
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. március 28-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott ülésén.                  
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részérıl:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Saláta László Mihály 
  Tarnavölgyi László  
  Zérczi László 
  Lendák Lajos Zoltán bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintézı 
      
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, azzal, hogy 
egyebek között a Vay Miklós Szakképzı Iskola átadásával kapcsolatos tájékoztatót hallgassa 
meg a bizottság, amelyrıl kéri a döntést. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírásáról 
2. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatának 

kiírásáról 
3. Elıterjesztés a 2012. évi sporttámogatások felosztásáról 
4. Egyéb ügy 

• A Vay Miklós Szakképzı Iskola átadásával kapcsolatos tájékoztató 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: A hatályos jogszabályoknak megfelelıen készült el a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola vezetésére vonatkozó igazgatói pályázat kiírása. A jelenlegi tapasztalatokból 
kiindulva elmondja, hogy az állam által átvett intézmények esetében új intézményvezetıi 
pályázat kerül kiírásra. Most az önkormányzat kiírja a pályázatot, de amennyiben az 
intézményeket az állam átveszi elıfordulhat új pályázat kiírása.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a pályázati kiírásról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
23/2012. (III.28.) 

 
határozata 

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírás elfogadását. 
 
 
2. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatának 
kiírásáról. 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: Szintén az aktuális jogszabályoknak megfelelıen került elkészítésre a 
pályázati kiírás. A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat egy többcélú intézmény. A 
jelenlegi vezetı végzettsége mindkét terület esetén megfelelı, ettıl függetlenül elıfordulhat 
olyan pályázó, akinek egyik vagy másik szakterületre vonatkozóan van csak végzettsége. 
Ebben az esetben a jogszabály szerint intézményegység-vezetıre pályázati kíirást kell 
közzétenni. A jövıben a szakszolgálati feladatot is átveszi az állam. 2013 elıtt a fenntartóra 
még egy intézményátszervezési feladat fog várni.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a pályázati kiírásról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
24/2012. (III.28.) 

 
határozata 

 
a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázati kiírásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírás elfogadását. 
 
 
3. Elıterjesztés a 2012. évi sporttámogatások felosztásáról 
 
Szvitankó Tamás: Az elmúlt évekhez hasonlóan sporttámogatásokra pályázati rendszerben 
lehetett igényt benyújtani.  
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A táblázat tartalmazza a beérkezett pályázatoknak a lényegét. 
Volt olyan egyesület, szakosztály, aki ez évben nem nyújtott be pályázatot, de volt új 
egyesület is, aki elıször pályázott. A költségvetési rendeletben elfogadott 8 millió forint 
támogatási keretbıl 300 ezer forintot nemzetközi versenyekre kell tartalékolni a 
sportrendeletnek megfelelıen. 
 
Szvitankó Tamás: Polgármester úrral, a Pénzügyi Bizottság elnökével egyeztetve javaslatot 
tesz a következı támogatási összegekre: a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Sakosztálynak 
4.450 ezer forint, a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztályának 950 ezer forint; a 
Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának 700 ezer forint; az Árvay Diáksport 
Egyesületnek 250 ezer forint; a Rákóczi Diáksport Egyesületnek 250 ezer forint; a 
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesületnek 100 ezer forint; a Sárospataki 
Utánpótlásnevelı Sportiskolának 370 ezer forint; a Sakk Szakosztálynak 200 ezer forint, a 
Sorompó Darts Clubnak 50 ezer forint, amely szintén busz vagy helyszín biztosítása is lehet; 
a Modellezı Klubnak 30 ezer forint; a Zempléni Lovas Egyesületnek 100 ezer forint; a 
Sárospataki Ulti Egyesületnek 30 ezer forint amely busz vagy helyszín biztosítást is jelenthet; 
az Árpád Vezér Diáksport Egyesületnek 50 ezer forint; a Sárospataki JU-JITSU Egyesületnek 
100 ezer forint támogatást javasol. Egyeztetést követıen a Zempléni Vízilabda Klub részére 
nem javasol támogatást. A felsorolt támogatási összegek összesen 7.630 ezer forintot 
jelentenek, így a nemzetközi versenyekre 370 ezer forintot tartalékolhat az önkormányzat. A 
javaslattal kapcsolatban kéri a bizottság véleményét. 
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy az Asztalitenisz Szakosztály miért nem pályázott. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: Szakosztályvezetı úr tájékoztatott, hogy az idén nem kíván 
pályázatot benyújtani, mivel új egyesületet szeretne létrehozni.  
 
