tartózkodik a tanuló nem kötelezı az étkezés biztosítása. Végig kell 
gondolni az ezzel járó dolgokat. 
 
Zérczi László: Arra gondolt, hogy csak a normatív támogatás összegéig kerüljön biztosításra 
az étkezés. 
 
Donkó József: A nyersanyagnorma életkor szerint van megállapítva.  
 
Poncsák Ferenc: Az esetlegesen megtakarított összeg nem az intézménynél, hanem az 
önkormányzatnál maradna. 
 
Saláta László Mihály: Elıvette a képviselı-testület augusztusi jegyzıkönyvét, amikor az 
intézkedési tervvel kapcsolatban elmondta elképzeléseit. Akkor minden kérdés meg lett 
cáfolva. A halasztott értékesítéső lakások problémáját veti fel.  
 
Szvitankó Tamás: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén javaslatként hangzott el a 
fıállású alpolgármester bérének 10 százalékkal történı csökkentése, amelyet a gazdálkodási 
iroda vezetıje nem említett.  
 
Saláta László Mihály: A lakbérkintlévıségeket át kellene gondolni. A korábbi távhı 
kintlévıségeken kívül van-e valami változtatási lehetıség. A szolgáltatási díjakkal vagy a 
szolgáltatóváltással kapcsolatban történtek-e lépések. A testvérvárosi kapcsolatokat is 
javasolta áttekinteni, mivel ezek is költséget jelentenek. Felvetette korábban a bizottságok 
léltszámának egységesítését. A helyi sportegyesületek támogatását is át kellene gondolni, 
mivel tudomása van a társasági adóból befolyt 80 millió forintos pályázatról. A PATAQUA 
Kft-vel kapcsolatban is elmondta, hogy a bérleti díjat meg kellene emelni, hiszen 2013-ban a 
kötvény visszafizetése elkezdıdik. Az ingatlanok értékesítésével a költségvetés hiányát lehet 
csökkenteni. Gondol itt a gödi ingatlanra és az óvoda épületére. Arra kell törekedni, hogy 
minél kisebb legyen a hiány. Amíg a járások kialakítása nem tisztázódik, addig a további 
javaslatokról nem érdemes beszélni. 
 
Dr. Komáromi Éva:  A járások kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy az új 
önkormányzati törvény tartalmazza a polgármesteri hivatalok feladat és hatáskörét, amelyben 
hatósági feladat kevés van. Az óvodai ellátás és az alapfokú egészségügyi ellátás marad a 
feladatok között. A közszolgáltatások szervezése majdnem teljesen állami kézbe kerül.  
 
Szvitankó Tamás: Kiegészítésképpen elmondja, hogy társasági adóból befolyt 80 millió 
forint támogatáshoz önerıre szükség volt. 
 
Donkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének tájékoztatása szerint önerıt 
nem köteles az önkormányzat hozzátenni, ezt vállalja a pályázó. Konkrét üzemeltetésre nem 
pályáztak. 
 
Saláta László Mihály: A Zemplén Televízió Kht. ígéretet tett arra, hogy a költségvetés 
elfogadásáig tisztázza Kisvárda hozzáállását. Felhívja a figyelmet a 2013-ban aktuális 
kötvényvisszafizetés kezdeti dátumára.  
 
Poncsák Ferenc: A lakbérhátralék jelenleg 7-9 millió forint, amelynek nagyrésze nem 
behajtható, idıközbeni kiköltöztetés miatt. Javasolja azon követelésekrıl lemondani, amelyek 
már nem behajthatók.  
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Dr. Komáromi Éva: Amennyiben a behajtás többe kerül, mint maga a kintlévıség, 
természetesen az önkormányzat lemond az összegrıl.  
 
Poncsák Ferenc: Vannak olyan tartozások, amelyek 5-6 éve felszámolt cégektıl erednek. 
Amennyiben ingatlaneladásból származna bevétel, az a hiányt csökkentené, kevesebb 
hitelfelvételre lenne szükség.  
 
Dr. Komáromi Éva: Korábban  képviselı-testületi döntés volt arról, hogy 100 ezer forint 
felett kísérelje meg a hivatal a kintlévıségek behajtását. 
 
Poncsák Ferenc: 100 ezer forint alatt gazdaságtalan a behajtás.  
 
Zérczi László: Az étkezéssel kapcsolatban javasolja más szolgáltatókkal is felvenni a 
kapcsolatot és a jelenlegi szolgáltató mérlegelje az árfekvéseket.  
 
