
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. április 25-én 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: 
  Dr. Komáromi Éva, jegyzı 
  Dr. Szabó Rita, alpolgármester  
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintézı 
  Poncsák Ferenc, gazdálkodási irodavezetı 
 
  Meghívottak: 
  Csatlósné Komáromi Katalin, pályázó 
  Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
  Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója  
 
Megjegyzés: Csatlósné Komáromi Katalin, Dr. Téglás Zsolt, Tóth Tamás és Dr. Komáromi 
Éva a 3., Dr. Szabó Rita a 4. napirendi pont tárgyalását követıen távoztak. 
    
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Csatlósné Komáromi Katalin hozzájárult a meghívóban szereplı zárt ülés 
napirendi pontjának nyílt ülésen történı tárgyalásához. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplı PATAQUA Kft-vel kapcsolatos 2. és 3. napirendi pontokat a bizottság vegye le 
napirendjérıl, mivel nem szakbizottság. Továbbá javasolja a Sárospataki Modellezı Klub 
támogatási kérelmének napirendre történı felvételét, a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatását, amelyrıl kéri a bizottság szavazását.   
 
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 Könyvtára intézményvezetıi megbízásáról 
2. Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı 

munkáról 2009-2012.  
3. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
4. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı új 

Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról 
5. Elıterjesztés a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítására 
6. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei által benyújtandó pályázatokról 
7. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
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8. A Sárospataki Modellezı Klub támogatási kérelme 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményvezetıi megbízásáról 
 
Szvitankó Tamás: A Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményvezetıjének a megbízatása 
lejár, így Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot írt ki, amelynek benyújtási határideje 
2012. április 6. volt. A határidıig a jelenlegi intézményvezetı Csatlósné Komáromi Katalin 
nyújtotta be pályázatát, amely minden bizottsági tag részére megküldésre került. Felkéri a 
pályázót a szóbeli kiegészítésre. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Elég motivációt érez magában az intézményvezetıi teendık 
ellátásához. Pályázatában összefoglalta az elmúlt tíz év eredményeit és azokat a 
célkitőzéseket, amelyeket pozitív elbírálás esetén szeretne a további munkában érvényesíteni. 
Örömmel tájékoztatja a bizottságot, hogy két olyan megerısítést kapott az intézmény mind 
hazai, mind nemzetközi szinten, amely az elhatározását még jobban erısíti. A Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium felmérte az intézmény kistérségi tevékenységét, amelyet példa és 
modellértékőnek tekintett. Másfél héttel ezelıtt Kolozsváron tartottak egy közgyőlést, ahol az 
erdélyi magyar közmővelıdési egyesület kiemelte az intézmény határon átnyúló kapcsolattal 
foglalkozó tevékenységét. Legfontosabb feladat a sárospataki és a környéken lévı 
közmővelıdési feladat ellátásának szolgálata, amelyet munkatársaival együtt szeretne 
folytatni. 
 
Szvitankó Tamás: Volt alkalma az intézményben dolgozni így jó rálátása van az ott folyó 
munkára. A szakértıi véleményben minden olyan pozitív dolog olvasható, amely mind 
szakmailag, mind emberileg megnyugtató. Tovább erısíti a pályázó alkalmasságát a dolgozói 
vélemény, hiszen egyértelmően az intézményvezetı mellett állnak.  
 
Saláta László Mihály: Szintén dolgozott korábban az intézményben. Jó kezekbe kerül ismét 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára, hiszen a pályázó megfelelı kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik. 
 
Zérczi László: A Mővelıdés Háza és Könyvtára tevékenysége mindenki számára nyitott. A 
felsorolt foglalkozási lehetıségek magukért beszélnek. A pályázatok adta lehetıségeket 
kihasználva csökkenhet az önkormányzat finanszírozása. A programokon résztvevık száma is 
folyamatosan emelkedik, amely jelentıs az intézmény számára a bevételeket tekintve.  
 
Tarnavölgyi László: Elfogadásra javasolja a pályázatot és támogatja a pályázót. 2011-ben 
került sor az intézmény munkájáról szóló beszámolóra, amely szintén dicséretes volt.  
 
Szvitankó Tamás: A szakértıi vélemény is foglalkozik az Újbástya Rendezvénycentrum 
mőködtetésével, hiszen az intézmény zökkenımentesen tudja így is végezni a feladatát. Ez 
igazolja a képviselı-testület jó döntését is. 
 
