
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. június 27-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:   
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintézı 
  Orosz László, mőszaki irodavezetı 
  Bánkuti Gyuláné, költségvetési csoportvezetı 
   
  Meghívottak: 
  Dr. Téglás Zsolt Gábor, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
  Molnár Marianna, pályázó 
  Szegedi Istvánné, pályázó 
  Lendvainé Szendrei Ágnes, a Carolina Óvoda és Bölcsıde  vezetıje 
  Csatlósné Komáromi Katalin, A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatója 
   
 
Megjegyzés: Saláta László Mihály a 2. napirendi pont szavazását követıen érkezett. 
Lendvainé Szendrei Ágnes a 2., Szegedi Istvánné a 3., Molnár Marianna a 4., Csatlósné 
Komáromi Katalin a 7., Orosz László a 9. 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, továbbá egyebek között az Urbán György szobor elhelyezésének 
megtárgyalását, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a 2012. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
2. Beszámoló a Carolina Óvoda és Bölcsıde munkájáról 
3. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetıi megbízásáról 
4. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi 

megbízásáról 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
6. Elıterjesztés a Városi Sportpálya üzemeltetésérıl 
7. Elıterjesztés a Vízikapui Szabadtéri Színpad mőködtetésérıl 
8. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
9. Vitaanyag a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjérıl 
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10. Elıterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának 
módosításáról 

11. Egyéb ügy: 
• Az Urbán György szobor elhelyezésének megtárgyalása 

 
 

Zárt ülésen: 
1. Elıterjesztés az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Elıterjesztés a 2012. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a költségvetési csoportvezetı kiegészítését. 
 
Bánkuti Gyuláné: Nincs kiegészítése. 
 
Szvitankó Tamás: Az ÖNHIKI felıl érdeklıdik. 
 
Bánkuti Gyuláné: 75 millió forintot nyert az önkormányzat az ÖNHIKI-n. 
 
Szvitankó Tamás: Amennyien nincs a bizottság részérıl kérdés, kéri a szavazást az 
elıirányzat módosításáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
49/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a 2012. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a 2012. évi 
költségvetési elıirányzatok módosítását. 
 
 
2. Beszámoló a Carolina Óvoda és Bölcsıde munkájáról 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Lendvainé Szendrei Ágnes óvodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Igyekezett a beszámolót úgy elkészíteni, hogy az elmúlt évek 
változásait tükrözze.  2007-ben megtörtént a három óvodai intézmény összevonása, 2010-ben 
átadásra került az új óvoda és 2011-ben egy intézményt átvett a görögkatolikus egyház. A 
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tárgyi feltételekben is sok változás történt, összességében egy jól felszerelt épületbe kerültek a 
gyerekek. Személyi változások is bekövetkeztek. A korábbi években 85 fı, 2010-ben 63 fı 
dolgozott, jelenleg 46 fı dolgozik az intézményben. A személyi állomány csökkentését 
humánusan és problémamentesen sikerült végrehajtani, 1 fı kivételével. Az új intézményben 
közel 300 óvodás gyermeket tudnak fogadni és 22 bölcsıdés gyermeket. A beíratkozás után a 
vártnál magasabb létszám jelentkezett. Úgy érzi, hogy a jó feltételekkel mőködı, jó szakmai 
munkát végzı óvoda elismert. Mindent megtesznek azért, hogy a jövıben is így maradjon.  
 
Tarnavölgyi László: Gratulál a beszámolóhoz, amelyet részletesnek tart és pozitív véleményt 
tud róla mondani. Egy színvonalas épületben, színvonalas munka folyik.  
 
Szvitankó Tamás: A felvételi eredmények bizonyítják az óvoda jó munkáját. Az óvodában 
dolgozók létszáma 6 év alatt felére csökkent. Az intézmény vezetıje a fenntartóval 
együttmőködve óvodaudvar felújítási pályázatot nyújt be, tehát még mindig szépíteni 
szeretnék a körülményeket. Ez egy 20 millió forintos pályázat 100 százalékos támogatással. 
Megköszöni a munkát, kéri a bizottság szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
50/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsıde beszámolójáról 

 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
3. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetıi megbízásáról 
 
Szvitankó Tamás: A pályázó Szegedi Istvánné az intézmény jelenlegi igazgatója. Egy 
pályázat érkezett be a megjelölt határidın belül. Felkéri Szegedi Istvánnét a szóbeli 
kiegészítésre. 
 
