
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Humán Bizottság 2012. október 24-én a Polgármesteri Hivatal földszint 1. sz. 
termében megtartott ülésén.                  
 
 
Jelen vannak:  

a Humán Bizottság részéről:   
  Szvitankó Tamás, a bizottság  elnöke 
  Tarnavölgyi László  
  Lendák Lajos Zoltán 
  Zérczi László 

Saláta László  bizottsági tagok 
 
  A Polgármesteri Hivatal részéről:   
  Donkó József, kabinet irodavezető 
  Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintéző 
   
  Meghívottak: 
  Csatlósné Komáromi Katalin, igazgató 
     
Megjegyzés: Csatlósné Komáromi Katalin a 4. napirendi pont tárgyalása alatt érkezett. 
    
Napirend előtt : Az elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását azzal, hogy 
foglalkozzon a bizottság a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjával. Továbbá Tarnavölgyi László kér tájékoztatást az 
intézmények kiadási előirányzata időarányos túllépésének vizsgálatáról. Az elhangzottakról 
kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 

1. Előterjesztés a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatos 
döntésről 

2. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
3. Előterjesztés a Sárospataki Elektromos Sportegyesület Sakk Szakosztálya részére 

megítélt támogatásról 
4. Előterjesztés a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 10/1999. (III.31.) számú 

rendelet módosításáról 
5. A Városi Diákönkormányzat megalakításával kapcsolatos egyeztetésről (szóbeli) 
6. Egyéb ügyek 

• A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emléknapja (november 25.) 

• Sárospatak hivatalos honlapján működő fórummal kapcsolatos kérdések 
• Az intézmények kiadási előirányzata időarányos túllépésének vizsgálata 
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Zárt ülésen: 
1. Előterjesztés a „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatos döntésről 
 
Szvitankó Tamás: Felkéri Donkó József irodavezetőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Donkó József: Szeptember 30-ig a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett, hogy a 
közoktatási intézmények, azaz a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, az Árpád Vezér Gimnázium 
és Kollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működtetését az önkormányzat 
nem kívánja január 1-től vállalni. Ehhez képest október 31-i határidővel meg kell erősíteni a 
döntését a képviselő-testületnek. Az előterjesztés említi az Erdélyi János Általános Iskola és 
Kollégiumot, amely jelenleg nem önkormányzat által fenntartott intézmény. Továbbá az 
előterjesztés nem tartalmazza a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatot, de időközben 
kiderült, hogy a működtetésére vonatkozóan szintén dönteni kell. Az előterjesztés szerint az 
önkormányzat nem kívánja az említett intézmények esetében sem a működtetést vállalni. A 
229/2012. Korm.rendelet melléklete tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket a 
gazdálkodási iroda fog kitölteni és amelyet november 15-ig meg kell küldeni a Magyar 
Államkincstár területi igazgatósága részére. Az egyik része az önkormányzat által fenntartott 
intézmények működési kiadásait, a másik része a jelenleg nem önkormányzati fenntartású 
intézmény (Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium) működési kiadásait tartalmazza. 
 
Szvitankó Tamás: A határozati javaslat kiegészítésre kerül a Családsegítő és Pedagógiai 
Szakszolgálattal is. Kéri a bizottság szavazását az előterjesztésről.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
93/2012. (X.24.) 

 
határozata 

 
a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatos döntésről 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012. szeptember 26-án 
meghozott, a köznevelési intézményeinek működtetését érintő szándéknyilatkozatát 
megerősítse azzal, hogy az ott nevesített intézményeken felül a Családsegítő és 
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási és 
Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye működtetési költségeinek viselése 
alól is felmentést kér 2013. január 1-től. 
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2. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 
 
 
Donkó József: 2012. december 31-ig felül kell vizsgálni az intézmények alapító okiratait és a 
szükséges technikai módosításokat végre kell hajtani, amelyet az államháztartási törvény is 
előír. 
 
Szivtankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását az előterjesztésről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
94/2012. (X.24.) 

 
határozata 

 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és a Carolina Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását. 
 