Donkó József: A pályázati kiírás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 
150/1992. évi kormányrendelet alapján készült. A pályázati határidıig egy pályázat érkezett. 
A 150/1992. kormányrendelet 7.§. (6) bekezdése foglalkozik a vélemények beszerzésével. A 
két vélemény csatolásra került. Olvasható, hogy maximálisan elismeri a szakértı, a Magyar 
Népmővelık Országos Egyesülete és az alkalmazotti közösség is a pályázó munkáját.  Az 
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önkormányzat legerısebb lába az intézményrendszerben. Megköszöni A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára eddigi együttmőködését is.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását Csatlósné Komáromi Katalin 
intézményvezetıi megbízásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
 

Humán Bizottság 
28/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményvezetıi megbízásáról 

 
 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek Csatlósné Komáromi Katalin 
megbízását A Mővelıdés Háza és Könyvtára intézményvezetıi feladatainak ellátásával 
2012. június 1-tıl 2017. május 31-ig. 
 
 
2. Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı 
munkáról 2009-2012.  
 
Szvitankó Tamás: Színvonalas beszámolót olvashatott a bizottság, amely minden részletre 
kiterjed. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium is országos szinten erıs intézménynek 
számít. Minden megmérettetésen részt vesz és folyamatosan öregbíti Sárospatak hírnevét. 
Felkéri Tóth Tamás igazgató urat a szóbeli kiegészítésre. 
 
Tóth Tamás: Az elmúlt két hétben szintén ereményes volt az intézmény. A számítástechnika 
logó versenyen országos 3. helyezést ért el egy diák, valamint a német nyelvi országos 
vetélkedın az iskola csapata országos 2. helyezést ért el.  
 
Szvitankó Tamás: Az egyre csökkenı pénzügyi finanszírozás mellett az intézmény tartja a 
magas színvonalat. Folyamatosan fejlesztik az épület adta lehetıségeket is, figyelemmel az 
energiatakarékosságra.  
 
Tarnavölgyi László: Gratulál a beszámolóhoz és a színvonalas munkához. A sportot, az 
idegen nyelv oktatást és a számítástechnikát szeretné kiemelni. A takarékossági intézkedésnek 
érezhetı a hozadéka? 
 
Tóth Tamás: Elmondja, hogy súlyosan érintette a létszámleépítés az intézményt, hiszen a 
legtöbb munkaerıtıl az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumnak kellett megválni. 
Közfoglalkoztatottakkal szerették volna a kiesı munkaerıt pótolni, amelyben 
bizonytalanságot lát, hiszen a kormány folyamatosan változtatásokat hajt végre. Januárban 
kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak néhány munkakört betölteni közmunkaprogram 
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keretében. Sajnos vannak gondok, amelyekre igyekeznek megoldást találni. A laboráns és a 
pedagógiai asszisztens meglétét az új köznevelési törvény elıírja.  
 
Zérczi László: Az intézmény magas szinten mőködik és látja el feladatát. A beszámoló 
reálisan tartalmazza a jelen helyzetet és igazgató úr felvállalta az esetleges nehézségeket is. 
Kívánja, hogy találjanak megoldást a problémákra. A közmunkaprogrammal 
szakalkalmazottakat vagy pedagógusokat helyettesíteni egy-egy órában nem biztos, hogy 
hosszú távon megéri. A szakma rovására is átbillenhet ez a dolog. Iskolai végzettség megléte 
esetén sem biztos, hogy át tudja venni ilyen rövid idıre a munka ritmusát vagy meg tudja 
ismerni ez idı alatt a tanulókat. További sok sikert kíván. 
 
Saláta László Mihály: Sajnálná, ha az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium átkerülne az 
állam kezelésébe. Elismeri az intézmény és a vezetés munkáját. 
 
Szvitankó Tamás: Van alkalma diákönkormányzati vezetıkkel együtt dolgozni és 
mindenkinek jó véleménye alakult ki az ott folyó munkáról. A diák-tanár kapcsolatot is 
kiemelkedınek tartja.  
 