Szegedi Istvánné: Másodszor ül most a bizottság elıtt pályázóként és elmondhatja, hogy 
sokkal többet tud a vállalandó feladatról, mint 5 évvel ezelıtt. Az elmúlt 5 éve nemcsak a 
tényleges igazgatói feladatról szólt. Továbbra is érez magában elhivatottságot, hogy az 
elgondolásokban gazdag programot továbbfolytassa az intézmény.  
 
Saláta László Mihály: Javasolja Szegedi Istvánné megbízását a vezetıi feladatokkal. 
 
Szvitankó Tamás: Egy tartalmas pályázatot olvashatott a bizottság. Az intézmény közössége 
is leírta a véleményét és egyhangúan elégedettek a jelenlegi intézményvezetıvel. Javasolja a 
pályázó megbízását a vezetıi feladatokkal, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal  a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
51/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetıi megbízásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek Szegedi Istvánné megbízását a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetıi feladatainak ellátásával 2012. 
augusztus 16-tól 2017. augusztus 15-ig. 
 
 
 
4. Elıterjesztés a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi 
megbízásáról 
 
Szvitankó Tamás: Szintén egy tartalmas lényegretörı pályázat került benyújtásra Molnár 
Marianna a jelenlegi intézményvezetı részérıl. Kéri a pályázó kiegészítését. 
 
Molnár Marianna : Elmondja, hogy az ötödik pályázatot készítette el, de ilyen nehéznek még 
soha nem érezte a döntést, hiszen olyan szinten változik a két intézményegység helyzete, 
hogy felelısséggel nehéz bármit is leírni. Mindkét intézményegységnek teljesen megváltozik 
a törvényi szabályozása és minden egyéb hozzá kapcsolódó feladatellátás. Szeretné 
megköszönni az önkormányzatnak és a képviselı-testületnek mind a segítséget, mind pedig a 
bizalmat az intézmény vezetéséhez. Minden évben kétszer számol be, egyrészt a 
családsegítésrıl, másrészt a gyermekjólétrıl és nem érezte szükségét ennek részletes leírására.  
 
Tarnavölgyi László: A pályázatot tartalmasnak tartja, érezhetı, hogy tapasztalt vezetırıl van 
szó. Érdeklıdik, hogy az intézményt érintı per hol tart? 
 
Molnár Marianna : A vezetıi pályázat is tartalmazza, hogy a másodfokú tárgyalásnak az 
eredménye megerısítette az elsıfokon hozott határozatot. E szerint 6 havi kártérítés illeti meg 
a dolgozót, amely 1 millió forint. Decemberben már felajánlotta a dolgozónak ezt az összeget 
peren kívüli megegyezésként, amely nem jelent volna meg az önkormányzatnál plusz 
kiadásként, hiszen az intézmény akkor 7 millió forintot takarított meg. Tisztában van a 
személyes felelısségével, amelyet nem is akar szépíteni. A pervesztés okat, hogy korábban 
közölte az elbocsájtott dolgozóval, mint ahogy kellett volna.  
 
Szvitankó Tamás: Gratulál az intézmény vezetéséhez, hiszen egy többcélú intézményrıl van 
szó. A hajléktalan szállástól kezdve a problémás gyerekekig folyamatosan próbálnak pályázni 
és többnyire sikerrel. Megköszöni, hogy az önkormányzat részérıl érzik a bizalmat. A jövıre 
vonatkozóan valóban változások várhatók ezen intézmény tekintetében is. 
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Molnár Marianna : Új információként jelent meg, hogy a gyermekjóléti szolgálat is járási 
feladat lesz. 
 
Szvitankó Tamás: Megköszöni a munkát. Kéri a bizottság szavazását Molnár Marianna 
intézményvezetıi megbízásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag- a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
52/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi megbízásáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek Molnár Marianna megbízását a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi feladatainak ellátásával 
2012. augusztus 1-tıl 2017. július 31-ig. 
 
 
 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: A Vay Miklós Szakképzı Iskola a Református Egyház fenntartásába 
kerül. A Kossuth utcán található telephely és a sportpálya nem kerül átadásra, ezért az 
intézmény alapító okiratából törölni szükséges.  
 
Donkó József: Az alapító okirat módosításához nincs kiegészítése. Ezzel párhuzamosan 
szükség volt a megszüntetı okirat elkészítésére is. Az Oktatási Hivatal jelezte, hogy a 
mőködési engedély iránti kérelem elbírálása elkezdıdött, amelynek határideje július 31. 
Megérkeztek a Református Egyház részérıl az aláírt dokumentumok is, amelyek szükségesek 
a Magyar Államkincstár részére is a normatíva lemondást illetıen.  
 
