
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2013. 
október 22-én tartott ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Saláta László Mihály   
 Lendák Lajos Zoltán 

Tarnavölgyi László 
Zérczi László a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző  
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  

  
Megjegyzés:  
 

Szvitankó Tamás elnök nincs jelen, az ülést Saláta László Mihály korelnök vezeti. 
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Stumpf Bálint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a 
Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a 
Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 
 Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  
 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Szvitankó 
Tamás elnök úr Budapestre utazott polgármester úrral az október 23-ai rendezvény kapcsán, 
ezért kérte, hogy ő vezesse az ülést. A jegyzőkönyv aláírójának Zérczi László bizottsági tagot 
javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalásán túl napirendre venni a ,,Javaslat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola intézményi tanácsába történő delegálásról” című előterjesztést. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Javaslat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
intézményi tanácsába történő delegálásról” című napirendi pont megtárgyalásával 4 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: A meghívóval kapcsolatosan megjegyzi, hogy a 2013. 
évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló javaslat inkább tájékoztató vagy 
beszámoló, ezt javasolja pontosítani. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Épp a mai napon beszéltek erről  a Jegyzői Iroda Szervezési 
Csoportjának vezetőjével, hisz ez esetben polgármester úr a Képviselő-testület számára 
tájékoztatást ad a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról. A határozat-
tervezetben már helyesen tájékoztató szerepel.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kérdezi, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozóan 
van-e más javaslat.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Nyílt ülés egyebek között szeretne a Székelyek Nagy 
Meneteléséről szólni.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság a ,,Tarnavölgyi László bizottsági tag felhívása a Székelyek Nagy 
Menetelése az autonóm Székelyföldért” című napirendi pont megtárgyalásával 4 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzottak alapján a 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság – fenti szavazásokra is figyelemmel – 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról  
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2. Javaslat a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium intézményi 
tanácsába történő delegálásról  

3. Javaslat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába 
történő delegálásról 

4. Javaslat Sárospatak Város Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadásáról  
5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról  
6. Javaslat a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról  
7. Tájékoztató az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar kérelméről  
8. A Sárospataki Torna Club kérelme  
9. Egyéb ügyek  

• Tarnavölgyi László bizottsági tag felhívása a Székelyek Nagy Menetelésére 
az autonóm Székelyföldért 

 
 

Zárt ülésen:  
 
 

1. Javaslat „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető díj adományozásáról  
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról  
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  
 

Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az előterjesztésben a SIDINFO Kft. felügyelő bizottságának 
tagjaira tesznek javaslatot. A négy tag közül ketten a Humán Bizottság, ill. a Képviselő-
testület tagjai, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére már érkezett egy javaslat 
az ötödik tagra vonatkozóan, Tarnavölgyi László személyében. Elmondja továbbá, hogy a 
javaslatban szereplő személyek megkérdezésre kerültek és vállalják a feladatot.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a 
szavazásban részt kíván venni. 
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Szintén bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a 
szavazásban részt kíván venni. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e más javaslat?  
Más javaslat nem lévén kéri a bizottság tagjait az előterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság  
65/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az 5. felügyelő 
bizottsági tag Tarnavölgyi László (lakcíme: 3950 Sárospatak, Október 23. tér 1. II/1.) 
legyen.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium intézményi 
tanácsába történő delegálásról  
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megkeresés érkezett a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium igazgatójától, hogy az intézményben megalakuló intézményi tanácsba a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata két főt delegáljon 2013. október 15. napjáig. Az idő rövidségére tekintettel az 
intézményi tanácsba Sárospatak Város Polgármesterét és Sárospatak Város Jegyzőjét 
delegálta polgármester úr, melyről kéri a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását. 
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a bizottsági tagok 
szavazását a határozat-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
66/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium intézményi tanácsába  

történő delegálásról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek. 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi 
tanácsába történő delegálásról 
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  
 

Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megkeresés érkezett a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola igazgatója részéről is az intézmény intézményi tanácsába történő delegálásról – ez már 
október 15. után, határidőn túl érkezett, ezért nem tartalmaz a határozati-javaslat időpont 
megjelölést. Ez esetben Sikora Attila alpolgármester úr lenne a delegált tag az intézményi 
tanácsba – itt csak egy főt kérnek.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kérdés, vélemény nem lévén kéri a bizottság döntését 
a határozat-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
67/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába  

