
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. február 
26-án tartott 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: 
 
 dr. Vitányi Eszter jegyző 
 Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője  
 Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
  
Meghívottak: 
  
 Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója 
 Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője  
 Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 Földházi István a Wass Albert Kör vezetője 
  
Megjegyzés:  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, 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 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 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A 
jegyzőkönyv aláírójának Saláta László Mihály bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását, továbbá javasolja napirendre venni a Wass Albert Kör újabb kérelmét, miszerint a 
Comenius u. által körülvett Wass Albert emlékhely megkaphassa a Wass Albert Park 
elnevezést. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Wass Albert Kör Wass Albert Park elnevezésre irányuló 
kérelme” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője élt azzal 
a lehetőséggel, hogy kéri a meghívó 3. napirendjének zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság a ,,Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs 
Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról” című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Az egyéb ügyek között három tájékoztatót kérne: 
március 15-ei nemzeti ünnep előkészületei, Sárospatak honlap további működtetése, kulturális 
stratégia elkészítésének további menetrendje. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a közelgő rendezvényekről 
szóló tájékoztató nyílt ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Tájékoztató a közelgő rendezvényekről” című előterjesztés nyílt 
ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a Sárospatak honlap 
további működtetéséről szóló tájékoztató nyílt ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
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A Humán Bizottság a „Tájékoztató a Sárospatak honlap további működtetéséről” című 
előterjesztés nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a kulturális stratégia 
elkészítésének további menetrendjéről szóló tájékoztató nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Tájékoztató a kulturális stratégia elkészítésének további 
menetrendjéről” című előterjesztés nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatokkal 
együtt a napirendi pontok tárgyalását és azt, hogy először azon napirendeket tárgyalják, 
melyekhez vendégek érkeztek elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság – fenti szavazásokra is figyelemmel – 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Wass Albert Kör támogatási kérelméről  
2. A Wass Albert Kör Wass Albert Park elnevezésre irányuló kérelme  
3. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
4. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
5. Javaslat a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel megkötendő 

együttműködési megállapodásról  
6. Javaslat a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületével megkötendő 

együttműködési megállapodásról  
7. Javaslat a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről szóló megbízási 

szerződésről 
8. Javaslat a Sárospataki Amatőr M űvészekért Alapítvány támogatási kérelméről  
9. Egyéb ügyek  

• Tájékoztató a közelgő rendezvényekről 
• Tájékoztató a Sárospatak honlap további működtetéséről 
• Tájékoztató a kulturális stratégia elkészítésének további menetrendjéről 

 
 

Zárt ülésen: 
 
 

1. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról  
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Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Wass Albert Kör támogatási kérelméről  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a Wass Albert Kör vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Földházi István a Wass Albert Kör vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
összejöveteleiken különböző dokumentumokat tekintenek meg, melyhez A Művelődés Háza 
és Könyvtárától kapnak technikai segítséget. Ugyanakkor ki vannak téve annak, hogy a 
kölcsönkapott laptop másnak kell, ezért szeretnének egy laptopot, ha nem is tulajdonba,  
használatra, hisz társaságuk nem hivatalosan bejegyzett társaság.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tudomása szerint a hivatalnak nincs felesleges 
laptopja, az informatikai gép- és berendezés csere, melyet már tavaly szeretett volna 
megvalósítani, még várat magára.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Bejelenti személyes érintettségét, mint a Wass Albert 
Kör tagja, és azt, hogy a szavazásban részt kíván venni. Azzal javasolja kiegészíteni a 
javaslatot, hogy amennyiben lesz rá mód és felszabadul egy használt laptop, gondoljanak a 
Wass Albert Körre.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy valóban nincs lehetőség a kérelem teljesítésére. A 
Jarecsni képviselő úr lemondása kapcsán visszakapott laptopot az építéshatóság használja, 
hisz helyszíneléseken jogszabály alapján mobil internet elérhetőséggel kell rendelkezniük az 
ügyintézőknek. A Polgármesteri Hivatal gépparkja rossz állapotban van. Természetesen, ha 
lesz pályázati forrás és informatika-fejlesztés, és tudnak laptopot cserélni, támogatni fogják a 
Wass Albert Kör kérelmét.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Megjegyzi, 
imént kérdezte meg Földházi István urat, hogy hányszor fordult elő, hogy nem kaptak 
laptopot az intézményüktől, azt mondta, ilyen még nem fordult elő.  
 