Dr. Téglás Zsolt: Mindennapos a kapcsolat mind a Kormányhivatallal, mind a Református 
Egyházzal. Az új alapító okirat összeállításán dolgoznak. Zajlanak a beíratkozások is.  
 
Szvitankó Tamás: Milyen beíratkozási létszámmal lehet számolni. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: 120 tanuló beíratkozására várnak. 
 
Szvitankó Tamás: A leltározások felıl érdeklıdik. 
 
Donkó József: Elkezdıdött a leltárfelvétel, már több, mint 100 oldal anyag áll rendelkezésre. 
Az intézmény telephelyenként veszi fel a leltárt, a belsı ellenırrel egyeztetésre került. A nagy 
értékő tárgyi eszközöket mőszaki értékbecslı nélkül mérik fel, amelyet remélhetıleg az 
református egyház is elfogad. 
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Saláta László Mihály:  A kerámiamőhely megvásárlása felıl érdeklıdik. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Esetlegesen merült fel ennek lehetısége, de úgy tudja, hogy számos 
egyéb ingatlan van már Sárospatakon.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító 
Okiratának módosításáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta. 
 
 

Humán Bizottság 
53/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola Alapító Okiratát. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola Megszüntetı 
Okiratáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
54/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola Megszüntetı Okiratáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a Vay Miklós 
Szakképzı Iskola Megszüntetı Okiratának elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Elıterjesztés a Városi Sportpálya üzemeltetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a Városi Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos kiegészítéseket. 
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna: A Városi Sportpálya 2009-tıl a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
kezelésében volt. A sportpályát az önkormányzat városi célokra szeretné a továbbiakban 
hasznosítani, ezért visszakerülne a polgármesteri hivatalhoz a sport szakfeladatra. Az 
elıterjesztésnek két határozati javaslata van. Az egyik az átadás idıpontjára, a másik pedig a 
tankonyhára vonatkozik. Az iskola alakította ki a tankonyhát, hiszen a képzéshez szükségük 
van erre a gyakorlati helyre, ezért a határozati javaslat szerint térítésmentesen kapná meg az 
iskola a feladattal együtt a létesítményt. 
 
Szvitankó Tamás: Egyetért azzal, hogy ne szakadjon meg a folyamat, ha már van egy ilyen 
kiépített tankonyha. Elhangzott korábban az intézmény részérıl, hogy a berendezésekre az 
intézmény pályázott, ezért a sportpályán és a tankonyhában használt eszközöket is viszi. 
Amennyiben a tankonyhát felajánlja az önkormányzat, kéri, hogy az eszközök is maradjanak, 
hiszen azokra a sportpályán szükség van.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Természetesen az elhangzottak szerint szeretnék a megállapodást 
megkötni és a tanéttermet használni. A késıbbiekben elképzelhetı, hogy saját épületben 
alakítanak majd ki gyakorlati helyet.  
 
Tarnavölgyi László: A sportpályával foglalkozott a bizottság januárban. Akkor szóba került 
a Sárospataki Torna Clubbal történı kapcsolatfelvétel az üzemeltetést illetıen, amely felıl 
érdeklıdik. Az elıterjesztésben is szerepel a bérleti díjra vonatkozó elmaradás. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: A Sárospataki Torna Club részére többször is felszólító levelet 
küldtek, de nem történt meg a bérleti díj kifizetése, ezért jelenleg is vannak függı tételek. 120 
ezer forint/hó összeget kellett volna fizetniük a sportpálya használatáért.  
 
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 
55/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a városi sportpálya üzemeltetésérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpálya 2012. 
július 1-tıl a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként kerüljön üzemeltetésre és 
kerüljön megtervezésre a fenntartáshoz szükséges összeg a sport szakfeladaton. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Városi Sportpályán található tankonyha 
további mőködésével kapcsolatban. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
56/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Városi Sportpályán található tankonyháról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpályán 
található tankonyhát a Vay Miklós Szakképzı Iskola rendelkezésére térítésmentesen 
átadja. Javasolja a polgármester felhatalmazását a megállapodás megkötésére. 
 