Zérczi László: Javasol a Modellezı Klub részére további 20 ezer forint támogatást. Így 350 
ezer forintot tartalékolhatna a város a nemzetközi versenyekre.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért a javaslattal, mivel sok városi és más rendezvény rendszeres 
résztvevıi.  
 
Tarnavölgyi László: Szintén egyetért a javaslattal, Zérczi képviselı úr kiegészítésével. 
Hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja az önkormányzat a sport támogatását még a nehéz 
költségvetési helyzetében is.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a sporttámogatások felosztásáról Zérczi 
képviselı úr javaslatát figyelembe véve.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság – 5 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
25/2012. (III.28.) 

 
határozata 

 
a 2012. évi sporttámogatásokról 
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A Humán Bizottság javasolja a képviselı-tetületnek a 2012. évi költségvetésben a 
sportegyesületek támogatására jóváhagyott 8.000.000 Ft összeget az alábbiak szerint 
felosztani: 
 
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya 4.450 ezer Ft 
Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya 950 ezer Ft 
Sárospatak Torna Club Ökölvívó Szakosztálya 700 ezer Ft 
Árvay Diáksport Egyesület 250 ezer Ft 
Rákóczi Diáksport Egyesület 250 ezer Ft 
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület 100 ezer Ft 
Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola 370 ezer Ft 
SESE Sakk Szakosztály 200 ezer Ft 
Sorompó Darts Club 50 ezer Ft 
Zempléni Vízilabda Klub 0 Ft 
Sárospataki Modellezı Klub 50 ezer Ft 
Zempléni Lovas Egyesület 100 ezer Ft 
Sárospataki Ulti Egyesület 30 ezer Ft 
Árpád Vezér Diáksport Egyesület 50 ezer Ft 
Sárospataki JU-JITSU Egyesület 100 ezer Ft 
 
A helyi sportrendelet értelmében elkülönítetten kezeljen 350 ezer Ft-ot, mely külön 
igény szerint használható fel kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való 
részvételre.  
 
4. Egyéb ügyek 
 

• A Vay Miklós Szakképzı Iskola átadásával kapcsolatos tájékoztató 
 
Szvitankó Tamás: A Református Püspökséggel tárgyalások kezdıdtek el a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola átadását illetıen. Pozitív benyomást keltettek benne, csak jót tud modani. 
Minden további együttmőködésben partnerek, valóban az oktatás a fı cél. Tudomásul veszik a 
mőhely felszereltségét és annak értékét. Természetesen polgármester úr is be fog számolni 
képviselı-testületi ülésen.  
 
Donkó József: A korábbi szerzıdéstervezettel ellentétben az utolsó találkozás alkalmával 
kiderült, hogy mindenben partnerek. Elmondták, hogy oktatási intézményt még nem vettek át, 
viszont alapítottak azt. Püspök úrnak elmondta, hogy jelenlegi körülmények között nagyobb 
garanciát lát arra, ha az egyházkerület mőködteti az intézményt. Az állam általi átvétel esetén 
elıfordulhat, hogy a jelenlegi szakmák nem itt kerülnének oktatásra, hanem más TISZK-ben 
lévı településen. Elıfordulhat az is, hogy olyan szakképzés marad itt, amelyre nincs nagy 
szükség.  
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 15.50-kor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Szvitankó Tamás s.k. 
a bizottság elnöke 

Jegyzıkönyvvezetı: 