Tóth Tamás: Minden intézményvezetı nevében mondhatja, hogy rendkívül bizonytalan a 
jövı. A gimnázium jövıjével kapcsolatosan is olvashatók furcsa gondolatok. Amennyiben az 
önkormányzat fontosnak tartja az intézményt az biztosítékot jelenthet számukra. A közeli jó 
gazda mindig jobb, mint az iskolát kevésbé ismerı hivatal. Megköszöni a bizottság 
támogatását.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
29/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium beszámolójáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégiumban folyó munkáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
3. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
 
Szvitankó Tamás: Kellemetlen átélni, hogy amit felépített a város képviselı-testülete hosszú 
éveken keresztül most átadja egy másik fenntartónak. Kérdésként felmerül, hogy amennyiben 
átadásra kerül minden intézmény, szükséges-e a képviselı-testület. Még mindig inkább az 
egyház és nem az állam részére történı átadást látja jobbnak. Püspök úr megkereste az 
önkormányzatot, és kinyilvánították szándékukat az intézmény átvétele kapcsán. Ezt követıen 
igazgató úr segítségével megnézhették az épületet és a mőhelyeket. Történt egy újabb 
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találkozó, amikor a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet is jelen volt, akik 
megfogalmaztak egy 22 pontból álló kérdéssort. A válaszokat megkapták, fıleg a 
közalkalmazotti jogviszony és a jubileumi jutalom volt karakteres kérdés. Polgármester úr 
úgy fogalmazott, hogy ez évben a költségvetésbe betervezett jubileumi jutalom kifizetésre 
kerül. Az egyházi átvételt követıen a közalkalmazotti jogviszony megszőnik. Polgármeser úr 
nyilatkozata az volt, hogy az önkormányzat döntése az intézményben dolgozók szavazásától 
függ. Ez a szavazás megtörént, amelyrıl igazgató úr tájékoztatását kéri. 
 
Dr. Téglás Zsolt: Manapság gyakran hallható a szakképzés gyökeres megváltoztatásáról. A 
tartalmi újítások terén 2012. január 1-tıl bevezették az új szakképzési törvényt. Mindezek 
mellett gyakran emlegetett fogalom a kötelezı fenntartóváltás, amelyet megelızött az egyház 
részérıl kinyilvánított szándéknyilatkozat a fenntartóváltás tekintetében. Különféle 
egyeztetések történtek és véleményt alkotott a Vay Miklós Szakképzı Iskola alkalmazotti 
közössége. Kérdések, válaszok, vélemények, esetleges bizonytalanságok hangzottak el. Titkos 
szavazás mellett döntött az alkalmazotti közösség, és 34-14 arányban arányban támogatták 
hogy a református egyházhoz kerüljön át az iskola. Az alkalmazotti közösség, a szülıi 
munkaközösség és a diákönkormányzat vélemlénnyilvánítása is megtörtént. Várják a további 
fejleményeket, hogy még pontosabban megvizsgálja az önkormányzat a nyitott kérdéseket és 
megfelelı döntés szülessen. Több iskolával felvették a kapcsolatot, akik már állami 
fenntartás, intézményfenntartói társulásban, a református egyház fenntartásában mőködnek. 
Az a vélemény, hogy az egyház a szakmaiságba nem szól bele. Az állami fenntartásban 
mőködı iskoláktól panaszokat és megszorításokat hallottak. Szeretnék, ha a létbiztonságuk, 
az iskola szakmaszerkezete, a pedagógusok állása megmaradna.                   
 
Szvitankó Tamás: Az értekezlet után Hajdu elnök úrral és polgármester úrral együtt 
telefonhívásokat kaptak ott dolgozó emberektıl, hogy anyagi haszna származik az 
önkormányzatnak az iskola átadásából. Ennek kizárólag a jubileumi jutalom volt a 
mozgatórugója. 
 
Dr. Téglás Zsolt: Az állami fenntartás esetén ezen jubileumi jutalmak terén is átalakulás 
várható. Az egyház által fenntartott intézmények dolgozóinak véleménye pozitív ezen a téren, 
mert nyugdíjbamenetelkor jelentıs összeggel és ajándékkal ismerik el a kolléga munkáját. 
 
Szvitankó Tamás: A TISZK-el kapcsolatban kér információt. 
 