 
7. Elıterjesztés a Vízikapui Szabadtéri Színpad mőködtetésérıl 
 
Szvitankó Tamás: A Vízikapui Szabadtéri Színpad üzemeltetése nem lehetséges, hiszen 
nincs mőszaki viszgája. Egy balesetbıl kifolyólag kerültek szigorú szabályozásra a szabadtéri 
színpadok mőködtetési feltételei, mint 5 évenkénti vizsgáztatás, meghatározott üzemeltetı, 
stb. Ehhez szükség lenne 1,5 millió forintra, amely jelenleg nem áll rendelkezésre. A 
Mővelıdés Háza és Könyvtára kapcsolatban áll egy nyíregyházi vállalkozóval, aki vállalta a 
színpad levizsgáztatását, üzemeltetését, ellentételezésként használhatja a színpadelemeket és 
azok tartozékait. Pluszként jelentkezik a hangosítás, a biztonsági szolgáltatás is. Felkéri 
Csatlósné Komáromi Katalin igazgató asszonyt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Az elıterjesztés lényege elhangzott, hiszen a 23/2011. 
(III.08.) kormányrendelet szigorúan szabályozza a szabadtéri rendezvények lebonyolítását. A 
szabadtéri színpad elemei nem rendelkeznek azokkal a mőszaki tanúsítványokkal és 
dokumentumokkal, amelyek kötelezıek. Az elmúlt évben két alkalommal a szóbanforgó és az 
elıterjesztésben szereplı nyíregyházi csapattal dolgoztak együtt, ezért került a megállapodás-
tervezet a képviselı-testület elé. Ez alapján 2014-ig kötnének megállapodást a céggel. Az évi 
5 alkalom amelyre megkötésre kerülne elegendı, hiszen az intézmény költségvetése többet 
nem is engedne. A legközelebb augusztus 4-én, egy szabadtéri színházi elıadás lesz. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy az eredeti színpadot szállító cégtıl 
miért nem kértek árajánlatot. Megkeresés történt már, de nem tudtak közös nevezıre jutni. 
Vezetıként nem szeretné megkockáztatni a mőködtetést megfelelı dokumentumok megléte 
nélkül. Kollégái is meg tudnák építeni a színpadot, de nincs megfelelı végzettségő 
szakemberük, amely szükséges. Szakszerő üzemeltetést szeretnének a megállapodás 
aláírásával.  
 
Saláta László Mihály: Tudomása szerint bizonyos alkatrészek nem voltak meg a színpadhoz. 
Nem érti, hogy miért merült fel kérdésként az eredeti színpadot szállító céggel történı 
kapcsolatfelvétel. A színpad és a nézıtér továbbra is A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
felelıssége. Át kellene gondolni a nézıtér megóvását is.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Az elıterjesztés csak a színpadra vonatkozik a nézıtérrel 
kapcsolatban minden tavasszal tapasztalható a helyreállítás szükségessége.   
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Szvitankó Tamás: Véleménye szerint a megállapodás tartalmától több biztosíték nem 
szükséges. Az elıterjesztés elfogadását javasolja, kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
57/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Vízikapui Szabadtéri Színpad mőködtetésérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testület hozzájárulását, hogy A Mővelıdés 
Háza és Könyvtára a Sándor és Nagy Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Váci u. 41.) a 
Vízikapui Szabadtéri Színpad mőködtetéséhez szükséges megállapodást aláírja. 
 
 
8. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a munkatervrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
58/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
a Képviselı-testület 2012. II. félévi munkatervérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a 2012. II. félévi munkaterv 
elfogadását. 
 
 
9. Vitaanyag a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjérıl 
 
Szvitankó Tamás: Egy vitaanyag került elkészítésre, amely szabályozná a vendéglátó üzletek 
nyitvatartását. A Lábas-ház, a Grill gödör, a Rákóczi-vár melletti kávézı, valamint a 
Végardón található Faház kocsma üzemeltetésérıl van szó. A város szeretne turizmusból 
megélni, de a vitaanyagban szereplı dolgokat nem tartalmazza megalapozottnak. A mért 
zajszintek nem érték el a magas szintet. Felkéri Orosz László mőszaki irodavezetıt a szóbeli 
kiegészítésre.  
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Orosz László: Egyre több bejelentés érkezett a szórakozó helyek zajosságára. Természetesen 
az autók kézifékes gumiégetése esetén mért zajszint valószínőleg magas értéket mutat. A 
probléma, hogy alkalmanként 80-100 ezer forintért végzik el a mérést és akkor soha nincs 
probléma. A bemérhetetlen, monoton, vagy megszokottól eltérı zajok is okozhatnak 
nyugtalanságot. Egy-egy alkalom után sok bejelentés érkezik jegyzı asszonyhoz. A jegyzı 
kezében nincs olyan eszköz, amellyel beavatkozhat a zajszintet el nem érı zaj esetén. A 
vállalkozókkal tárgyaltak e témában és jobban oda fognak figyelni a valóban nagy hanggal 
járó zavaró tényezık esetén. Volt olyan vendég, aki már este 10 órakor jelezte a problémát. 
Az üzletek mőködtetıi is érzik, hogy e téren többet kell vállalniuk, hiszen az önkormányzat 
olykor tehetetlen. A bemért magas zajszint esetén az önkormányzat korlátozhatja a 
nyitvatartást. A Végardón található Faház kocsma esetében fordult ilyen elı. Hozzáteszi, hogy 
ez az övezet ma már nem teszi lehetıvé az üzlet mőködtetését, de a jog megszerzésekor az 
akkori rendezési terv ezt lehetıvé teszi és ez alapján mődik. A vállalkozók is elmondták a 
saját indokaikat. A hallgatói önkormányzat is jelezte, hogy számukra a szórakozási 
lehetıségek nagyon fontosak.  
 