Földházi István a Wass Albert Kör vezetője: Nem fordult még elő, de elvileg 
előfordulhatna. Annyiban lenne könnyebb a munkája, hogy felkészüléskor már feltölthetné a 
gépet.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Elmondja, hogy az ő gépével sem lehet projektort 
kivetíteni.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Elmondja, hogy a bank szektor, a minisztériumok és a 
nagykövetségek aránylag gyakran cserélik infokommunikációs eszközeiket 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Összegezve a véleményeket elmondható, hogy a 
bizottság elviekben támogatja a kérelmet, és ha a Polgármesteri Hivatalnak vagy valamely 
intézményének lenne egy felesleges gépe, megpróbálnak segíteni a Wass Albert Körnek. Kéri 
a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
10/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Wass Albert Kör támogatási kérelméről 

 
A Humán Bizottság elviekben támogatja a kérelmet a későbbiekben a Sárospataki 
Polgármesteri Hivatalnál vagy valamely önkormányzati intézménynél feleslegessé váló 
számítógép rendelkezésre bocsátásával. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Wass Albert Kör Wass Albert Park elnevezésre irányuló kérelme  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A meghívó kiküldését követően érkezett egy újabb 
kérelem a Wass Albert Kör részéről, miszerint a Comenius utca által körülvett Wass Albert 
emlékhely megkaphassa a Wass Albert Park elnevezést. E napirendi ponthoz érkezett a 
Műszaki és Kommunális Iroda vezetője, akinek átadja a szót, hogy tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
az önkormányzatnak van közterületek elnevezéséről szóló rendelete, mely pontosan 
meghatározza, hogy lehet közterületet elnevezni. Első probléma, hogy az elmúlt évtizedek 
alatt az érintett terület nyilvántartási viszonyai nem voltak rendezve, a mai napig az ingatlan-
nyilvántartásban a telek nem közterület, hanem ,,lakóház, udvar” megjelölésű. Első lépés, 
hogy ingatlan-nyilvántartásban ezt rendezni kell – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére 
erre vonatkozóan már előterjesztettek egy anyagot, elébe próbálnak menni a dolgoknak. Az 
önkormányzat vagyonnyilvántartásában ez már forgalomképtelen törzsvagyon, az ingatlan-
nyilvántartásban kell átvezetni ahhoz, hogy közterület lehessen. Ha ez rendeződik és 
közterület lesz a tér, a rendelet értelmében egy éven belül el kell nevezni a közterületet. Az 
elnevezésnek vannak szabályai, ez szintén szerepel a rendeletben. Kiemeli ezek közül, hogy 
közterületet elnevezni személyről abban az esetben lehet, ha a személy már legalább 25 éve 
elhalálozott. Tudomása szerint Wass Albert 1998-ban hunyt el, 2023-ban telik le a 25 év. Ha 
tehát közterületté nyilvánítják a helyet, egy éven belül el kell nevezni – fantázianevet, mint 
ahogy a Makovecz tér esetében – el lehet nevezni a térre, csak visszás lesz, hogy az ingatlan-
nyilvántartásban más neve van a térnek.  
 
Földházi István a Wass Albert Kör vezetője: Március 10-e a Székely Szabadság napja, 
szeretnének egy szolidaritási jelenlétet megteremteni a Wass Albert emlékhelynél, úgy 
gondolta, akkor bejelenthették volna a Wass Albert park nevet. A 25 évet furcsállja, mert több 
szobra is van már Wass Albertnek az országban.  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: A szobor elnevezés más kategóriába tartozik.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Véleménye szerint elnök úr bejelentheti március 10-
én, hogy elindult a park elnevezésének a folyamata.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Megjegyzi, ha a feltételek 
fennállnának, a március 10-e túl szűk időpont lenne, mert 15 napra közzé kell tenni a 
beérkezett javaslatokat, véleményeztetni kell a lakossággal, stb.  
 
