
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal földszint 1. számú termében a Humán 
Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli 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: 
 

Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője  
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportügyintéző 
 
Meghívott:  
 
 Batta-Istók Sándor a KIK Sárospataki Tankerületének pénzügyi referense  
 
 
Megjegyzés:  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Vitányi Eszter jegyző, Donkó József a KIK Sárospataki 
Tankerületének igazgatója  

  
 
Napirend előtt: 
 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes. 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 az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslatot és a következő napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
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Napirend: 
 

1. Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról  

 
Zárt ülésen: 

 
1. Javaslat „Comenius Emlékérem” és a „Szabó Károly” díj adományozásáról  
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról  
Az előterjesztés a 2013. május 14-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, 
hogy a vagyonkezelési szerződés egészüljön ki azzal, hogy a Sárospataki Torna Club 
Kézilabda Szakosztálya sikeres TAO pályázata esetén az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium szabadtéri sportlétesítményének térítésmentes használata biztosított legyen a 
tornacsarnok és az egyéb közösségi helyiségekre vonatkozó rendelkezésekkel megegyezően. 
Kérdezi a Jegyzői Iroda vezetőjét, a javaslattal kapcsolatban van-e kiegészíteni valója. 
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy az elnök úr 
által elmondott az egyik módosítás, viszont időközben napirendre került egy másik módosítási 
javaslat.  
Ez arról szól, mely szerint megállapítást nyert, hogy a konyhák használata a korábbi 
vagyonkezelési szerződésben nem volt szabályozva, így még ezzel is kiegészülne a 
Vagyonkezelési Szerződés. Az étkeztetést a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-n 
keresztül biztosítja az önkormányzat. A Kft. tulajdonképpen kizárólagosan használja a konyha 
helyiségeket, tehát ezzel egészülne még ki a szerződés. Természetesen ezért a használatért a 
költségeket a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak megtéríti, az áram- és vízdíjak mérésére külön mérőórák vannak felszerelve az 
intézményeknél, a fűtés vonatkozásában külön megállapodás alapján történik a költségek 
rendezése.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi Batta-Istók Sándort, hogy a javaslattal 
kapcsolatban van-e kiegészítése?  
 
Batta-Istók Sándor a KIK Sárospataki Tankerületének pénzügyi referense: Nincs 
kiegészítése. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság 
29/2013. (V. 14.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról  
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 
 
 
 
Az elnök az ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