történő delegálásról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 

 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról 
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri az ifjúsági és sportreferens szóbeli kiegészítését. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Hozzászólásában elmondja, hogy a 
bűnmegelőzési koncepciót 2007. áprilisában tárgyalta első alkalommal a város Képviselő-
testülete. Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, annak aktualizálása – intézményi, jogszabályi 
háttér kapcsán – történt meg.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Terjedelmes anyagot kaptak kézhez, hosszú elemző 
résszel. Kéri elsőként a bizottsági tagok véleményét. 
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Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Köszönet az anyag készítőjének. Véleménye szerint  
amit koncepció szintjén tartalmaznia kell egy ilyen dokumentumnak, minden benne van. 
Minden koncepció, terv, stratégia annyit ér, amennyi abból a gyakorlatban megvalósul. Ehhez 
az önkormányzat, rendőrség, intézmények, civil szervezetek összehangolt munkája szükséges. 
Összességében elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Saláta László Mihály levezető elnök: A helyzetelemzéssel kapcsolatosan korrekciót javasol. 
Az infrastruktúrát elemezve az szerepel az anyagban, hogy a Bodrog-híd felújításra szorul – a 
híd felújítása már megtörtént, azért javasolja kivenni a szövegből. 
Kérdése az anyag készítőjéhez, mely intézmények állnak üresen a 37-es főút mellett? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az Opel Szalon és a Profi üzlet.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Szintén a helyzetelemzésnél van még egy javaslata, 
melyet javítani kellene, valószínűleg a rendőrség beszámolójából lett átvéve. A gazdasági 
bűncselekmények táblázatban 2011-ről 2012-re 2-ről 23-ra növekszik azok száma, 
ugyanakkor a szöveges elemzésnél az szerepel, hogy a csökkenő tendencia mind a rendőrség 
preventív munkájának, mind a lakosság óvatosságának is betudható – ez ellentmondás 
véleménye szerint. 
Szól arról, hogy a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete fórumot tartott a 37-es főúttal, 
elkerülő úttal, továbbá a vasút villamosításával kapcsolatosan, igaz, hogy 40 évet 
prognosztizáltak ennek megvalósítására, de a koncepcióban mégis szerepeltetné ezeket a 
fejlesztéseket. Bűncselekményeket előzhetnek meg azzal, ha csökkentik a város áteresztő 
forgalmát (kamionforgalom).  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Nem tudja ez mennyire illik bele a bűnmegelőzési 
koncepcióba? A városfejlesztési koncepcióba jobban beleillene.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az anyag a közlekedési 
bűncselekmények számának visszaszorításánál szerepelteti, hogy a várostervezés 
szempontjainál, ideértve a közlekedést, a közvilágítást és az útkereszteződéseknél alkalmazott 
biztonsági intézkedéseket, figyelembe kell venni a prevenciót. 
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Meg van győzve, de valóban fontos erre nagy 
hangsúlyt fektetni.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Megjegyzi, hogy polgármester úr nemrég kért javaslatokat a 
megyei fejlesztési terv elkészítéséhez, ahol megjelölte a vashíd felújítását.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Javasolja tehát, hogy a Bodrog-híd felújítása 
szövegrészt vegyék ki az anyagból, továbbá a gazdasági bűncselekményeknél felvetett 
arányosságot is próbálják meg korrigálni.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igaz, hogy az említett szövegezés a gazdasági bűncselekmények 
grafikon alatt található, de a szövegezésben szerepel, hogy a vagyon elleni 
bűncselekményekről van szó. A grafikont kellene talán máshová szerkeszteni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A gazdasági bűncselekmények 
grafikon alatti bekezdésben szerepel, hogy a kategóriában a bankkártyával való visszaélés 
jelenik meg egyre alacsonyabb számban. Sajnos még előfordul a bankjegyhamisítás, melyről 
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a kereskedelmi helyek banki befizetéseinek ellenőrzése során derül ki, hogy hamis bankjegy 
került elfogadásra. Az elkövetőket ilyenkor már szinte lehetetlen felderíteni – itt vége ennek a 
bekezdésnek. A következő bekezdésben szerepelnek a vagyon elleni bűncselekmények, és a 
következő grafikon tartalmazza a szöveghez tartozó adatokat.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Egyéb hozzászólás nem lévén az elhangzott két 
korrekcióval javasolja a javaslat elfogadását, melyről kéri a bizottság véleményét. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
68/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a bűnmegelőzési 
koncepció elfogadását azzal, hogy  
 

• a Sárospatak Közbiztonsági helyzete fejezet a. Közlekedés része második 
bekezdésében a „melynek felújítása várat magára” szövegrész kerüljön törlésre, 
hisz a Bodrog-híd felújítása már korábban megtörtént, valamint 

• ugyanezen fejezet 2. A bűnügyi helyzet alakulása Sárospatakon az elmúlt öt 
évben részben a gazdasági bűncselekmények grafikon alatti szövegrész kerüljön 
átszerkesztésre, tekintettel arra, hogy a szövegrész az azt megelőző és az azt 
követő grafikon tekintetében nincs kellően tagolva. 

