
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. március 12-én a Polgármesteri Hivatal 1. sz. 
tanácskozótermében megtartott ülésén.                  
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Saláta László Mihály 
  Tarnavölgyi László bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
   
  Meghívott: 
  Sajószegi Gábor, a SIDINFO Kft. ügyvezetı igazgató jelöltje 
   
   
Megjegyzés:  Lendák Lajos Zoltán és Zérczi László távolmaradását bejelentette. Sajószegi 
Gábor az 1. napirendi pont tárgyalását követıen távozott.   
  
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, a sorrend 
megváltoztatásával, valamint a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának 
módosítása címő napirend felvételét. Kéri a bizottság döntését a napirendi pontok 
tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyezetıjének megbízásáról 

2. A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítása 
3. Elıterjesztés közmővelıdési megállapodás megkötésére 

 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyvezetıjének megbízásáról 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztés tartalmazza, hogy a Sárospataki Idegenforgalmi 
Információs Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság korábbi ügyvezetıje Dr. Dankó László 
1 évre vállalta megbízatását. Jelzése szerint a továbbiakban nem kívánja betölteni a tisztséget. 
Több személyt megkeresve Sajószegi Gábor vállalta 1 évre az ügyvezetıi megbízatást, aki 
hozzájárult a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához. Személyesen beszélgetve vele a 



feladatot ismeri és a tıle megszokott precízségre és aktivitásra számítanak. Kéri a bizottság 
tagjainak a véleményét, kérdéseit. 
 
Tarnavölgyi László: Támogatja a javaslatot. Kérdése arra irányul, hogy milyen konkrét 
feladatot kell elvégezni 1 év alatt? 
 
Szvitankó Tamás: Elsısorban a SIDINFO Nonprofit Kft. életbentartása a cél, mivel az 
elmúlt évben a banki ügyletek lebonyolításán kívül semmi egyéb nem történt. Fontos, hogy a 
cég életképes legyen és a pályázatok adta lehetıségeket használják ki. Sajószegi Gábor erre a 
feladatra hajlandóságot mutatott és lehetnek olyan közös munkák, amelyek a Sárospataki 
Tömegkommunikációs Alapítvánnyal karöltve is mőködhetnek.  
 
Saláta László Mihály: Sajnos a korábbi megérzései beigazolódtak a SIDINFO Nonprofit Kft. 
mőködésével kapcsolatosan. Sajószegi Gábor személyével egyetért, hiszen gazdag fantáziával 
rendelkezik. Egyelıre mőködtetni kell a Kft-t., hogy az esetleges lehetıségeket maximálisan 
kihasználhassa a város. Elmondja, hogy a nem mőködı SIDINFO Nonprofit Kft. felügyelı 
bizottságának tagja Sajószegi Gáborral együtt. Errıl a tisztségrıl le kell mondani, 
amennyiben az ügyvezetıi feladatokat vállalja.  
 
Donkó József: Megköszöni, hogy Sajószegi Gábor a megkeresésre igent mondott. A korábbi 
ügyvezetı megbízatása szintén 1 évre szólt megbízási díj nélkül. Megbízási díjat továbbra 
sem tud a város fizetni, ezért is volt olyan személy, aki nem vállalta a tisztséget. Sajószegi 
Gábor személyével egyetért, nemcsak azért, mert A Mővelıdés Háza és Könyvtára dolgozója, 
hanem széles látókörő fiatalemberrıl van szó. Minden apró történés a SIDINFO Nonprofit 
Kft. életében elırelépést jelenthet. Ezúton megköszöni Dr. Dankó László eddigi munkáját. 
Most együttgondolkodásról és segítésrıl van szó és kíváncsian várja a jövıbeni történéseket.  
 
Szvitankó Tamás: Sajószegi Gábor elmondása szerint nem olyan SIDINFO Nonprofit Kft-t 
szeretne igazgatni, amely A Mővelıdés Háza és Könyvtára ellen van, hanem a két érdeket 
összehangolva szeretne dolgozni. Ez a mondat számára sokat jelent és meggyızı.  
 
