
Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 
2013. március 26-ai ülésén.  

 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Saláta László Mihály 
 Zérczi László 
 Lendák Lajos Zoltán 
 Tarnavölgyi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző  
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője  

 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportügyintéző 
 
Meghívottak: 
  
 Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője  
 Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Megjegyzés:  
 

Lendák Lajos Zoltán és Zérczi László az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Stumpf Bálint a Német Nemzetiségi Önkormányzat – 
Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kozsnyánszky János a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

  
Napirend előtt: 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 3 fővel határozatképes és nemsokára 
csatlakozik Lendák Lajos Zoltán és Zérczi László bizottsági tag is. Javasolja a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, valamint jegyzőkönyv aláírójának Saláta 
László Mihály bizottsági tagot. Kérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e más 
javaslat.  
Más javaslat nem lévén kéri a bizottság szavazását a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslatot és a következő napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
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Napirend: 
 

1. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

2. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, és a társaság 
alapító okiratának módosításáról 

3. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 
kódszámú, ,,Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című könnyített 
elbírálású pályázat utólagos jóváhagyásához 

4. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

5. Javaslat a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról 
6. Egyéb ügyek  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 
Az előterjesztés a 2013. március 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri ügyvezető úr esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Hozzászólásában elmondja, hogy az üzleti terv a tavalyi műsor megrendelési mértékkel 
számol. Mint ismeretes, tavaly 5 mFt-tal kevesebb műsormegrendelést kaptak 
tulajdonosaiktól. Vállalják, hogy saját bevételeiket 70 mFt-os nagyságrendben próbálják 
teljesíteni. Összes költségvetésük 1/3 része a saját programjaik, 1/3 része lenne a támogatás és 
1/3 része lenne az egyéb teljesítések, kommunikációs feladatok. Nagyon szoros a 
költségvetésük, a közműsor gyártástól rengeteg időt elvéve a bevételeik megteremtésén 
dolgoznak.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Az anyag jól áttekinthető. Gratulál az elnyert 
pályázatokhoz és a honlaphoz. Az anyagban szó van hosszú távú piacépítésről, melyről 
bővebben szeretne hallani, továbbá mit jelent az arculati megújulásra való hivatkozás? 
Szeretne továbbá hallani Kisvárda tulajdonos önkormányzatának helyzetéről. Korábban 
felmerült a tulajdonrész kivásárlásának lehetősége. Tavalyi éven felmerült Tokaj város neve a 
más önkormányzatokkal való együttműködés kapcsán, akkor az hangzott el, hogy 
polgármester úr elzárkózik, kérdése van-e változás ez ügyben? Év elején az önkormányzattól 
több intézmény elkerült új fenntartóhoz, kérdése, milyen a televízió kapcsolata ezekkel az 
intézményekkel, az új fenntartókkal?  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Tetszéssel tölti el az anyag felépítése és a 
gazdaságos tervezés. A vállalkozói tevékenység árbevételét magasabb összegben tervezik, és 
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a bérköltség is csökkent volumenében. A táblázatokban 2012. évi várható adatok szerepelnek, 
kérdése, nem tényadatokról van szó? 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem, 
januárban készült az üzleti terv. 
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Jelenleg 
sincs még kész a beszámoló, májusra készül el, vannak elhúzódó tételek.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Örül annak, hogy az összes kiadás is kevesebb 
összeggel van tervezve, mint tavaly volt, próbál a televízió a realitások mentén haladni. Az 
energiaköltségek tekintetében nem tudja, be van e kalkulálva a 10 %-os központi támogatás 
csökkentés.  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Nincs, 
hisz az anyag januárban készült.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Jónak tartja az üzleti tervet. Kiemeli a sárospataki 
telephely megvalósulását, hisz ezzel lényegesen tudják csökkenteni a kiadásokat (egy kollégát 
kivéve mindenki sárospataki lakos). Külön megköszöni a fenntartó sárospataki 
