
Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal 19. számú tárgyaló termében a Humán 
Bizottság 2013. június 13-án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Saláta László Mihály 
 Tarnavölgyi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző 
dr. Szebényi Tibor tanácsos 

 
Megjegyzés:  
 
            Lendák Lajos Zoltán és Zérczi László bizottsági tagok nincsenek jelen. 
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Vitányi Eszter jegyző. 

 
Az ülésről hangfelvétel nem készül. 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság rendkívüli ülésén megjelenteket. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 3 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. Zérczi László bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja 
a meghívóban szereplő napirendi pont kiegészítését a Sárospataki Torna Club Ökölvívó 
Szakosztálya kérelmével, melyet ülés előtt kaptak kézhez, valamint jegyzőkönyv aláírójának 
Saláta László Mihály bizottsági tagot. Kérdezi, hogy a napirend tárgyalására vonatkozóan 
van-e más javaslat.  
Más javaslat nem lévén kéri a bizottság szavazását a napirendi pontok elfogadásáról, és a 
jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatról.  
 
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 az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésére beérkezett pályázat 
véleményezéséről 

2. Javaslat a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya kérelméről 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésére beérkezett 
pályázat véleményezéséről 
Az előterjesztés a 2013. június 13-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

  
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
intézményvezetői beosztására pályázat került kiírásra, melyre egy pályázat érkezett. A KIK 
véleményt kér Tóth Tamás igazgató úr pályázatával kapcsolatban a bizottságtól, ill. 
Képviselő-testülettől. Igazgató úr munkáját mindenki ismeri, véleménye szerint jól vezeti az 
intézményt, így támogatja a javaslatban leírtakat. 
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
36/2013. (VI. 13.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésére beérkezett pályázat 

véleményezéséről 
 

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

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya kérelméről 
Az előterjesztés a 2013. június 13-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kérelmet ülés előtt kapták kézhez. A Sárospataki 
Torna Club Ökölvívó Szakosztályának sportolója, Betóri Barbara részére kér támogatást a 
szakosztály a Keszthelyen megrendezésre kerülő Európai Uniós Országok Női Bajnokságán 
való részvétel költségeinek biztosítására. A 300 eFt-os elkülönített alapot ilyen célokra hozták 
létre. 
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Tarnavölgyi László a bizottság tagja: 50 eFt támogatást javasol biztosítani a 300 eFt-os 
elkülönített keretből. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi az ifjúsági- és sportreferens asszonyt az 
összeg nagyságáról. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Véleménye szerint arányaiban 
elfogadható az elhangzott támogatási összeg. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb hozzászólás, javaslat nem lévén kéri a bizottság 
döntését az elhangzott 50 eFt-os támogatási összeg biztosításáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
37/2013. (VI. 13.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya kérelméről 

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és 50.000,-Ft támogatás 
biztosítását javasolja a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya sportolójának, 
Betóri Barbarának, a Keszthelyen megrendezésre kerülő Európai Uniós Országok Női 
Bajnokságán való részvétel költségeire.  
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt, és a rendkívüli ülést 1515 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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

 