Szvitankó Tamás: Kivásárlásra került az étkeztetés 170 millió forintért, amelyet a 
Sárospataki Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek vissza kell fizetni az önkormányzat részére. 
Kéri a bizottság szavazását a költségvetésrıl és az elmondott kiegészítésekrıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
14/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl 

 
 
A Humán Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melyet az alábbi 
módosításokkal elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek:  
 

-         a Honlap üzemeltetés – közérdekő adatok közzététele 2012. évi 
elıirányzata 2.340 eFt-ban kerüljön megállapításra,  

 
-         a Közutak üzemeltetése 2012. évi elıirányzata 8.000 eFt-ban kerüljön 

megállapításra,  
 

-         a Geodéziai munkarészek készítése 2012. évi elıirányzata 1.500 eFt-ban 
kerüljön megállapításra, 

 
-         az Önkormányzati bérlakások kiadásai 2012. évi elıirányzata 10.000 eFt-

ban kerüljön megállapításra, 
 

- a Helyszíni és szabálysértési bírság 2012. évi elıirányzata 2.000 eFt-ban 
kerüljön megállapításra.  
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-  a fıállású alpolgármester bére 10 százalékkal kerüljön csökkentésre. 
 
 
5. Elıterjesztés a 2012. évi létszámváltozásokról 
 
Szvitankó Tamás: Már többször tárgyalta a napirendi pontot a bizottság, módosítást nem lát 
benne. Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítéseket, javaslatokat. 
 
Dr. Komáromi Éva: A határozati javaslat úgy került megfogalmazásra, ahogy a 
létszámcsökkentési pályázaton érdemben indulhat az önkormányzat, valamint a melléklet is 
pontosításra került.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
15/2012. (II.2.) 

 
határozata 

 
a 2012. évi létszámváltozásokról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a 2012. évi 
létszámváltozásokról szóló elıterjesztést. 
 
 
 
6. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
Szvitankó Tamás: A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatójának lejár a megbízása. A 
kiírást korrektnek tartja. Kéri a kiegészítéseket, javaslatokat. 
 
Donkó József: Többcélú intézményrıl van szó, amely közmővelıdési és könyvtári 
feladatokat is ellát. Nem sok ilyen típusú intézmény mőködik az országban, ezért a pályázati 
kiírásra vonatkozó jogszabály nem követi a gyakorlatot. A közmővelıdési intézmények 
esetében a megbízás korábbi feltételei mellé bekerült a „ kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) 
NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási 
ismereteket is nyújtó közmővelıdési intézmény-vezetı tanfolyam” eredményes elvégzése. 
Mivel az intézményben könyvtár is mőködik, nem kizárható, hogy a könyvtárosokra 
vonatkozó pályázati feltételeknek megfelelı könyvtári szakalkalmazott nyújtson be 
pályázatot, akinek szintén rendelkeznie kell a fent említett végzettséggel. 
 
Saláta László Mihály: A kiegészítı feltételek döntést igényelnek és javasolja, hogy a 
felsoroltak elınyként szerepeljenek. 
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Donkó József: A Kulturális Közlönyben is megjelentethetı a kiadvány, amely költséget 
jelent, így javasolja a helyben szokásos módon közzétenni a pályázati felhívást. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a pályázati kiírásról, az elhangzott 
módosításokkal. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
16/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatói állásának 
betöltésére a pályázati felhívás közzétételét a KSZK honlapján, Sárospatak város 
honlapján, valamint a Zemplén Televízióban azzal, hogy az „Egyéb feltétel” szövegrész 
helyébe az „Elınyt jelent” szöveg lépjen, továbbá a könyvtár esetében a képesítési 
feltételek kerüljenek kiegészítésre a következıvel: 
 
„- kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési 
intézmény-vezetı tanfolyam” 
 
 
7. Támogatási kérelem a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényeihez 
 
Szvitankó Tamás: A levél hangnemét kifogásolja, amelyben kérik az 500 ezer forintos 
tervezett támogatást 1,5 millió forintra emelje a város, továbbá teljes idegenforgalmiadó-
mentességet kér.  
 
Donkó József: Kérik, hogy az önkormányzat biztosítson humán erıforrást a nyári akadémia 
és az évközi koncertsorozat megrendezéséhez, a logisztikai feladatok elvégzéséhez, ezen belül 
mikrobuszt és sofırt.  
 
Saláta László Mihály: A támogatási összeg emelésével nem ért egyet, de az idegenforgalmi 
adót elengedhetné a város.  
 
Szvitankó Tamás: A kérést megelızıen személyesen is megkereshette volna a városvezetést. 
Véleménye szerint azokat a cégeket, intézményeket keressék meg támogatás gyanánt, ahol 
szolgáltatást vesznek igénybe.  
 