önkormányzatnak, hogy a két helyiséget és a hozzátartozó vizes blokkot rendelkezésükre 
bocsátja, továbbá a fűtés, világítás és áram költségeket magára vállalta.  
A Zemplén Televízió gépparkját illetően elmondja, a két legmodernebb kamera és 
vágóberendezés üzemel itt. Kérdése, kinek a bércsökkenésével lehet számolni?  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre 
válaszolva elmondja, hogy egy adminisztratív munkaerő szülési szabadságra távozott, akit 
nem pótolnak, egy személy pedig nyugdíjba vonul, az ő helyét sem pótolják.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A hirdetési költségek csökkentésére javasolja egy 
szervezettel a kapcsolatfelvételt.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Felvetésre 
válaszolva elmondja, hogy a hosszú távú piacépítés érdekében kommunikációs munkát 
végeznek több helyen, Szlovákiában, Miskolcon, Záhonyban. Szerteágazó a televízió egyéb 
tevékenysége, hogy a 70 mFt-os bevételt el tudják érni. Az új arculat megjelenítése szintén 
fontos, hisz nagyon gyors a technikai fejlődés, fel kell készülniük egy arculati megújulásra. 
Kisvárda minden alkalommal kérdés, tavalyi évben 6 mFt-tal éltek műsormegrendeléssel, 
idén nem tudja mennyivel fognak.  
Hangsúlyozza a Zemplén Televízió regionális szerepvállalását, még egy ilyen nincs az 
országban, e regionális szerepkörrel tudnak pályázatokhoz jutni. Tavalyi évben 
négyhatármenti programok együttműködésében 28 mFt-ot nyertek egy pályázaton.  
Tokaj irányába nem tudnak terjeszkedni, a projektekhez nem tudnak hozzáférni. Az új 
intézmények új fenntartóival megismerkedtek, egyéb nem történt.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Véleménye szerint a bizottság megfogalmazhatna egy 
javaslatot Kisvárda, mint tulajdonos önkormányzat helyzetével kapcsolatban. Hisz az itt 
kiesett műsoridőt egyéb műsoranyagokkal meg kell tölteniük, ami a dolgozók túlóráját növeli, 
továbbá szabadságukat nem tudják kivenni. A 24 órás sugárzás 3 városra lett kitalálva.  
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Valamiféle javaslatot kellene tenniük, hogy a tulajdonosok vizsgálják meg az ügyet Kisvárda 
tulajdonos önkormányzat tekintetében.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Papíron még tulajdonos Kisvárda. A tavalyi bizottsági 
ülésen alpolgármester asszony azt mondta, hogy kivásárlásban gondolkodnak. Az a folyamat 
el sem indult? 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Nem. A két tulajdonosnak kell ebben lépni. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Milyen jogi lehetőségek vannak? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Lehet kezdeményezni a megállapodás felülvizsgálatát, megjegyzi, 
ő még nem ismeri e megállapodást. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Jelenleg 4 tulajdonosa van a televíziónak: 
Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárda és a Zemplén Televíziózásért Alapítvány, akitől már 
sokkal több támogatást kapott a televízió, mint Kisvárda önkormányzatától, aki alapító tag.   
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Van egy 25 
mFt-os törzstőke, amelyet ha nem kér műsorszolgáltatást és nem kap szolgáltatást, a törzstőke 
mértékéig ki kell vásárolni. Amit Kisvárda tesz nem biztos, hogy etikus, de szabályos.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mi a helyzet a tulajdonosi kötelezettséggel? 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nincs az 
alapszerződésben tulajdonosi kötelezettség.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Elsőként meg kell vizsgálni az alapszerződést. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Így van, az alapszerződés tekintetében vizsgálják meg 
Kisvárda helyzetét. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését 
az üzleti terv elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja az üzleti terv elfogadását a 
Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás: Kéri a bizottság döntését arról, hogy javasolják a Képviselő-testületnek, 
hogy az alapszerződést vizsgálják felül a kisvárdai önkormányzat tekintetében. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság a javaslattal 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag - fenti szavazásokra figyelemmel az 
alábbi határozatot hozta: 
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Humán Bizottság  
16/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének  

elfogadásáról 
 
A Humán Bizottság javasolja a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
üzleti tervének elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Javasolja továbbá, hogy az alapszerződést vizsgálják felül a kisvárdai önkormányzat 
tekintetében. 
 