 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról  
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: E tárgyban idén már döntést hozott a bizottság, ill. a Képviselő-
testület. Az Áht. 2013. január 1-től hatályos változatában április 30-ai határidő volt 
megjelölve a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére. Később egy 
módosítás e dátumot október 31-re módosította. A Kormányhivatallal egyeztetve a korábbi 
döntés visszavonására és új koncepció készítésére tettek javaslatot. Most sem rendelkeznek 
túl sok információval a jövő évi költségvetést illetően. A 2014. évi költségvetési törvény-
tervezet első körben már az Országgyűlés előtt van. Az önkormányzatok vonatkozásában több 
milliárd forintos többletösszeg vélhetően segíti 2014-ben az önkormányzatok 
működőképességét, fejlesztések végrehajtását. A határozat-tervezetben azon szükséges 
feladatok szerepelnek, melyek már áprilisban is megfogalmazásra kerültek, melyet részletez.  
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Saláta László Mihály levezető elnök: El kell fogadniuk az elhangzottakat, mást nem 
tehetnek. Képviselő-testületi ülés napirendjén lesz az önként vállalt feladatok meghatározása, 
melyek már nagyon le vannak szűkítve.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Lehet-e olyan kényszer, hogy csökkenteni kell a jelenlegi 
önként vállalt feladatokat? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen, sőt az ÁSZ elvárja, hogy e feladatokat évente vizsgálják 
felül.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A legutóbbi törvény módosítás szerint önként vállalt 
feladata csak akkor lehet az önkormányzatnak, ha a fedezete is megvan rá, ez is egy 
megszorítás. Sajnos lassan ott tart az önkormányzat, hogy a kötelező feladatait sem igazán 
tudja ellátni.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Remélhetőleg a 38 milliárd forintból a helyi 
önkormányzat is részesül majd.  
 
Tarnavölgyi Lászó a bizottság tagja: A kiegészítő támogatásban bízhatnak még és abban, 
hogy lesz egy újabb önkormányzati konszolidáció. Olyan nagyságrendekről van szó, melyeket 
csupán takarékossági intézkedésekkel, kormányzati döntés nélkül az önkormányzatok nem 
tudják megoldani. Hangsúlyozza, hogy az intézményeket hiába adta át az önkormányzat az 
államnak, hozzájárulást mégis fizetnie kell a működésükhöz, ez biztos, hogy minden 
önkormányzat számára nagyon nagy probléma. Ezekről van esetlegesen információ? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Több alkalommal kereste meg polgármester úr az érintetteket a 
havi 14,2 mFt-os iskolai finanszírozás kapcsán, de sajnos a válasz nem bíztató, 5 évig fizetni 
kell az összeget.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Talán az önkormányzatoknak össze kellene fogniuk 
ez ügyben. Dönteni kell még idén. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az adósságkonszolidáció kapcsán novemberben várhatóan 
felgyorsulnak az események.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, 
aki a határozat-tervezettel egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
69/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról  
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A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek. 

 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Saláta László Mihály levezető elnök: Ülés elején már szó volt róla, hogy inkább 
tájékoztatóról van szó, nem javaslatról.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az anyagban szerepel, hogy a működési forráshiány fedezetéhez 
189 mF-os hitelkeret áll rendelkezésre év elejétől, és 2012-t szerepeltetnek, természetesen 
helyesen 2013. évről van szó. A jövő hét folyamán aláírásra kerül a prolongálásról szóló 
szerződés, melyről a testület legutóbbi ülésén döntött. Mai napon küldték el továbbá a 70,5 
mFt-os kormányengedélyhez a hiánypótlást. Amennyiben sikerülne a további önkormányzati 
adósságkonszolidáció, ilyen problémáik nem lennének.  
A teljesítés pénzforgalmi szemléletű, a beérkezett, de ki nem fizetett számlákat nem 
tartalmazza. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén szó volt a fennálló szállítói 
állományok alakulásáról is, melyben szerepel két magas tétel a Rendelőintézet és az 
önkormányzat vonatkozásában. Az önkormányzat esetében pályázati szállítói tartozásokról 
van szó, amely esetben az önkormányzat az önrészt már kifizette és a MÁK kifizetésére vár.  
Pozitívumként szól a helyi adó bevételek teljesüléséről, mely talán még kedvezőbb lenne, ha 
az Adócsoporton megfelelő számú ügyintéző végezhetné feladatát, jelenleg két fő ügyintéző 
dolgozik ott.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ugyanazt lehet elmondani, mint az előző napirendi 
pontnál, hogy a kiegészítő állami támogatás és a konszolidáció második ütemében bízhatnak, 
a számok pedig önmagukért beszélnek.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
tájékoztatóról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
70/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a tájékoztató 
tudomásul vételét a Képviselő-testületnek.  
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7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar kérelméről  
Az előterjesztés a 2013. október 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 
  

Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri az ifjúsági és sportreferens szóbeli kiegészítését. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Mindenki előtt ismert, hogy a 
Miskolci Egyetem fenntartásából átkerült az Eszterházy Károly Főiskolához a Comenius Kar. 
Kérésük, hogy továbbra is a Carolina Óvoda és Bölcsődében folytathassák gyakorlati 
képzésüket. Tudomása szerint november hónapra hívta polgármester úr a főiskola vezetését 
egy tájékoztatóra, ahol bizonyára további részletekkel szolgálnak.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Eddig is jó gyakorlótérnek bizonyult az óvoda, 
remélhetőleg ez meg is maradhat.  
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztató tudomásul vételéről. 

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
71/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar kérelméről 

 
A Humán Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek annak tudomásul vételét.  
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club kérelme  

 
Saláta László Mihály levezető elnök: Kéri az ifjúsági és sportreferens szóbeli kiegészítését. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az STC Ökölvívó Szakosztálya 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a költségvetésben a sportegyesületek 
támogatására jóváhagyott elkülönített keretből támogassa a szakosztályt – támogatási összeget 
nem jelölt meg szakosztályvezető úr. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 300 eFt összegből 
eddig 90 eFt került kifizetésre, így 210 eFt még rendelkezésre áll.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: Elnök úrral egyeztetve 30 eFt támogatásra tesz 
javaslatot.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Megjegyzi, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság is ezt a javaslatot tette. 
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Saláta László Mihály levezető elnök: Más javaslat nem lévén kéri a bizottság döntését a 30 
eFt támogatási összeg elfogadásáról a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya részére. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
72/2013. (X. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Torna Club kérelméről 

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és a Sárospataki Torna Club 
Ökölvívó Szakosztálya részére – a 2013. évi költségvetésben a sportegyesületek 
támogatására jóváhagyott összegből, kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való 
részvételre elkülönített keret terhére – 30.000,-Ft támogatás biztosítását javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

 
• Tarnavölgyi László bizottsági tag felhívása a Székelyek Nagy Menetelésére az 

autonóm Székelyföldért 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A Székely Nemzeti Tanács menetelésre hívja a 
székelyeket és ezzel együtt minden magyart 2013. október 27-én. Cél kiállás a Székelyek 
autonómiája mellett. A Székely Nemzeti Tanács felhívásában elsősorban azon 
önkormányzatokhoz fordul, melyek kitűzték hivatalukra a székely lobogót – Sárospatak ezek 
között van. Továbbá augusztusban a Székely Nemzeti Tanács elnöke felhívással fordult a 
Kárpát-medencei önkormányzatokhoz, hogy erkölcsileg támogassák az autonómia törekvést. 
Így érzése szerint kétszeresen is meg vannak szólítva. Kéri a bizottságot, ill. a Képviselő-
testületet, hogy fejezzék ki szolidaritásukat, osztozzanak a székelyek törekvéseiben. Kérése, 
hogy ezt a Képviselő-testület ülésén mondják el. Csatlakozzon továbbá az önkormányzat a 
Wass Albert Kör szervezésében a 2013. október 27-én 16 órától Sárospatakon a Wass Albert 
Emlékkőnél tartandó rendezvényhez.  
 
Saláta László Mihály levezető elnök: A bizottság tolmácsolja a javaslatot a Képviselő-
testület felé és csatlakoznak a Wass Albert Kör megemlékezéséhez, ill. szolidaritását fejezi ki 
a székelyek autonómiai törekvésével kapcsolatosan.  
 
 

• Tájékoztató a közelgő programokról  
 

Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Felhívja a bizottság figyelmét a 
közelgő rendezvényekre. Október 23-án 11 órától a Református temetőben kezdődik a 
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koszorúzás, 11.30 órától az Iskolakertben folytatódik a megemlékezés az emlékműnél. 
Október 26-án (szombat) 8-12 óráig mindenkit tisztelettel várnak a piaci nyílt napra, amikor 
őstermelők mutatják be termékeiket népzenei produkciók keretében.  
November 7-én (csütörtök) 16 órától lesz az Idősek Napja alkalmából tartandó rendezvény A 
Művelődés Háza és Könyvtárában.  
 
 
 
A levezető elnök a nyílt ülést bezárja, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, 
melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 
Zérczi László s.k.                              Saláta László Mihály s.k. 
 a bizottság tagja                            levezető elnök 