Szvitankó Tamás: Aki üdülni megy, az éjszaka két órakor még szórakozni akar.  
 
Tarnavölgyi László: Nem érti, hogy miért került a bizottság elé ez az anyag. Ez jogszabályi 
kötelezettség? 
 
Orosz László: A véleményeket várja a képviselı-testülettıl és a bizottságoktól. 
 
Saláta László Mihály: Csodálkozik, hogy ezzel a bizottságnak foglalkozni kell. A valamikori 
diáknapok esetén az egész város be volt hangosítva és nagyobb volt a vendégszeretet. Az 
emberek elidegenedtek egymástól. A szemléleten kellene változtatni.  
 
Tarnavölgyi László: Volt az utóbbi idıben olyan magas értéke a zajszintnek, amely a 
megengedettet túllépi? Fel kell hívni a vállalkozók figyelmét, hogy a jogszabály által elıírt 
zajszintet tartsák be.  
 
Szvitankó Tamás: Tudomása szerint nem volt. A vállalkozókkal egyeztettek és kérték, hogy 
ık dolgozzanak ki valamiféle megoldást a problémára. Az is gond, hogy a parkolóban 
csapkodják az autók ajtóit és hangosan hallgatják a magnót. A vitaanyagot továbbgondolásra 
javasolja. 
 
A Humán Bizottság a vitaanyagot egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
10. Elıterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának 
módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: A Vay Miklós Szakképzı Iskola átadását követıen van szükség az Árpád 
Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítására. 
 
Donkó József: A Vay Miklós Szakképzı Iskola gazdálkodását megállapodás alapján az 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium gazdasági irodája végzi, amelyet szükséges az alapító 
okiratból törölni és ezzel egyidejőleg egyéb, technikai jellegő módosítások is végrehajtásra 
kerülnek. 
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Tarnavölgyi László: Érdeklıdik, hogy amennyiben a gazdálkodást a továbbiakban nem az 
intézmény végzi és a feladatkörébıl kikerül ez a feladat, jelenthet-e létszámcsökkentést? 
 
Donkó József: Ez a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is felmerült, de jelen pillanatban 
nem jelenthet gondot, hiszen augusztus 31-ig az önkormányzatnál van még az intézmény. A 
továbbiakban is lesznek olyan feladatok, amelyeket a gazdasági irodában el kell látni. Amikor 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kolllégium átvette a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
gazdálkodási feladatait, nem volt létszámnövekedés. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
Alapító Okiratának módosításáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
59/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium Alapító Okiratának módosítását. 
 
 
 
11. Egyéb ügy 
 

• Az Urbán György szobor elhelyezésének megtárgyalása 
 
Donkó József: Urbán György özvegye saját anyagi forrására támaszkodva egy bronzszobrot 
készíttetett Urbán Györgyrıl és a posztamens költségét is vállalja. Az özvegy további 
kívánsága, hogy a Zempléni Fesztivál nyitónapjára kerüljön a Hild téren felállításra a szobor.  
 
Saláta László Mihály: Javasolja a Várnegyedbe elhelyezni a szobrot. 
 
Donkó József: Urbán György felesége ragaszkodik a Hild téren történı elhelyezéshez. 
 
Szvitankó Tamás: Nincs kifogása a Hild téren történı elhelyezés ellen, de a szükséges 
engedélyeket az önkormányzatnak kell beszerezni. Kéri a bizottság szavazását a szobor 
elhelyezésérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
60/2012. (VI.27.) 

 
határozata 

 
az Urbán György szobor elhelyezésérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a szükséges engedélyek 
beszerzését követıen az Urbán György szobor a Hild téren kerüljön elhelyezésre. 
 
 
 
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta tovább a munkát, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Szvitankó Tamás s.k.  
a bizottság elnöke 

Jegyzıkönyvvezetı: 


