
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal földszint 19. számú tárgyalótermében a Humán 
Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.  

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

dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
 
Megjegyzés:  
 
            Lendák Lajos Zoltán bizottsági tag nincs 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 bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes. Lendák Lajos Zoltán 
bizottsági tag jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv aláírójának Saláta László Mihály 
bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülésen megtárgyalni a ,,Javaslat a 
Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló megbízási 
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szerződés módosításáról” című napirendet. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság a ,,Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű 
adatok közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról” című napirend nyílt 
ülésen történő tárgyalásával 4 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más javaslat nem lévén kéri a bizottság szavazását a 
napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról   
2. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 

közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról   
Az előterjesztés a 2014. január 9-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 
 

Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy a javaslatban szereplő Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. árajánlatát visszavonta, mert 
mai nap derült ki számukra, hogy mint továbbértékesítő, nem köthet szerződést az 
önkormányzattal. Így egy új ajánlat, az ABAÚJTEJ Közös Vállalat ajánlata az egyetlen 
érvényes ajánlat. A Szolnoktej-’98 Kft. nem adott az egy literes politejre ajánlatot. A Kft. 
egyébként heti egy alkalommal tudná szállítani a tejet és az óvodának kellene a raktározást 
megoldania. 
A költségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalat ajánlata alapján 
265 fő óvodás 175 nevelési nappal számolva a bruttó bekerülési költség 1.043.438,-Ft, 
melynek fele állami támogatás, így az önkormányzati kiegészítés 521.719,-Ft. Ez a tavalyi 
önkormányzati kiegészítéshez képest 100 eFt-tal magasabb összeg.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Sajnálja, hogy a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. 
nem nyújthat be ajánlatot, hisz sárospataki cégről van szó és meg voltak elégedve 
munkájukkal. 
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Megjegyzi, hogy a Kispatak-2000 
Kereskedelmi Kft-n keresztül történik a továbbiakban is a tej kiszállítása az óvodába.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal 
kösse meg a szállítási szerződést, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
1/2014. (I. 09.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évi óvodatej programról 

 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, javasolja a Képviselő-
testületnek a 2014. évi óvodatej programban való részvételt, valamint, hogy az 
ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg a szállítási szerződést az óvodatej 
biztosítására vonatkozóan.  

 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról 
Az előterjesztés a 2014. január 9-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A honlap jelenlegi üzemeltetésével kapcsolatosan 
elmondja, bizonyára mindenki észrevette már, hogy az utóbbi időben nincs meg az a minőség 
a honlap működésében, ami korábban volt. A lakosság számára fontos információk – pl. 
rendezvényekről - nem időben kerülnek fel a honlapra, az önkormányzat bizottsági, testületi 
üléseinek jegyzőkönyvei szintén nem kerülnek időben megjelenítésre, sok a késés, sajnos nem 
naprakész a honlap. Ügyvezető úr már többször tett ígéretet ennek megváltoztatására, de az 
nem történt meg. Az új év első napjaiban polgármester úr személyesen tárgyalt ügyvezető 
úrral és elmondta, hogy ez a helyzet nem mehet így tovább. Ezért tett javaslatot arra, hogy két 
hónap időtartamig a ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a korábbi 
megbízási díjának feléért végezze feladatát. Ezzel párhuzamosan két hónap próbaidőre 
megbízási szerződést kötött Hadobás Ingrid Fannival a honlap szerkesztésére, aki nemrég 
végzett írott sajtó szakon és korábban a Zemplén Televízió munkatársa volt.  
Szól arról, hogy Bordás István előterjesztést készít a honlap megújulásával kapcsolatosan. 
Jövő héten egyébként egy team elkezd tárgyalni a honlap jövőjéről. Szóba került már az is, 
hogy a honlapot együtt működtessék a Sárospatak újsággal, esetlegesen a Zemplén 
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Televízióval – ez utóbbit nem javasolja. Felmerült az is, hogy vállalja fel a SIDINFO Kft. a 
honlap kezelését.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Nem javasolja a honlap Zemplén Televízióval való 
működtetését, hisz a Zemplén Televíziónak több tulajdonosa van, a Sárospatak újsággal össze 
lehetne vonni a működtetést. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Szól arról, hogy ha Sárospatak úgy rendelne műsort, 
mint Záhony – munkaarányosan -, költségtakarékosabban működhetne.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Elnök úr tájékoztatta a bizottságot a honlap 
működésének helyzetéről. Kérdése, hogy e gondolkodásnak a jelenlegi anyag nem siet elébe? 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: De igen. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ezzel az anyaggal lehet, hogy meg kellene várni a 
jövő hetet véleménye szerint. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Véleménye szerint elfogadhatják az anyagot, hisz 
polgármester úr mind ügyvezető úrral, mind Hadobás Ingriddel tárgyalt személyesen és csak 
két hónap próbaidőről van szó.   
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Hadobás Ingrid már megbízást kapott? 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: 2014. január 8-tól 
megbízást kapott a honlap szerkesztésével, aki a Sárospatak honlapot és gyorshíreket 
szerkeszti. A ZEMPLÉN INFORMATIKA Bt. a közérdekű adatokat kezeli.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tisztázni kell a tulajdonjogokat is, mely technika az 
önkormányzaté, melyik a honlapé. 
 
Saláta László Mihály a bizottság elnöke: Van egyáltalán olyan technikai rész, ami az 
önkormányzaté? 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A két hónap próbaidő alatt tehát meg kell újítani a 
honlapot, ki kell találni egy új konstrukciót annak üzemeltetésére. Az archívumot mindenképp 
javasolja átvenni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Ahogy már mondta, jövő héten elkezdődnek az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések. Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
2/2014. (I. 09.)  

 
h a t á r o z a t a 
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a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 
megbízási szerződés módosításáról 

 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 1335 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 


