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Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. január 
22-én tartott 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: 
 

Aros János polgármester 
dr. Vitányi Eszter jegyző  

 dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
  
Meghívottak: 
  
 Bordás István kulturális szakértő 
 
Megjegyzés:  
 

Lendák Lajos Zoltán bizottsági tag nincs jelen.  
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Sikora Attila alpolgármester. 
 

 
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 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Lendák 
Lajos Zoltán bizottsági tag nem 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.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. 
Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) célja és stratégiai 
programjai meghatározására 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) célja és 
stratégiai programjai meghatározására 
Az előterjesztés a 2014. január 22-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Elmondja, hogy 2013-ban úgy határoztak, hogy 
tárgybani koncepció tervezet a Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén – tehát mai napon - 
aláírásra kerüljön. Az első olvasatot már decemberben megtárgyalták. Akkor bizottsági ülésen 
szóltak a ,,brand” kifejezés esetleges változtatásáról, mégis benne maradt a szövegben – 
bizonyára nincs magyar megfelelője.  
Átadja a szót elsőként Bordás Istvánnak, majd a bizottság tagjainak. 
 
Bordás István kulturális szakértő: Kiegészítésként elmondja, hogy a vártnál sokkal 
kevesebb érdeklődő volt a város kulturális stratégiájának kidolgozása ügyében, határidőre 
csupán 2-3 anyag érkezett be. A célmeghatározás stratégiai programjaival kapcsolatosan senki 
nem nyilatkozott úgy, hogy bármelyiket ki kellene hagyni vagy hozzá kellene tenni. 
Polgármester úrral egyeztetve az a javaslat született, hogy fogadja el a bizottság, ill. a 
Képviselő-testület a vázat, a stratégia fő irányait, ezt követően pedig személyes egyeztetések 
kell, hogy történjenek. Ilyen személyes egyeztetés eddig csak A Művelődés Háza és 
Könyvtára szakmai csapatával történt, mely nagyon hasznosnak bizonyult, hisz több jó ötletet 
adtak. Határidőn túl is érkezett néhány javaslat, mely természetesen beépítésre kerül az 
anyagba.  
Összességében tehát javasolják, hogy fogadja el a Képviselő-testület a vázat, és bízzák meg a 
Humán Bizottságot, hogy szervezze meg és bonyolítsa le a társadalmi vitát - személyesen, 
nem pedig az interneten keresztül - az ügyben.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy információi 
szerint az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke nem kíván eljönni a mai 
aláírásra. Ő beszélt vele és elmondta neki, hogy jelen anyagot tekintsék egy váznak, melyet 
még tovább lehet bővíteni.  
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Saláta László Mihály a bizottság tagja: Hibásnak érzi magát és a bizottság elnökét is 
hibáztatja, hogy nem vettek részt intenzíven a munkában, még a műhelymunkában sem. A 
bizottságnak kellett volna a már meglévő rendezvényeket összegyűjteni és a műhelymunka 
kapcsán beépíteni az anyagba. Ezen túlmenően összegyűjtötték volna a plusz elképzeléseket – 
nyilván erre a jövőben még sor kerülhet. Az anyagot szükségesnek tartja lektorálni is.  
Az anyag gondolatmenetét jónak tartja, tartalmilag is jó, vannak benne ismétlődések, 
melyekre már utalt korábban is, ahogy néhány kifejezésre is.  
Mint a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete a városi ünnepségen aláírja a város kulturális 
stratégiáját, de az anyag még nincs teljesen kész. Aláírják azt, hogy közreműködnek abban, 
hogy véglegessé teszik az anyagot.  
Véleménye szerint az anyag vázát, fő koncepcióját el lehet fogadni, de még véglegesíteni 
szükséges.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Amennyiben úgy érzi a Sárospataki Lokálpatrióták 
Egyesülete – vagy bármely más egyesület, társaság – a következő személyes megbeszélésre 
szánjanak akár több órát is, hogy részletesen megbeszélhessék az anyagot.  
Javaslata, hogy amennyiben a vázat elfogadja a bizottság, ill. a Képviselő-testület, ennek 
mentén – miután ez a fő csapásirányokat kijelöli – a közművelődési rendeletet lehet 
módosítani.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Miután az anyag készítői úgy gondolták, hogy 
épüljön be az anyagba a részletes programtervezet – amihez kiadták a nyomtatványokat – ő 
úgy oldotta volna meg, hogy elkészítette volna az anyagot a koncepcióra vonatkozóan, és azt 
követően készített volna egy intézkedési tervet.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Most itt tartanak. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Csak ezt most be szerették volna építeni egyszerre. 
Véleménye szerint nem a vázat kell elfogadni, hanem egy stratégiát, és abból adódóan majd 
egy intézkedési tervet.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Sok mindennel egyetért, amit Saláta László bizottsági 
tag elmondott, de ezen már túl vannak. A munka jelenlegi fázisától kellene tovább gondolni a 
következő teendőket. Kérdése Bordás István felé, hogy a személyes megbeszélést hogy 
tervezi? 
 