 

 
2. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, és a társaság 
alapító okiratának módosításáról 
Az előterjesztés a 2013. március 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Nem először tárgyalja a bizottság az anyagot, kéri 
jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Sajószegi Gábor Tamás ügyvezetői megbízatása 2013. március 
12-én lejárt. A lefolytatott egyeztetésekre figyelemmel javasolják Sajószegi Gábor Tamás 
ügyvezetőnek történő megválasztását egy év határozott időre 2013. március 27-től 2014. 
március 27-ig 40 eFt/hó megbízási díjjal. A határozati-javaslat 2. pontjában arra tesznek 
javaslatot, hogy az ügyvezető 2013. március 13-tól 2013. március 27-ig terjedő időszakban 
végzett tevékenységét utólagosan hagyják jóvá, ez idő alatt díjazás nem illeti meg Sajószegi 
Gábort. A másik határozati-javaslat a Kft. alapító okiratának módosításáról szól.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Mind az előterjesztés, mind a határozati-javaslat 40 
e,-Ft-ot tartalmaz, javasolja megjeleníteni, hogy bruttó vagy nettó összegről van szó. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Bruttó összegről van szó. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Polgármester úrral és a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság elnökével is egyeztetett és az anyagban szereplő megoldást javasolták 
azzal, hogy az ügyvezetői tevékenység kapcsán felmerülő és a cég tevékenységébe bekerülő 
egyéb pályázatok révén kiegészítő jövedelemre szert tehetnek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdése, milyen elképzelései vannak ügyvezető úrnak 
a Képtár működtetésével kapcsolatban? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Képtárban jelenleg 2 fő áll a 
cég foglalkoztatásában. A folyamatos működéshez szükséges humán erőforrás 
hozzárendelése, mert a Képtár pedagógiai szerepvállalására vonatkozó TÁMOP pályázat okán 
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itt komoly tevékenység lesz az elkövetkezendő egy évben. A múzeum vezetőt nem ebben a 
körben célszerű alkalmazni, más kapcsolatrendszerrel rendelkezik, az ő tevékenysége egyéb 
területen lenne célszerű - pályázati források felkutatása, pályázatírás, kiállítás szervezés - . A 
másik dolgozó munkája kiterjeszthető, mely munkaköri leírásában már rögzítésre is került. A 
közfoglalkoztatási pályázat benyújtásra került – egy főt kértek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az épület alkalmas az említett feladatokra? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elfogadható, a célnak megfelel. 
Jelenlegi információi szerint április 8-tól indul az érdemi tevékenység, melynek feltételeit a 
felső szinten, a kiállítótérben fogják megteremteni.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Az volt a véleménye a SIDINFO Kft-ről, hogy 
nincs rá szükség, mert nem végez semmilyen tevékenységet. Most már látható, hogy valami 
kialakulóban van, melyet tud támogatni. Kéri egy év után térjenek rá vissza, volt-e a 
konstrukciónak hozadéka.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Rövidesen vissza térnek rá, hisz 
áprilisban beszámolót kell leadniuk, melyet a Felügyelő Bizottságnak jóvá kell hagynia.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az 
ügyvezető megbízásáról szóló határozat-tervezet elfogadásáról az említett módosító 
javaslattal – ,,bruttó” szövegrész megjelenítése - .  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság  
17/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság ügyvezetőjének megbízásáról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a SIDINFO 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról szóló határozat-tervezet elfogadását azzal, 
hogy a 3. pontban a ,,40.000,-Ft/hó” szövegrész helyébe a ,,bruttó 40.000,-Ft/hó” szöveg 
lépjen.  
 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: E döntéssel az alapító okirat is módosul, ennek 
tervezetéről kéri a bizottság döntését. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Humán Bizottság  
18/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról 
 