 
3. Előterjesztés a Sárospataki Elektromos Sportegyesület Sakk Szakosztálya részére 
megítélt támogatásról 
 
Szvitankó Tamás: Korábban a Sakk Szakosztály támogatására 200 ezer forintot 
megszavazott a képviselő-testület. Az ÉMÁSZ átalakulása miatt a Sárospataki Elektromos 
Sportegyesület is megszűnt, ezért a Sakk Szakosztály beintegrálódik az Árpád Vezér 
Diáksport Egyesületbe, amelyről kéri a bizottság szavazását. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag- a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság 
95/2012. (X.24.) 

 
határozata 

 
a Sárospataki Elektromos Sportegyesület Sakk Szakosztálya részére 

megítélt támogatásról 
 
 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sárospataki Elektromos 
Sportegyesület Sakk Szakosztálya részére – a 76/2012. (III.30.) KT. határozat szerint 
biztosított támogatási összeget (200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint) a Sakk 
Szakosztályt továbbműködtető Árpád Vezér Diáksport Egyesület részére ítélje meg. 
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4. Előterjesztés a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 10/1999. (III.31.) számú 
rendelet módosításáról 
 
Szvitankó Tamás: Az augusztus végi képviselő-testületi ülésen tárgyalásra került a 
közművelődési rendelet, módosítására irányuló javalat, ahol az a döntés született, hogy ne 
készüljön új rendelet, csak a régi kerüljön aktualizálásra. A módosítás tervezete elkészült, kéri 
a kiegészítéseket. 
 
Donkó József: A munkába bevonta A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatóját is. Lényeges 
módosítási eleme a közművelődési rendeletnek, hogy a városi ünnepek előkészítését A 
Művelődés Háza és Könyvtára bonyolítsa, ugyanakkor az ehhez szükséges pénzeszköz 
továbbra is az önkormányzat kulturális szakfeladatán maradna.  
 
Tarnavölgyi László: Érdeklődik, hogy oktatási szakember lesz-e ezt követően a hivatalban.  
 
Donkó József: Nem tud rá válaszolni, talán polgármester úr tud információt adni ezzel 
kapcsolatosan.  
 
Tarnavölgyi László: A régi rendelet tartalmazza, hogy a város közművelődési ügyeivel az 
oktatási és művelődési szakreferens foglalkozik.  
 
Donkó József: Erre a kérdésre most nem tud válaszolni, első olvasatnak kell tekinteni a 
módosítást, természetesen ezen még változtatni lehet. Az átalakításokkal járó feladatok még 
nem egészen ismertek. 
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint a jövőben a teljes rendeletet át kell dolgozni az 
intézményrendszer megváltozása miatt. 
 
Donkó József: Nem látja a közművelődés jövőjét kormányzati szinten. Bízik a közművelődés 
vezető szerepében. A Közművelődési Tanács elnökével egyeztetve postán és e-mailen is 
megkapta az anyagot.  
 
Saláta László Mihály: Javasolja a rendelet módosításának elfogadását, valamint annak 
egységes szerkezetben történő elkészítését.  
 
Donkó József: Ezt most csak a Humán Bizottság tárgyalja, kéri az esetleges észrevételeket, 
javaslatokat, amely beépítésre kerül. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a rendelet módosításáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Humán Bizottság 
96/2012. (X.24.) 

 
határozata 

 
a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 10/1999. (III.31.) számú rendelet 

módosításáról 
 
A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a jegyzőnek, hogy az 
elhangzott módosítások figyelembe vételével gondoskodjon a rendelet-tervezet 
elkészítéséről.   
 
 
5. A Városi Diákönkormányzat megalakításával kapcsolatos egyeztetésről (szóbeli) 
 
Szvitankó Tamás:  A szeptemberi képviselő-testületi ülésen döntés született a Városi 
Diákönkormányzat megalakulásáról, amelyhez egy ütemtervet kellett készíteni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna: Tájékoztatja a bizottság tagjait az ütemtervről. November 20-
ig kapcsolatfelvétel az oktatási intézményekkel, november 30-ig az intézmények delegálják 
kiválasztott tagjaikat a városi szervezetbe, általános iskolákból 2-2 főt, közép- és felsőfokú 
intézményekből 3-3 főt. Így a testület létszáma 21 fős lesz. A testület december első hetében 
megtartja alakuló ülését, majd lehetőség szerint a képviselő-testületi ülésen bemutatkoznak a 
tagok és esküt tesznek. 2013. januárjában elkészítésre kerülne az SZMSZ, amely a szervezet 
további működését határozza meg.  
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
6. Egyéb ügyek 
 

• A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emléknapja 

 
Donkó József: Májusban az Országgyűlés a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapjáról határozatot hozott. November 25-ét emléknappá 
nyilvánították. A Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője érdeklődött a megemlékezés 
megszervezéséről.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Amennyiben a város megemlékezést szervez, szónok személyére van 
javaslata. 
 