Dr. Téglás Zsolt: A Zempléni TISZK-nél maradnának a fenntartási idıszak végéig, azaz két 
évig. Támogatja az egyház azt az elképzelést, miszerint az önkormányzat képviselné az 
intézményt. 
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint úgy tárgyal most a bizottság, mintha eldöntött 
dolog lenne az intézmény átadása. Az intézmény átadásával egyáltalán nem ért egyet. Nem 
érti, mi az érdeke az egyháznak egy szakképzı iskola átvételével. Felelıtlen dolognak tartja, 
hiszen az önkormányzat és az iskola értékei úgy kerülnek átadásra, hogy azért semmilyen 
felelısséggel nem tartoznak. Formálisan ugyan a szerzıdés tartalmazza, hogy az eszközöket 
ugyanolyan minıségben kell visszaadni, de véleménye szerint gyakorlatilag ez nem így 
mőködik. Minden intézmény esetében nagy a bizonytalanság. Nem lesz az egyházi átvétel 
ellen, ha mindenképpen át kell adni valakinek. Annyi normatívát adjanak a döntéshozók, 
amennyit az egyházaknak. Ezt diszkriminációnak tartja.  
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Szvitankó Tamás: A bizottság minden tagjának hasonló a véleménye. A 
megállapodástervezet úgy került megfogalmazásra, hogy az a lehetı legjobb legyen az 
önkormányzat számára.  
 
Zérczi László: A közalkalmazotti tanács véleményében olvasható, hogy kérik a fenntartót az 
iskola és az alkalmazottak érdekeinek képviselésére. A TISZK-el kapcsolatos minden anyagi 
és egyéb dolgot tisztázni kell, nehogy utólag kerüljön kellemetlen helyeztbe az önkormányzat. 
Az utóbbi években sok pénzt fektetett az önkormányzat ingatlanba és ingóságokba egyaránt. 
Érdeklıdik a jövıre vonatkozó létszám alakulás felıl, hiszen a vallás befolyásolhatja a 
jelentkezık számát. Az alkalmazotti közösségbıl a 14 fı nemmel szavazó hangosabb lehet, 
mint a 34 fı igennel szavazó. Javasolja mihamarabb megnyugtatni a kollégákat, hogy ez a 
kevésbé kedvezıtlenebb megoldás.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Jelenlegi munkahelyén is fenntartóváltás történt, az egyház vette át az 
intézményt. Egy egyházi fenntartású iskolának elsısorban nem a vallási neveltetés a célja, 
hanem az egyetemes emberi értékek közvetítése. Az egyházi vezetık bölcsebbek attól, mint 
hogy megváltoztassák teljes mértékben az intézményt. Kéri, hogy az önkormányzat érdekei 
legyenek elıtérbe helyezve.  
 
Saláta László Mihály: A szülıi szervezet elnöke írta alá a véleményt, de ez mennyire tükrözi 
a szülıi véleményeket.  
 
Dr. Téglás Zsolt: Egyelıre sem az állami átvétel sem az egyházi átvétel kapcsán nem látható 
a kiemenetele az intézmény mőködésének. A legjobb lett volna, ha évekig még 
önkormányzati fenntartásban maradnának, de a jelenlegi helyzetben az egyházi fenntartás 
alatt biztosabb lehet a jövı. Ezt azzal indokolja, hogy a már állami fenntartásba vont 
intézmények vezetıivel beszélgetéseket folytatott és azt javasolták, hogy kerülje el az 
intézmény az állam által történı fenntartást. Különbözı takarékossági intézkedésekre, 
megszorításokra kényerülnek. Amennyiben januártól kötelezıen az államhoz kerülnének, félı 
lenne, hogy semmilyen támogatást nem nyújtana az intézménynek a megfelelı mőködéshez. 
Szerencsés helyzetben volt eddig a Vay Miklós Szakképzı Iskola az önkormányzati 
fenntartás alatt. Nagyértékő beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években, de ez az átadás-
átvételi szerzıdésekben le van szabályozva megnyugtató módon. Az értékvesztı világban a 
szülık is szeretnék a gyerekeiket nagyobb biztonságban tudni és még több értéket közvetítene 
az iskola számukra. A református egyháznak számos ingatlana van Sárospatak 
vonatkozásában is és nagyobb térségben gondolkodnak a szakképzés terén. A kollégák 
többsége is jól vélekedik az egyházi átvételrıl.  
 