 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 
kódszámú, ,,Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című könnyített 
elbírálású pályázat utólagos jóváhagyásához 
Az előterjesztés a 2013. március 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Megjegyzi, mai napon e napirendhez kaptak egy 
kiegészítő anyagot a projekt részletes kibontásáról. Kéri ügyvezető úr szóbeli tájékoztatóját.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság kérésére küldte ki az anyagot.  
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője: Pontosításként elmondja, a külsős humán 
bizottsági tagok nem kapták meg az anyagot, mert a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökének az volt a kérése, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület 
tagjai kapják meg pótlólag az anyagot, de természetesen ez pótolható.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Azért döntött úgy, hogy a cég 
pályázzon erre a forrásra, mert a másik TÁMOP projekt kapcsán a Képtárban megnövekedett 
kapacitásra van szükség. Több szempontból előnyös, ha a pályázat nyertes lesz: 3 fő 
pályakezdő fiatal foglalkoztatására van lehetőség, alacsony, ill. magasabb végzettségű 
munkatársakat kell keresniük (1 fő takarító, 1 fő teremőr/pénztáros, 1 fő 
tárlatvezető/programszervező). A pályázat 100%-os intenzitású. 25-30 év közötti fiatalokat 
kell maximum 1-2 év szakmai tapasztalattal keresni e tevékenységre, vagy regisztrált 
munkanélkülieknek kell lenniük. Másik érv a pályázat benyújtása mellett, hogy a 
projektmenedzsment felállítása a cég működését jelentős mértékben költséghatékonyabbá 
teszi, költségcsökkentésre ad lehetőséget. Lehetőség van mentor foglalkoztatására megbízási 
díjjal, a cég foglalkoztatásában álló személy töltheti be a feladatot, ez Bordás István a Képtár 
vezetője lenne, akinek bruttó bére a pályázatban betervezett összeggel és járulékaival 
csökkenthető. A pénzügyi vezető Boldog Ferenc, aki a cég könyvelését 10 eFt-ért végzi 
havonta, tárgyalásokat folyatatva vele éves szinten 120 eFt költségcsökkentés realizálható.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyetért a pályázat benyújtása utólagos 
jóváhagyásával. 
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Zérczi László a bizottság tagja: Örül annak, hogy ügyvezető úr figyeli a pályázati 
lehetőségeket, mellyel költséghatékonyabbá tehető a Kft. működése.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb észrevétel nem lévén kéri a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság  
19/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4 .1-12/1 kódszámú, ,,Hátrányos 

helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek 
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című könnyített elbírálású pályázat utólagos 

jóváhagyásáról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
Az előterjesztés a 2013. március 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a Jegyzői Irodavezető szóbeli kiegészítését. 
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője: A hivatal irodavezetőivel készítette a 
javaslatot. Több esetben szóltak már a jogszabályi változásokról, így januárban is, amikor az 
önkormányzat saját Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította. E jogszabályok az 
önkormányzati törvény főbb rendelkezéseinek hatályba lépése, a járások kialakításával 
kapcsolatos törvények és végrehajtási rendeletek, valamint az önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény és végrehajtási rendelet.  
Leginkább az érintette a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozását, hogy a 
hivatal szervezeti felépítése megváltozott, ezt már a testület januárban az önkormányzati 
SZMSZ módosításakor jóváhagyta. A szervezeti felépítés változásával a főbb feladatokat is át 
kellett tekinteni. Sok feladat átkerült a Járási Hivatalhoz, de a feladatot ellátó személyek is 
átkerültek.  
Továbbá napirenden volt a testület előtt a hivatal alapító okiratának módosítása, mely érintette 
a hivatal elnevezését, hisz az önkormányzati törvény alapján januártól a hivatal elnevezése 
Sárospataki Polgármesteri Hivatal.  
Igyekeztek minden változást átvezetni, az irodavezetők áttekintették a saját irodájukra 
vonatkozó főbb feladatokat, a bekövetkezett jogszabályváltozásoknak megfelelően 
módosították.  
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Saláta László Mihály a bizottság tagja: Elmondja, annak ellenére, hogy sok feladat átkerült 
a Járási Hivatalhoz, rengeteg feladata van a Polgármesteri Hivatalnak, pl. Műszaki és 
Kommunális Iroda. Örömmel tölti el, hogy a hivatal is beszámoltatásra kerül.  
Az anyag 23. oldalán szerepel tanácsadók alkalmazása, nem tudja ez mennyire szükséges. Az, 
hogy szakembereket igénybe vegyenek egy-egy konkrét kérdés megvizsgálására elfogadja, de 
hogy tanácsadót alkalmazzanak, nem igazán.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A belső ellenőrzésben szerepel a tanácsadói tevékenység. Ezzel 
kapcsolatosan elmondja, a belső ellenőrzés specifikus terület, mely mind a hivatal 
működésére, mind pedig valamennyi intézmény és gazdasági társaság működésére 
vonatkozóan globálisan vizsgál, ill. határoz meg követendő célokat. Erre vonatkozna a 
tanácsadói tevékenység, kockázatelemzéseknél hogyan működhet valami sokkal jobb 
kapacitás kihasználtsággal. Ilyenkor szakember és tanácsadó véleményét kikérnék.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Folyamatos vagy eseti jellegről van szó? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem, eseti jelleggel alkalmaznának tanácsadót.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Jól szerkesztett, átlátható az anyag. Két megjegyzése 
lenne. Az Ifjúsági és sportreferens tevékenységi köre fel van sorolva a tervezetben, melyeken 
kívül még nagyon sok feladatot elvégez. Javasolná ,,Humán Szakreferens” elnevezését, mert 
jobban kifejezné tevékenységi köreit. 
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője: Az önkormányzati SZMSZ-ben ilyen 
megnevezéssel szerepel.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Szintén az Ifjúsági és sportreferensnél szerepel az 
idegenforgalmi, városmarketing feladatok ellátása pont, melyben szerepel, hogy fordítási és 
tolmácsolási feladatokat lát el. Ez valós? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna Ifjúsági és Sportreferens: Csak közvetíti ennek megoldását. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Közreműködik a feladat ellátásában, szükség esetén keres fordítót. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Félreérthető a jelenlegi megfogalmazás, melynek 
pontosítását kérné.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javaslata a szövegezésre: ..,,közreműködik fordítási és 
tolmácsolási feladatok megszervezésében”. A másik módosítással kapcsolatosan elmondja, 
tekintettel a hivatal költözésére ismételten bizottság, ill. testület elé kerül az SZMSZ és alapító 
okirat, akkor esetlegesen az Ifjúsági és Sportreferens megnevezést módosíthatják, hisz az már 
érinti az önkormányzati SZMSZ-t is.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb észrevétel nem lévén kéri a bizottság döntését a 
határozati-javaslatról, az elhangzott módosítással. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 