Bordás István kulturális szakértő: Összehívnák a nem városi intézmények képviselőit és 
részleteiben megtárgyalnák az anyagot, pontról-pontra.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Szeretné tudni, hogy honnan érkeztek be további 
javaslatok? 
 
Bordás István kulturális szakértő: Balogh István, Csetneki József magánszemélyek, a 
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, a Wass Albert Kör, a Józseffalváért Egyesület, a 
Carolina Óvoda és Bölcsőde, A Művelődés Háza és Könyvtára. Elmondja, hogy konkrét 
programjavaslatok is beérkeztek.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Véleménye szerint úgy kellene elfogadni az 
előterjesztést, hogy az első olvasat anyagát átdolgozva, beépítve a még későn érkezett 
javaslatokat is fogadják el. 
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Bordás István kulturális szakértő: A később érkezett javaslatok természetesen beépítésre 
kerülnek, de a jelenlegi javaslatot javasolja elfogadásra.  
 
 
Időközben megérkezett polgármester úr és jegyző asszony. 
 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az eredeti előterjesztést javasolja elfogadni, 
természetesen az észrevételek bedolgozásával. Szerepel az anyagban, hogy a Képviselő-
testület adjon felhatalmazást a Humán Bizottságnak arra, hogy az elfogadott programok 
mentén folytassa a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája számára a projekt gyűjtést.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Ha most döntenek arról, hogy elfogadják a 
stratégiát, akkor egy megfelelően stilizált, lektorált, javaslatokkal bedolgozott anyagot kell 
elfogadni.  
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Egy végleges 
stratégia bizonyára elfogadásra kerül majd a Képviselő-testület részéről, melybe beépítésre 
kerülnek az időközben beérkezett javaslatok, így nem feltétlenül javasolja szerepeltetni a 
határozatban, hogy a további vélemények kerüljenek bedolgozásra. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: A stratégiát a mai napon, az első olvasatként 
elfogadott anyagba beépítve a most kiadott főbb célkitűzéseket és az időközben beérkező 
dokumentumokat, átvezetve a hibákat, stilisztikai dolgokat javasolja elfogadni.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ez nem mond ellent a kiküldött javaslatnak. A 
célokkal, irányvonalakkal egyetértenek. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Most a célokat fogadnák el. A beérkezett javaslatok természetesen 
még beépítésre kerülnek és visszakerül az anyag a bizottság, ill. a Képviselő-testület elé. 
Amikor pedig elfogadja a testület a stratégiát, azt is meg kellene határozni, hogy milyen 
időközönként kívánja felülvizsgálni (2-3 év). Az egészről még nem kell most dönteniük. 
 
Saláta László Mihály a bizottság elnöke: Ez nem mond ellent annak, amit ő javasol. Az ő 
javaslata szerint elfogadnák határozatban az első olvasat anyagát kiegészítve a beérkezett 
javaslatokkal, stilizálással, lektorálással. Később pedig elfogadják az ehhez kapcsolódó 
intézkedési tervet. A stratégiát ennek alapján el lehetne fogadni. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A stratégiát még nem javasolja elfogadni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a határozati-javaslat kiegészítését az alábbi 
szövegezéssel: ,,A Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Humán Bizottságnak arra, hogy 
az elfogadott programok mentén folytassa a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája számára a 
projekt gyűjtést.” Ebben minden szerepel, kivéve a lektoráltatást.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Az időtartamról is szükséges lenne dönteni. 
 
Aros János polgármester: A május végi képviselő-testületi ülésre javasolja elkészíteni a 
végleges stratégiát. 
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott két 
kiegészítéssel együtt a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
3/2014. (I. 22.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) célja és stratégiai programjai 

meghatározásáról 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és az alábbi kiegészítéssel 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek: 
 

• ,,A Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Humán Bizottságnak arra, hogy az 
elfogadott programok mentén folytassa a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája 
számára a projekt gyűjtést.” 

• A végleges stratégia a 2014. május 30-i rendes Képviselő-testületi ülésre kerüljön 
előterjesztésre. 

 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 1545órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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