Donkó József: Gondolkodni kell, milyen helyszínhez lehet kapcsolni és milyen településeket 
lehet bevonni. A legtöbb személyt Hercegkútról és Károlyfalváról vitték el, esetleg ehhez 
hasonló településeket kell megkérdezni. Forgószínpadszerűen tudja elképzelni a 
megemlékezés megszervezését. 
 
Szvitankó Tamás: Hercegkúton évek óta megemlékeznek az elhurcoltakról, de ott is a 
szentmisét követően kerül erre sor. Az esetlegesen érintett településekkel lehet felvenni a 
kapcsolatot. Józseffalván a szentmisét követően is el tudja képzelni a megemlékezést. 
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A Humán Bizottság a megemlékezés kapcsán javasolja a német nemzetiségű 
településekkel felvenni a kapcsolatot. 
 
 
 

• Sárospatak város hivatalos honlapján működő fórummal kapcsolatos 
kérdések (szóbeli) 

 
Szvitankó Tamás: A Sárospatak honlapon működő fórum sosem volt szívügye a nem 
megfelelő hangnemben történő beírások miatt. Polgármester úr a szakbizottságra bízta a 
további működtetésben való döntést. A névtelen sárdobálás nem méltó a városhoz. Javasolja 
november 1-től a fórum megszüntetését.  
 
Tarnavölgyi László: Érdeklődik, hogy Sárospatakhoz hasonló településen működik-e fórum. 
 
Szvitankó Tamás: Nincs, Sátoraljaújhelyben már régen nem működik.  
 
Zérczi László: Változatlan a véleménye ezzel kapcsolatosan, mivel nem kulturáltan 
használják a fórumozók. Ideiglenesen már többször megszüntetésre került a fórum, de 
javasolja, hogy most erre véglegesen kerüljön sor. A hangnemmel, a sértegetésekkel nem ért 
egyet. Bármikor megkereshetik a képviselőket és elmondhatják az esetleges problémákat.  
 
Saláta László Mihály: A fórumozók azt fogják mondani, hogy nem vállalják fel a képviselők 
az igazságot. Mindenki tudja, hogy az álnevek mögött személy szerint kik vannak. 
 
Donkó József: Egyetért a megszüntetéssel, hiszen az ott leírtak nem vetnek jó fényt a városra.  
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság szavazását a fórum megszüntetéséről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Humán Bizottság 
97/2012. (X.24.) 

 
határozata 

 
Sárospatak hivatalos honlapján működő fórumról 

 
A Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Sárospatak Hivatalos Honlapján 
működtetett Fórum megszüntetését. 
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• Az intézmények kiadási előirányzata időarányos túllépésének vizsgálata 

 
 
Tarnavölgyi László: A bizottság korábban javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy azon 
intézmények, akiknek időarányos kiadási előirányzatuk 55% felett van, számoljanak be ennek 
okáról az októberi ülésen. 
 
Donkó József: A képviselő-testület úgy határozott, hogy kerüljön az időarányos túllépés oka 
megvizsgálásra és készüljön javaslat arra vonatkozóan, hogy év végére a kiadási 
előirányzatok teljesülése a 100 százalékos mértéket ne lépje át. Tudomása szerint a belső 
ellenőr készíti az anyagot. 
 
Zérczi László: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium előirányzat-módosítási kérelmében 
való döntéshez is szükség van a vizsgálat lefolytatására. 
 
Donkó József: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium gazdasági vezetőjétől érdeklődve 
elmondta, hogy a belső ellenőri vizsgálat folyamatban van.  
 
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, zárt ülésen folytatja tovább a munkát. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
    Szvitankó Tamás. 
   a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: 