 10 

Humán Bizottság  
20/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását azzal, hogy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata Ifjúsági és sportreferens fejezet 4. Idegenforgalmi, városmarketing 
feladatok második pontja az alábbiak szerint módosuljon: ,,Kapcsolatot tart külföldi 
partnerekkel, testvérvárosi hivatalokkal, lebonyolítja a szükséges levelezést, 
közreműködik fordítási és tolmácsolási feladatok megszervezésében.” 
 

 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról 
Az előterjesztés a 2013. március 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Lennének javaslatai, mely nagyrészt megegyezik a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslataival, melyeket ismertet: 

- Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya   2.500.000,-Ft 
- Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya   1.000.000,-Ft 
- Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya   1.000.000,-Ft 
- Árpád Vezér Diáksport Egyesület                                  200.000,-Ft 
- Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály      200.000,-Ft – mivel a sakk 
bekerült az ÁVG DSE-hez, hisz már nincs SESE Sakk Szakosztály 
- Árvay Diáksport Egyesület         300.000,-Ft 
- Sárospataki Ulti Egyesület           30.000,-Ft 
- Sorompó Darts Club          100.000,-Ft 
- Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület       300.000,-Ft 
- Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály      500.000,-Ft – új szakosztály 
- Zempléni Vízilabda Klub         200.000,-Ft – a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság javaslata 100 eFt 
- Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola      400.000,-Ft+100 eFt konferencia 
- Sárospataki Modellező Klub           50.000,-Ft 
- Zempléni Lovas Egyesület         100.000,-Ft 
- Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület     200.000,-Ft 

 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Összesen 7.180 eFt kerülne felhasználásra. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Marad 820 eFt, melyből mindenkor 300 eFt-ot 
elkülönítettek, most tehát a növelt értéket különítsék el év közi kiemelt hazai, illetve 
nemzetközi versenyen való részvételre.  
Megjegyzésként elmondja a Zemlpéni Lovas Egyesülettel kapcsolatosan, hogy a nyári 
pályázatokban a klub mindenütt támogatottként szerepel.  
Kéri a bizottság véleményét. 
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Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Egyetért az elnök úr által ismertetett javaslattal. 
Véleménye szerint szép gesztus az önkormányzat részéről, hogy a nagyon nehéz gazdasági 
helyzetben is ilyen keretet minden éven biztosít, mely nem is kötelező feladat. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb észrevétel nem lévén kéri a bizottság döntését 
az ismertetett javaslatáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Humán Bizottság  
21/2013. (III. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi sporttámogatások felosztásáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint javasolja 
felosztásra: 
 

- Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya   2.500.000,-Ft 
- Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya   1.000.000,-Ft 
- Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya   1.000.000,-Ft 
- Árpád Vezér Diáksport Egyesület                                  200.000,-Ft 
- Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály     200.000,-Ft  
- Árvay Diáksport Egyesület         300.000,-Ft 
- Sárospataki Ulti Egyesület           30.000,-Ft 
- Sorompó Darts Club          100.000,-Ft 
- Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület       300.000,-Ft 
- Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály      500.000,-Ft  
- Zempléni Vízilabda Klub         200.000,-Ft  
- Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola      400.000,-Ft+100,-eFt 
konferencia 
- Sárospataki Modellező Klub           50.000,-Ft 
- Zempléni Lovas Egyesület         100.000,-Ft 
- Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület     200.000,-Ft 

__________________________________________________________________ 
 Összesen:       7.180.000,-Ft 
 
A fennmaradó összeget elkülönítetten kezelje, mely külön igény szerint legyen 
felhasználható kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való részvételre.  
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az Ifjúsági és Sportreferens kérése volt, hogy 
szóljanak három ünnepségről, kéri a szóbeli kiegészítést. 
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna Ifjúsági és Sportreferens: Rákóczi Ferenc születésnapját 
hétvégén ünnepelte az önkormányzat a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, de április 8-án 
van Rákóczi halálának évfordulója, mely alkalomból a város kezdeményezésére immár 
harmadik éve a Rákóczi szobor előtt egy megemlékezést, koszorúzást tartanának az oktatási 
intézmények és Dr. Tamás Edit bevonásával. Külön meghívót nem küldenének, e-mailen 
küldené meg a pontos időpontot.  
Április 16-án lesz a Holocaust emléknap, melyre eddig még nem találtak szónokot.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Ez ügyben jobb szervezőmunkát kér, mert nem 
igazán vesznek részt a megemlékezésen. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Megjegyzi, korábban nem is volt megemlékezés. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna Ifjúsági és Sportreferens: Rákényszeríteni senkire nem lehet, 
aki magáénak érzi elmegy. A meghívók időben kiküldésre kerülnek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Megpróbál szónokot keresni. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna Ifjúsági és Sportreferens: Az augusztus 20-ai ünnepségen a 
Magyar Koronaőrök Egyesülete díszeleg majd. Ez alkalomból a városi ünnepségen a tavalyi 
évhez hasonlóan állampolgársági eskütételre is sor kerülhetne, amennyiben lesz jelentkező. A 
közigazgatási eljárás 3-5 hónapot vesz igénybe. Kérése a bizottság tagjai felé szóljanak, ha 
van ismerősi körükben, ill. az intézmények ismeretségi körében olyan határon túli település, 
ahol vannak olyan személyek, akik szeretnének állampolgársági esküt tenni. Polgármester 
úrral megfogalmaznak egy körlevelet, melyet szívesen rendelkezésre bocsátanak elektronikus 
vagy postai úton az érdeklődőknek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Véleménye szerint Kozsnyánszky Jánossal, a Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell felvenni a kapcsolatot ez ügyben. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna Ifjúsági és Sportreferens: Így van, és az Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégiummal, hisz nekik sok határmenti településsel van kapcsolatuk. 
 
Tarnavölgyi Lászó a bizottság tagja: Szól az elmúlt bizottsági ülés óta tartott ünnepségekről 
– kommunizmus áldozataira való megemlékezés, Székely zászló kitűzése, Székely Szabadság 
Napja -, utóbbi ünnepség nagyon szép volt.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Szól még a március 24-ei Rákóczi Ünnepségről, mely 
szintén méltó megemlékezés volt.  
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1610 órakor bezárta. 
 

 
K. m. f. 

 
 

Saláta László Mihály s.k.                                    Szvitankó Tamás s.k. 
      a bizottság tagja                              a bizottság elnöke  