Szvitankó Tamás: Több olyan gép van az intézményben, amelynek már nincs könyvértéke, 
de tudják, hogy egy három éves CNC gép még termelésre fogható. Püspök úr nyíltan 
elmondta, hogy a problémás gyerekeknek is lehetıséget szeretnének adni.  
 
Donkó József: Az anyagot mindenki megkapta. Javasolja, hogy a szerzıdéstervezetekkel 
kapcsolatos kérdéseket tegyék fel. 2013. januárjában az állam átveszi az intézményeket, de az 
önkormányzat vissza is kérheti. Ez igaz a szakképzı iskolára is. Az iskola és a jelenlegi 
fenntartó a képzési struktúrát félti. Ezt az állammal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a 
TISZK-kel kell egyeztetni. Mindenképpen külön kell választani az intézmények 
fenntartásának viszontagságait. Korábban volt olyan intézmény, amelyik teljes 
kihasználtsággal és volt olyan, amelyik 50-60  százalékos kihasználtsággal mőködött. Május 
31-ig kell meghozni a fenntartónak döntését az intézményátadást illetıen. Az intézményi 
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vélemények beszerzésre kerültek, a szerzıdéstervezetek szintén rendelkezésre állnak és az 
egyház véleménye is itt van. Ezekrıl egy összefoglalót kell készíteni. Szakértıi véleményt 
kell beszerezni, amelynek a birtokában a Kormányhivatalhoz kell fordulni. A Kormányhivatal 
által küldött vélemény alapján mondhatja ki a fenntartó az átadást. A közoktatási szakértınek 
abban kell állástfoglalni, hogy mi lesz azokkal a tanulókkal, akik az egyházi szőrı miatt nem 
kerülnek be az intézménybe, illetve hol tudnak megfelelı képzésben részesülni és aránytalan 
terhet jelent-e ez. Véleménye szerint továbbra is az önkormányzat kezében érezné a 
legbiztonságosabbnak a mőködést valamennyi intézmény vonatkozásában.  
 
Szvitankó Tamás: Sikerült zavart kelteni, mert nem teljesen ismert még a jövı elklépzelése 
az állam részérıl.  
 
Saláta László Mihály: Nincs az önkormányzat döntéshelyzetben. 
 
Donkó József: Fenntartóként döntéshelyzetben van az önkormányzat, mert kimondhatja az 
intézményátadást. 
 
Saláta László Mihály: Javasolja felvenni a kapcsolatot olyan állami intézményekkel, akik 
megmondják, hogy mikor jár jobban az intézmény. Ellenkezı esetben vakon dönt az 
önkormányzat.  
 
Dr. Téglás Zsolt: A közalkalmazotti tanács már a Megyei Intézményfenntartó Társuláshoz 
fordult és azt a választ kapták, hogy még nincs elképzelés a jövıt illetıen. Az intézmény által 
kínált 12 szakmát sikerszakmának minısíti. Nem szeretnék, ha ezeket a szakmákat 
megszüntetnék, mert akkor pedagógusokat kellene elengedni.  
 
Saláta László Mihály: A szerzıdéstervezet tartalmazza, hogy a nem megfelelı finanszírozás 
esetében visszaadhatja az intézményt az önkormányzatnak. Az állam megfelelı finanszírozása 
esetén az önkormányzat is visszaveheti az iskolát? Véleménye szerint nincs döntéshelyzetben 
a város. 
 
Donkó József: Kéri, hogy a határozati javaslat elfogadását támogassa a bizottság, hiszen az 
átadást illetıen a határidı kötött. Május 31-én is lehet ellenkezı döntést hozni. 
 
Szvitankó Tamás: Egyetért a határozati javaslat elfogadásával. Alpolgármester asszony 
véleményét kéri. 
 
Dr. Szabó Rita: Szintén egyetért és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói 
jogának átadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
30/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
fenntartói jogának átadásáról szóló elıterjesztés és a csatolt szerzıdéstervezetek elsı 
olvasatként történı elfogadását. 
 