Földházi István a Wass Albert Kör vezetője: Kérdése, ha megvalósulna valamikor a park, 
lehet-e valamit csináltatni a területen? 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Ez már tavalyi éven is szóba 
került, az ez évi startmunkaprogramba betervezték a kis gyalogjárda burkolattal történő 
ellátását és parkosítást.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy a 25 évtől és egyéb jogi dolgoktól 
akkor sem lehet eltekinteni, ha olyan területről van szó, amely házszámot nem tartalmaz?  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Közterületről beszélünk ez 
esetben, melynek többnyire nincs számozása.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Véleménye szerint ahogy a Makovecz tér esetében, 
ez esetben is lehet nevesíteni a területet, bár abban az esetben történt egy szavazás.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elindítják a folyamatot, melynek lehet a vége az, hogy Wass 
Albert Emlékpark lesz a terület neve, de célszerűnek és indokoltnak tartaná ez esetben is a 
honlapon történő véleményeztetést, kivédve azt, hogy más úgy nyilatkozhasson, hogy neki 
más javaslata lett volna.  
A kérelem a Humán Bizottságnak van címezve, így hatásköre a kérelem vonatkozásában csak 
a bizottságnak van. Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy területre vonatkozó ingatlan-
nyilvántartási rendezés megindításáról gondoskodik a hivatalon keresztül, a későbbiekben 
pedig keresi a lehetőséget az elnevezésre, azzal a kérelem elbírálása megtörtént. Az 
önkormányzat pedig a Képviselő-testület számára készített másik előterjesztéssel ennek már 
az első lépését meg is teszi.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, 
aki a jegyző asszony által elmondottakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
11/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Wass Albert Kör Wass Albert Park elnevezésre irányuló kérelméről 
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A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy az érintett 
területre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási rendezés megindításáról gondoskodik a 
Sárospataki Polgármesteri Hivatalon keresztül, a későbbiekben pedig keresi a 
lehetőséget az elnevezésre vonatkozóan. 
 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

