
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. augusztus 16-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 bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl:   
  Donkó József, kabinet irodavezetı 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifjúsági és sportügyintézı 
   
  Meghívottak: 
  Dr. Téglás Zsolt Gábor, a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója 
   
  
  
Megjegyzés: Lendák Lajos Zoltán bizottsági tag az ülésen nem volt jelen, távolmaradását 
bejelentette.  
 
    
Napirend elıtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, a Zempléni 
Szakképzés Szervezési Társulásból történı kilépésrıl szóló elıterjesztés napirendre történı 
felvételét, amelyrıl kéri a bizottság szavazását. 
 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 

1. Eltıerjesztés a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel történı közoktatási 
megállapodás megkötésérıl 

2. Elıterjesztés a Városi Sportpályán található tankonyháról 
3. Elıterjesztés a Városi Sportpályán található eszközökrıl 
4. Elıterjesztés a Városi Sportpálya további mőködtetésérıl 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Megszőntetı Okiratának módosításáról 
6. Elıterjesztés a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történı kilépésrıl 
7. Elıterjesztés június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti ünneppé 

nyilvánításáról 
 
 
 
 



 2 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. Elıterjesztés a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel történı közoktatási 
megállapodás megkötésérıl 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetıt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: Közoktatási megállapodás megkötését kezdeményezte a Vay Miklós 
Szakképzı Iskolát átvevı Tiszáninneni Református Egyházkerület azzal a szándékkal, hogy 
jogosulttá váljon kiegészítı normatíva igénybevételére. Ennek megfelelıen az általuk 
összeállított megállapodástervezet kiegészítésre került, azzal hogy az önkormányzat 2012. 
szeptember 1. után nem tudja az intézmény mőködését finanszírozni, amelyet az egyház is 
elfogadott. Tehát ebben a formában javasolja a megállapodás aláírását. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
71/2012. (VIII. 16.) 

 
határozata 

 
a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel 

 történı közoktatási megállapodás megkötésérıl 
 

A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Tiszáninneni Református 
Egyházkerülettel a Közoktatási Megállapodás megkötését. 
 
 
2. Elıterjesztés a Városi Sportpályán található tankonyháról 
 
Donkó József: Az elıterjesztés annyiban került módosításra a korábbi anyaghoz képest, hogy 
a tankonyha kérdése és a sportpályán lévı egyéb eszközök szétválasztásra kerültek. Jelenleg a 
tankonyhában lévı eszközöket a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. bocsátotta az 
intézmény rendelkezésére, amelyre továbbra is igényt tartanának. Az önkormányzat 
felhatalmazást ad, hogy a megállapodásban felsorolt eszközök átadásáról készítsenek egy 
megállapodást. Az elıterjesztéshez két határozati javaslat van feltüntetve, de javasolja, hogy 
az elsınél a b) variáció  kerüljön elfogadásra. Tehát az önkormányzat a Városi Sportpályán 
található tankonyhát térítésmentes használatra átadja a Tiszáninneni Református 
Egyházkerületnek azon idıpontig, amíg a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya 
által elnyert támogatásból a beruházás megkezdıdik. Polgármester úrral egyeztetve elmondja, 
hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület várhatóan más helyen fog tankonyhát 
kialakítani. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a használatbaadási szerzıdést. 
 
Tarnavölgyi László: Milyen határidıvel kezdıdhet a sportpályán a beruházás. 
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna: Még nem tudható, hiszen az engedélyezési eljárásra is várni 
kell. 
 
Tarnavölgyi László: Van értelme pár hónapra átadni a helyiséget? 
 
Donkó József: Ez az egyház kérése, hiszen az oktatást egyelıre csak így tudják megoldani. 
Az anyag két határozatot tartalmaz, a tankonyhára és a tankonyha berendezéseire 
vonatkozóan.  
 
Dr. Téglás Zsolt: Több helyszín merült már fel az egyház részérıl a tankonyha kialakítását 
illetıen.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a tankonyhával kapcsolatos határozati javaslat 
b. variációjáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
72/2012. (VIII.16.) 

 
határozata 

 
a Városi Sportpályán található tankonyháról 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpályán 
található tankonyhát térítésmentes használatra átadja a Tiszáninneni Református 
Egyházkerületnek azon idıpontig, amíg a Sárospataki Torna Club Labdarúgó 
Szakosztálya által elnyert támogatásból a beruházás megkezdıdik. Javasolja a 
polgármester felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a városi sportpályán található tankonyha 
berendezéseirıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
73/2012. (VIII.16.)  

 
határozata 

 
a Városi Sportpályán található tankonyha berendezéseirıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Sárospataki Közszolgáltatási 
Nonprofit Kft. ügyvezetıjének felhatalmazását, hogy kössön szerzıdést a Tiszáninneni 
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Református Egyházkerülettel, jelenleg a Városi Sportpálya tankonyhájában található 
berendezésekkel kapcsolatban. 
 
 
3. Elıterjesztés a Városi Sportpályán található eszközökrıl 
 
Donkó József: Az elıterjesztés pontosan tartalmazza, hogy mely a sportpályán található 
eszközökrıl van szó. Felsorolva 1 db búvárszivattyú, 1 db Honda gyártmányú főnyíró és 1 db 
Vaillant napkollektorrendszer. A napokban az intézmény leltárzárásának egyeztetésekor 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetıvel, a belsı ellenırrel és az intézmény gazdasági 
vezetıjével egyeztetve készült egy háromoldalú tárolási szerzıdés, hiszen szakképzési 
támogatásból kerültek beszerzésre ezek az eszközök. A megállapodás 2016. december 31-ig 
maradna érvényben, mivel az eszközök beszerzésétıl számított 5 évig az intézménynél kell 
tartani.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
74/2012. (VIII.16.)  

 
határozata 

 
a Városi Sportpályán található eszközökrıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpályán 
található eszközök tárolására kössön szerzıdést a Zempléni Térségi Integrált Szakképzı 
Központtal és a Vay Miklós Szakképzı Iskolával. 
Javasolja továbbá a polgármester felhatalmazását a tárolási szerzıdés aláírására. 
 