Sajószegi Gábor: Megköszöni az elhangzott ötleteket, külön megköszöni Donkó József 
hozzászólását. Pontosításképpen elmondja, hogy 1 évre vállalja az ügyvezetıi megbízatást és 
ez idı alatt a SIDINFO Nonprofit Kft-t életben tartja. Az átvétellel kapcsolatban kér egy 
jelenlegi állapotról történı kimutatást. A jelenlegi munkahelyével együttmőködve és a 
pályázati lehetıségeket feltérképezve megnézi a lehetıségeket. Úgy látja, hogy mindenki 
keresi a SIDINFO Nonprofit Kft. újrapozícionálási lehetıségét, hiszen jelenleg feladat nélküli 
törzstıkével rendelkezı cégrıl van szó. Jelenleg nincsenek olyan ismeretei, hogy vállalni 
tudja bármelyik helyi szervezettel történı együttmőködést, nem tájékozódott még pályázati 
lehetıségekrıl sem. Az elkövetkezendı 1 év mindenképpen együttgondolkodásról fog szólni. 
Megtisztelı, hogy a korábbi munkáját referenciaként tekinti mind a bizottság, mind 
polgármester úr. Mivel jelenleg is közalkalmazott, a céges szektorban nincsenek tapasztalatai. 
Ennek figyelembevételével kéri a támogatást.  
 
Szvitankó Tamás: Megerısítésképpen elmondja, hogy Sajószegi Gábor minden segítséget 
megkap a munkájának elvégzéséhez.  
 
Donkó József: A SIDINFO Nonprofit Kft. pénzforgalmi számláján jelenleg 722 ezer forint 
van.  
 



Szvitankó Tamás: Javasolta, hogy a rendelkezésre álló összegbıl a Vízi-kapui szabadtéri 
színpad kerüljön levizsgáztatásra.  
 
Tarnavölgyi László: Ez milyen összeget jelent? 
 
Szvitankó Tamás: Körülbelül 500 ezer forintból meg lehet oldani. 
 
Donkó József: A leporelló kiadvány elkészítése is ebbıl kerül kifizetésre.  
 
Saláta László Mihály: A két feladat elkülönül egymástól, nem biztos, hogy a rendelkezésre 
álló összegbıl kellene a színpadra költeni. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását Sajószegi Gábor személyével kapcsolatosan. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
20/2012. (III.12.) 

 
határozata 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs és Nonprofit Korlátolt Felel ısségő 

Társaság ügyvezetıjének megbízásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy mint a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-01 4934) egyszemélyes 
társaság taggyőlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság ügyvezetıjének, 
2012. március 12. napjától egy év határozott idıtartamra, 

Sajószegi Gábort 
bízza meg azzal, hogy a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelısségő Társaság felügyelı bizottsági tisztségérıl mondjon le. 
 
 
2. A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítása 
 
Donkó József: A Magyar Államkincstár által kért technikai módosítás végrehajtásáról van 
szó, amely alapján a Zemplén Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodását is módosítani 
szükséges. Mivel a TISZK-en belül a Vay Miklós Szakképzı Iskola tanulói létszáma a 
legmagasabb, ezért a székhely Sárospatak lenne.  Polgármester úr tájékoztatása szerint ez nem 
befolyásolja azokat a tárgyalásokat, amelyek a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel 
folynak.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a megállapodás módosításáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 



 
Humán Bizottság 
21/2012. (III.12.) 

 
határozata 

 
a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Zempléni 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó megállapodás 
módosítását. 

 
3. Elıterjesztés közmővelıdési megállapodás megkötésére 
 
Szvitankó Tamás: Az Ének a Nemzetekért Alapítvány közmővelıdési megállapodást 
szeretne kötni az önkormányzattal a pályázatokban való részvétel érdekében. Kéri a bizottság 
szavazását a közmővelıdési megállapodás megkötésérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
22/2012. (III.12.) 

 
határozata 

 
közmővelıdési megállapodás megkötésérıl 

 
 
A Humán Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melynek alapján javasolja a 
képviselı-testületnek közmővelıdési megállapodás megkötését az Ének a Nemzetekért 
Alapítvánnyal a Crescendo Nyári Akadémia sikeres lebonyolítása érdekében.  
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 14.25-kor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Szvitankó Tamás 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 