 
4. Elıterjesztés a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı új 
Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Dr. Szabó Rita alpolgármester asszonyt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Dr. Szabó Rita: Sokat gondolkodtak az együttmőködési megállapodáson a korábbi 
hónapokban. Jelenleg a Tourinform Iroda szerepköre kétféle szerzıdés alá esik. A TDM 
regisztráció szempontjából egy szerzıdés már megkötésre került és jelenleg is élı a 
regisztráció. A költségvetési rendelettel kapcsolatos összefüggés, hogy most újra tárgyalja a 
képviselı-testület a megállapodást. Ez évben már nem él a 20 millió forint támogatás az 
önkormányzat részérıl. Ez évben az ingyenes irodahasználatot, infrastruktúrahasználatot és az 
alkalmazotti hátteret biztosítja az önkormányzat, amelyet az egyesület köszönettel vesz. 
Kabinet irodavezetı úrral egyeztetve a feladatátadási megállapodást - amelyet február 24-én 
hagyott jóvá a képviselı-testület - a Tourinform Irodai mőködtetés vonatkozásában nem 
ellentétes a TDM-es elvvel, de azt gondolja, hogy van némi ellentmondás. A Mővelıdés Háza 
és Könyvtára intézményvezetıjével is egyeztetve az épület fenntartása intézményi feladat. 
Bosch Ágnes a Tourinform Iroda vezetıje, Poljucsák Erika asszisztens és Horváth Anita 
TDM menedzseri feladatokat lát el. Kaptak térségi feladatokat is, amelyekrıl többen 
értesülhettek. Készül egy arculatkialakítás Tokaj-Zemplén-Abaúj néven, illetve egy 
mobilaplikációsrendszer kialakítása, amelyet a túristák tudnak használni. Ehhez biztosítani 
kell a munkaerıt és a hátteret. Próbálja mindazokat az információkat átadni a ourinform 
Irodai dolgozóknak a térségi turisztikai ügyekrıl. Tokaj-hegyalja világörökség és 
térségfejlesztési programiroda kidolgoz egy programot, amelyeknek különbözı 
mőhelymunkái indulnak be. Ennek egyik tevékenysége lesz a térségi marketingfeladatok 
összehangolása, amely vélhetıen májusban indulna. Korábban az Újbástya 
Rendezvénycentrum épülete felajánlásra került, így szeretnék a sárospataki szerepvállalást 
erısíteni. Szőkösek a lehetıségek, de a feladatellátásban aktívan szeretnének részt venni.  
 
Szvitankó Tamás: Az önkormányzat részérıl alpolgármester asszony a delegált személy. 
 
Dr. Szabó Rita: A 2011-ben vállalt mőködtetési forma a TDM regisztráció szempontjából 
megfelelı, de az egyesület elnöke nem lehet önkormányzati tisztségviselı. Dr. Dankó László 
lemondása után  szükség volt elnök választására, így került sor a személyére. Állásfoglalásra 
vár az összeférhetetlenség kapcsán.  
 
Szvitankó Tamás: Amennyiben A Mővelıdés Háza és Könyvtárával harmónikus az 
együttmőködés nem lehet probléma.  
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Dr. Szabó Rita: A kezdeti arculatváltozást is szépen elvégezték az Újbástya 
Rendezvénycentrum földszintjén.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az együttmőködési megállapodásról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
31/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı új Együttmőködési 

Megállapodás elfogadásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Sárospatak és 
Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı új Együttmőködési Megállapodást.  
 
 
5. Elıterjesztés a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Az elıterjesztés tartalmazza, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
Bodrogolasziban szeretne telephelyet kialakítani a magas gyereklétszám indokoltsága miatt, 
amelyet az alapító okiratban is rögzíteni szükséges. Kéri a bizottság szavazását az 
elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
32/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
módosított Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását. 
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6. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei által benyújtandó pályázatokról 
 
Szvitankó Tamás: Olyan lehetıségekrıl van szó, amelyek 100 százalékos támogatottságú 
pályázatok, önerı nem szükséges a megvalósításhoz. Pályázhat a Carolina Óvoda és 
Bölcsıde, A Mővelıdés Háza és Könyvtára és a Polgármesteri Hivatal. Kéri a bizottság 
szavazását a TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú pályázat Carolina Óvoda és Bölcsıde 
által történı benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal  - egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
33/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde által történı TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú 

pályázat benyújtásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testület hozzájárulását a Carolina Óvoda és 
Bölcsıde által történı TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú pályázat benyújtásához és 
javasolja az intézményvezetı felhatalmazását a határozat mellékletét képezı megbízási 
szerzıdés aláírására. 
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását A Mővelıdés Háza és Könyvtára által történı 
TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú  pályázat benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
34/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
A Mővelıdés Háza és Könyvtára által történı TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú 

pályázat benyújtásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testület hozzájárulását A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára által történ ı TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú pályázat benyújtásához 
és javasolja az intézményvezetı felhatalmazását a határozat mellékletét képezı 
megbízási szerzıdés aláírására. 
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Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító számú 
Sárospatak Város Önkormányzata által történı pályázat benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
35/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által történı TÁMOP-