Saláta László Mihály: A Mővelıdés Háza és Könyvtára teljes apparátusával dolgozik a 
rendezvény lebonyolításában.  
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Tarnavölgyi László: A logikai sorrendet hibásnak találja. Elıbb meg kellett volna vitatni a 
polgármester úrral a kérést, aztán benyújtani a kérelmet. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a támogatási kérelemrıl. 
 
Saláta László Mihály: Javasolja tájékoztatni a kérelmezıket arról, hogy a költségvetés 
elfogadásra került, amelyben 500 ezer forint támogatást biztosít számukra az önkormányzat, 
de nem zárkózik el a további tárgyalások elıl. 
 
Zárczi László: Amennyiben az önkormányzat elengedi az idegenforgalmi adót, javasolja, 
hogy kérje a város az étkezést a Sárospataki Közsolgáltató Nonprofit Kft-nél bonyolítsa le. 
Így visszafolyik az önkormányzat kasszájába is a bevétel.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
17/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényeinek támogatási kérelmérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a 2012. évi költségvetési 
rendelettervezet szerint a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényeihez 500 ezer forint 
támogatást nyújtson és javasolja a szervezıkkel történı további tárgyalásokat. 
 
 
8. Tájékoztató a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a Vay Miklós Szakképzı 
Iskola átvételérıl szóló szándéknyilatkozatáról 
 
Szvitankó Tamás: A Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Csomós József 
megkereste polgármester urat a Vay Miklós Szakképzı Iskola átvétele tárgyában. Az 
önkormányzat esetében mindegy, hogy az állam vagy az egyház veszi át az intézményt. A 
TISZK-tıl levelet kapott polgármester úr, hogy amennyiben az intézmény átadásra kerül és 
kiválik a TISZK-bıl, több, mint 70 millió forint pályázati összeg visszafizetésére kerülhet sor. 
Polgármester úr véleménye, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a TISZK 
tárgyaljon errıl a kérdésrıl. Kéri a bizottság véleményét a szándéknyilatkozatról. 
 
Donkó József: Hajdu Imre kérésére küldtek tájékoztatást, hogy a TISZK-bıl való kiválás 
milyen terhet jelent.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
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18/2012. (II.22.) 
 

határozata 
 

a Tiszáinneni Református Egyházkerület 
Vay Miklós Szakképzı Iskola átvételérıl szóló szándéknyilatkozatáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy polgármester úr folytasson 
tárgyalásokat a Tiszaáninneni Református Egyházkerülettel a Vay Miklós Szakképzı 
Iskola átvételérıl szóló szándéknyilatkozat tárgyában, ismerve a TISZK-b ıl való 
kiválást követı esetleges intézményre jutó pályázati támogatási rész visszafizetési 
kötelezettséget. 
 
 
9. Egyéb ügy 
 

• A Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Programjára vonatkozó támogatási 
kérelme 

 
Szvitankó Tamás: Nem javasolja a kérelem városi költségvetésbıl történı támogatását. 
Poncsák Ferenc javaslata volt, hogy a képviselık adományozzanak valamilyen összeget. 
 
Donkó József: Kibıvíteni javasolja, miszerint a város honlapján és a Sárospatak újságban 
kerüljön közzétételre. 
 
Saláta László Mihály: Úgy kellene megfogalmazni, hogy lehetıséget teremt a város a 
honlapon való közzétételre.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a javaslatról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
19/2012. (II.22.) 

 
határozata 

 
a Rákóczi Szövetség Felvidéki Beiratkozási Programjára vonatkozó támogatási 

kérelmérıl 
 

A Humán Bizottság nem javasolja a képviselı-testületnek a Rákóczi Szövetség kérelmét 
támogatni, tekintettel a város költségvetésének kedvezıtlen alakulására. Javasolja, hogy 
biztosítson lehetıséget a Rákóczi Szövetségnek a város honlapján a támogatási kérelem 
közzétételére.  
 
 

• Tájékoztató a Március 15-ei nemzeti ünnep elıkészületeirıl 
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Donkó József: Az ünnep elıkészületei folyamatban vannak, nem tud konkrét információt 
mondani. 
 
 

• Megemlékezés a Kommunista Diktatúra Áldozatairól 
 
Tarnavölgyi László: Javasolja, hogy a jövıben szervezzen a város megemlékezést Becker 
András sírjánál is a Római Katolikus Temetıben.  
 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt, az ülést 17.15-kor bezárta. 
 
 
 

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