 
4. Elıterjesztés a Városi Sportpálya további mőködtetésérıl 
 
Donkó József: Egy technikai módosításról van szó, hiszen a sportpálya feladata visszakerült a 
Polgármesteri Hivatal sport szakfeladatára. Jelen határozati javaslat szerint 2012. július 1-tıl a 
továbbiakban Sárospatak Város Önkormányzata üzemelteti tovább a sportpályát. A módosítás 
tehát, hogy Sárospatak Város Önkormányzata szakfeladatán kerül szerepeltetésre a 
mőködtetés. Kiegészítésképpen elmondja, hogy jelenleg a Vay Miklós Szakképzı Iskolában 
foglalkoztatot pályagondnok az önkormányzat szakfeladatára kerül át 2012. szeptember 1-tıl. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a sportpálya további mőködtetésérıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Humán Bizottság 
75/2012. (VIII.16.)  

 
határozata 

 
a Városi Sportpálya további mőködtetésérıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Városi Sportpálya 
üzemeltetését a Vay Miklós Szakképzı Iskolától 2012. július 1. napjától vegye át és azt a 
továbbiakban Sárospatak Város Önkormányzata üzemeltesse tovább. 
Továbbá javasolja, hogy a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és 
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.30.) önkormányzati 
rendelet 4. függelékének II. pontjában szereplı, az önkormányzat alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása kiegészüljön a következı szakfeladatszámmal és 
megnevezéssel: 
 

 Szakfeladatszám Megnevezés 
34. 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 

 
 
 
5. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola Megszüntetı Okiratának módosításáról 
 
Donkó József: A Vay Miklós Szakképzı Iskola Megszüntetı Okiratának módosítása 
szerintén technikai jellegő. A Magyar Államkincstár kérte a szükséges technikai 
módosításokat, továbbá kiegészítésre került a határozati javaslat az intézmény vezetıjének 
további jogviszonyát illetıen.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a Megszüntetı Okirat módosításáról 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
76/2012. (VIII.16.)  

 
határozata 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola 

Megszüntetı Okiratának módosításáról 
 
 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
Megszüntetı Okiratának módosításáról szóló határozat-tervezet elfogadását.  
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6. Elıterjesztés a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történı kilépésrıl 
 
Donkó József: A fenntartóváltás szándékáról a TISZK központját még májusban tájékoztatta 
Sárospatak Város Önkormányzata. A fenntartóváltással kapcsolatos határozat tartalmazta, 
hogy 2012. július 31-ig le kell zárni a TISZK-kel kapcsolatos tárgyalásokat. Az új fenntartó 
számára elküldésre került egy levél, amelyben az önkormányzat kérte az írásos 
nyilatkozatukat, hogy vállalják a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásban való 
részvételt. Sárospatak Város Önkormányzatának pedig ebbıl a társulásból ki kell lépni, 
amelynek határideje 2012. december 31.  
 
Saláta László Mihály: Esetleges pénzügyi kötelezettsége lehet-e az önkormányzatnak? 
 
Donkó József: Korábban a TISZK már küldött egy levelet, amely két összeget tartalmazott, 
amennyiben kilépésre kerül sor. Ezért fontos, hogy az intézmény a TISZK-en belül maradjon 
a továbbiakban is.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Tudomása szerint augusztus 20-a után kerül sor egy találkozóra az 
egyház és a TISZK képviselıit illetıen.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, hogy a körülményeket figyelembe véve most 
mindenképpen dönteni kell? 
 
Donkó József: Igen, kérem szíveskedjen a bizottság javaslatát megtenni.   
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı bizottsági tagoks záma 4 fı. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
77/2012. (VIII.16.)  

 
határozata 

 
a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történı kilépésrıl 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Zempléni Szakképzési 
Szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére irányuló megállapodást 2012. 
december 31. napjával mondja fel, és a Társulás tagjainak sorából lépjen ki. 
 
 
7. Elıterjesztés június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti ünneppé 
nyilvánításáról 
 
Szvitankó Tamás: Nincs kifogása a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti ünneppé 
nyilvánítása ellen. Kéri a bizottság szavazását a nemzeti ünneppé nyilvánításról. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag- a következı határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
78/2012. (VIII.16.) 

 
határozata 

 
június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének  

nemzeti ünneppé nyilvánításáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a képviselı-testületnek László Ferenc, a Rákóczi Örökség 
Egyelet vezetıjének és Novák Gyula, a Rákóczi Lovasai Hagyományırzı Egyesület 
vezetıjének kérelmét támogatni, hogy június 16-a, a Rákóczi szabadságharc kezdete 
nemzeti ünneppé legyen nyilvánítva Magyarországon. 
 
 
 
 
 
A bizottság elnöke a megköszönte a részvételt a bizottság tagjainak, az ülést 13.25-kor 
bezárta. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Szvitankó Tamás s.k.   
  a bizottság elnöke 

Jegyzıkönyvvezetı: 