6.1.2/11/1/A azonosító számú pályázat benyújtásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testület hozzájárulását a Sárospatak Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által történı TÁMOP-6.1.2/11/1/A azonosító 
számú pályázat benyújtásához és javasolja a polgármester felhatalmazását a határozat 
mellékletét képezı megbízási szerzıdés aláírására. 
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a TÁMOP-3.2.8.B-12/1 azonosító számú 
pályázat benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
 

Humán Bizottság 
36/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak Város Önkormányzat által történı  

TÁMOP-3.2.8.B – 2/1 azonosító számú pályázat benyújtásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a TÁMOP-3.2.8B-2/1 azonosító 
számú pályázat Sárospatak Város Önkormányzat által történı benyújtását és javasolja 
a polgármester felhatalmazását a határozat mellékletét képezı megbízási szerıdés 
aláírására.  
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat 
benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag- a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
37/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Sárospatak Város Önkormányzat által történı 

TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat benyújtásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú 
pályázat Sárospatak Város Önkormányzata által történı benyújtását, és javasolja a 
polgármester felhatalmazását a határozat mellékletét képezı megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
7. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Poncsák Ferenc irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Poncsák Ferenc: A II/2. táblázatban látható, hogy 35  millió forint a mőködési hiány az 
induló 441 millió forint eredetileg betervezett hiánnyal szemben, amely év közben 221 millió 
forintra módosult. Vannak kifizetetlen számlák, amelyek szintén emelik a hiány összegét. 
Figyelembe véve az ÖNHIKI-t és a helyi adó bevételt 150 millió forint mőködési hiány 
látszik kirajzolódni. 170 millió forint helyesbített pénzmaradvány szerepel az anyagban, 
amelynek nagyrésze, mintegy 140 millió forint EU-s beruházások elılegeként érkezett  
összeg. Az állami támogatás visszafizetése 5 millió forint alatt szerepel. A 7/a mellékletben 
szerepelnek a kulturális kiadások, amely a terveknek megfelelıen alakult.  
 
Tarnavölgyi László: Tényadatokat tartalmaz a beszámoló. Az ÖNHIKI-re nem lehet minden 
éven alapozni.  Érdeklıdik, hogy a beruházásokba befektetett önerı visszafizetésre kerül-e, 
hiszen csökkenthetné a gondokat. 
 
Poncsák Ferenc: Reális a felvetés, de nincs aki válaszoljon a kérdésre. 150-180 millió forint 
önerı felmerült a Rendelıintézet esetében. Az iskola-óvoda pályázat esetében még magasabb 
összeggel lehet számolni.  
 
Tarnavölgyi László: Kizárt dolog, hogy 3200 önkormányzat esetében minden önerıt fizetni 
fog az állam.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a költségvetés végrehajtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
38/2012. (IV.25.) 

 
határozata 
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Sárospatak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek Sárospatak Város Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztés elfogadását. 
 
 
 
8. A Sárospataki Modellezı Klub támogatási kérelme 
 
Szvitankó Tamás: Jelenleg az önkormányzat költségvetésében nem lát forrást a kérelem 
támogatásához, ezért nem javasolja a támogatást. A kérelemben szerepel egy Európa 
Bajnokságon való részvétel, amennyiben aktuálissá válik, javasolja a kérelem újratárgyalását, 
amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
39/2012. (IV.25.) 

 
határozata 

 
a Sárospataki Modellezı Klub támogatási kérelmérıl 

 
A Humán Bizottság forrás hiányára és a költségvetés kedvezıtlen alakulására tekintettel 
nem javasolja a képviselı-testületnek a Sárospataki Modellezı Klub kérelmének 
támogatását. Amennyiben az Európa bajnokságon történı részvétel aktuálissá válik, 
javasolja a kérelem újratárgyalását. 
 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 16.50-kor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Szvitankó Tamás  
a bizottság elnöke 

Jegyzıkönyvvezetı: 