Nyílt ülés folytatása: 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy az előző 
évi költségvetési rendeletet a következő év február 28-ig lehet módosítani. Az utolsó 
módosítás szeptember 27-én volt, az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változásokat kell 
átvezetni a tavalyi költségvetési rendeleten. Az állami pótelőirányzatok közül kiemeli a 
kormányhatározat alapján kapott 250 mFt-ot, amit tartalékban hagyott az önkormányzat, a 
2014. évi költségvetésben pénzmaradványként szerepel. Ezen kívül 95 mFt-ot kapott a 
korábbi nevén ÖNHIKI támogatásként. Ezen kívül a szeptember 27-ei ülés óta előirányzatot 
érintő testületi határozatokat kell átvezetni, valamint az intézményi előirányzat-módosító 
kérelmek vannak még megjelölve. Ezek az önkormányzati támogatást nem érintik, csupán 
átcsoportosításról van szó.  
Összességében elmondható, hogy a tavalyi évben pótlólagos állami támogatások miatt, az 
adósságkonszolidáció miatt, az ingatlanok eladásában bekövetkezett többletbevétel miatt az 
önkormányzatnak a korábbi évek 100-200 mFt-os likvidhitel adósság emelkedésével szemben 
idén január 1. és december 31. között a likvidhitel 20,5 mFt-tal emelkedett. A befolyó 
bevételekből úgy tudott gazdálkodni az önkormányzat, hogy év végén jelentős szállítói 
tartozása nem halmozódott fel. A tavalyi évet költségvetési szempontból sikeresen zárta az 
önkormányzat.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Soha rosszabb éve ne legyen az önkormányzatnak. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslatról. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
13/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Elmondja, hogy a januári testületi ülésen 
előterjesztett első olvasathoz képest beépítette az időközben pótlólagosan kapott információk 
alapján a plusz állami támogatást, egyrészt a gyermekétkeztetésre kapott 40 mFt-ot. Ez 
módosította az óvoda önkormányzati kiegészítését is, hisz a gyermekétkeztetés 20-22 %-át az 
óvoda bonyolítja le. Ez az összeg az első olvasatban szereplő 40 mFt-ról 27 mFt-ra csökken. 
Ez a 2013. évi 20 mFt-hoz képest emelkedés, de ezt indokolja a pedagógus életpálya modell 
szeptemberi bevezetése. A második olvasatba már az előző bizottsági üléseken és a képviselő-
testületi ülésen elhangzottak is beépítésre kerültek. A szöveges előterjesztésben táblázat 
formájában szerepelnek az önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként, az említett 
önkormányzati kiegészítés intézményenként, megjelölve az előző évi támogatás összegét is. A 
Gondozási Központ esetében változás az első olvasathoz képest, hogy 1 mFt-tal nőtt az 
önkormányzati kiegészítés (dolgozó átsorolás).  
Az. 1. mellékletben látható az önkormányzat összes kiadása és bevétele. A 2.1. és 2.2. 
melléklet megbontásra került működési és felhalmozási részre. A működési rész 140 mFt 
hiányt tartalmaz, ennyi pótlólagos állami támogatás be van tervezve, hogy ne legyen hiány. A 
felhalmozási rész viszont 140 mFt többletet tartalmaz. Összességében az önkormányzat 
bevételeiből tudja fedezni a kiadásait, ha ezt a felhalmozási bevételt működésre használná fel, 
de ez fejlesztési céltartalékként szerepel a költségvetésben, amiről a Képviselő-testület 
határozat formájában időről-időre dönthet.  
Elmondja végül, hogy külön 11. mellékletként beépítésre kerültek a céljelleggel juttatott 
támogatások, ahol a korábbi éveknél bővebb bontásban szerepelnek a különböző 
szervezeteknek juttatott támogatások, összességében mintegy 27 mFt összegben. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a korábbi kérések – ahogy irodavezető úr is 
elmondta – beépítésre kerültek mind az előterjesztésbe, mind a rendelet-tervezetbe. A tavalyi 
éven már az előterjesztés tartalmazta az önkormányzatra vonatkozó kötelező és önként vállalt 
feladat-ellátásra vonatkozó táblázatot. Ez az első olvasatban nem szerepelt, de pótolták, 
mellette láthatóak az önkormányzat bevételei jogcímenként és kiadásai feladatonként, és egy 
bővített táblázat az intézmények vonatkozásában, ahol az önkormányzati kiegészítés szerepel 
2013. és 2014-es táblákban.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Fontosnak tartja elmondani, hogy a szúnyogírtás 9 
mFt-os költségéből 3 mFt-ot a Magyar Turizmus Zrt. biztosít egy pályázatnak köszönhetően.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy minden éven minősítik a 
Tourinform Irodákat, és örömmel számol be arról, hogy 100 % a teljesítményük országos 
szinten.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Azt is elmondja, hogy mivel ilyen eredményesen 
működik a Tourinform Iroda, vásárok és rendezvények esetén a standokat fele összegért 
vehetik igénybe. 
A projektiroda fenntartása felől érdeklődik, mely 4.279 eFt-tal szerepel a költségvetésben.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A Kossuth u. 44. sz. alatti iroda ez, mely 
Erdős Tamás, az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének helyisége. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Előző ülésen tárgyalta a testület Erdős Tamás bérezését, 
munkaviszonyban áll az önkormányzattal, Sebők Mariann szintén az önkormányzat 
alkalmazottja.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A projektmenedzserek és 
projektasszisztensek elhelyezését, közüzemi számláikat és munkabérüket tartalmazza az 
összeg.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a megjelent intézményvezetők esetleges szóbeli 
kiegészítését. 
 
Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: 
Hozzászólásában elmondja, hogy nincs kiegészítése az intézményi költségvetéshez, mert az 
első olvasathoz képest nem változott, az önkormányzati támogatás mértéke is megegyezik a 
tavalyi évvel. Öt millió forint növekedés van a Makovecz tér rendezvényeinek a kiadásaira. 
Ezzel kapcsolatosan elkészült egy táblázat, melyet jegyző asszony által minden képviselő 
kézhez kapott. A programterv június 21-től augusztus 30-ig terjedő időszakra azon hétvégékre 
vonatkozó programokat sorolja fel, amelyik hétvégén nem lesz más fesztivál, esemény a 
városban. Igyekeztek mindenféle műfajt és korcsoportot figyelembe véve szervezni 
programjaikat, ennek részletes kalkulációja szerepel a táblázatban.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Az óvoda jó 
kondícióban van, egyre csökken a támogatási igényük a fenntartó felé.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Irodavezető úr kiegészítéséből úgy tűnik, hogy 
egyensúlyban tudják tartani az idei költségvetést. Előző éven szó volt arról, hogy a görög 
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katolikus egyház az általa működtetett József Attila utcai óvodát meg kívánja vásárolni, azóta 
hol tart ez az ügy?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Polgármester úr tárgyalt az egyház képviselőivel, de az általuk tett 
ajánlat összege és az ingatlan forgalmi értéke nagymértékben távol áll egymástól és nem 
jutottak megegyezésre.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Az önkormányzat kiadásai közül a geodéziai 
munkarész tételéről, a lakossági szemétdíj, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, ügyvédi 
díjak, HUSKROUA, önkormányzati segély, városi, alapítványi, egyéb kulturális 
rendezvények megtérítéséről érdeklődik.  
Megköszöni A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójának a kisvasút történeti kiállítás 
megrendezéséhez nyújtott segítségét.  
Kérdése az óvoda vezetőjétől, hogy korábban volt egy fő fejlesztési javaslat az anyagban, 
mely kikerült, meg tudja-e oldani az intézmény a problémát? 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Átgondolták 
létszámgazdálkodásukat és kaptak 3 fő pedagógiai asszisztenst, egyikőjük munkarendjét úgy 
alakították ki, hogy egy személyben két feladatot is ellát.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Saláta László bizottsági tag felvetéseivel 
kapcsolatosan elmondja, a geodéziai munkarészek a Műszaki és Kommunális Iroda részéről 
kerültek beépítésre a költségvetésbe, főként pályázatokhoz kapcsolódó előkészítési munkákról 
van szó. A lakossági szemétdíj megtérítése a Z.H.K. Kft-vel fennálló szerződés alapján került 
a költségvetésbe. A szerződés alapján ugyanis, ha a lakosság nem fizeti meg, bizonyos idő 
elteltével az önkormányzat kifizeti és adók módjára behajtja. Nyilván amit nem térít meg a 
lakosság, be kell a kiadások közé tenni, a bevételek között is szerepel egy számadat, amennyit 
behajt az önkormányzat. Megjegyzi, a kiadás jelentős, a bevétele kisebb összeggel szerepel a 
költségvetésben.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy ez kifutóban van tekintettel arra, 
hogy az új hulladéktörvény úgy szabályoz 2013. január 1. napjától, hogy a törvény hatályba 
lépése után keletkező díjhátralékok behajtását a NAV hatáskörébe teszi, ezzel egy időben az 
az engedményezési szerződés, melyben vállalták a lakosság meg nem térített díjának a 
megfizetését, felbontásra került, új szerződésben pedig nem vállalt az önkormányzat ilyen 
kötelezettséget. Vitatott 2012. negyedik negyedévre vonatkozó díjról van szó, melynek 
kifizetésére véleménye szerint nem kötelezhető az önkormányzat.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Felvetésre elmondja, hogy az 
ifjúsági feladatokra minden éven beterveznek 200 eFt-ot pályázati lehetőség esetén önerő 
biztosítására. Az oktatási feladatok 50 eFt összegét szükség esetén szakértői díjra fordítják 
(óvoda pedagógiai program, vezetői megbízás).  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Felvetésre még elmondja, hogy az ügyvédi díj vonatkozásában az 
alap a 2013. évi teljesítés volt. Megjegyzi, egyre csökken az az összeg, amit ügyvédi díjakra 
költenek, de idén is lesz és van folyamatban lévő per. Eredményesnek ítéli a 2013. évet perek 
tekintetében (Berencsy, ForYou, ÉMÁSZ), melyek eredményesen zárultak.  
A HUSKROUA Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határon átnyúló közös 
pályázata volt, mely Kassa projekt néven futott – ez még nem zárult le.  
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Szintén felvetésre elmondja, hogy 2013. december hónapban döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy jogszabályi kötelezettsége alapján a korábbi átmeneti segély, temetési segély és 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátási formákat egy néven, önkormányzati segélyként 
összesíti. A 8 mFt a korábbi 2013. évi imént említett három segélyforma összevonásával arra 
az alapra tervezett segély összeg.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A szólótánc fesztivál felől érdeklődik.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A Zempléni szólótánc fesztiválról van szó, 
ami januárban a Magyar Kultúra Napján zajlott.  
 
Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója: Hozzáfűzi, 
hogy ez már a XVIII. Szólótánc Fesztivál volt, melyet kezdetektől támogatott az 
önkormányzat, másik felét NKA pályázati pénzből biztosítják.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Szerepelnek a kiadások között tagsági díjak 1.200 eFt 
összegben. Ezek mit takarnak? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Különböző szervezeteknek tagja az önkormányzat – Városok 
Falvak Szövetsége, Településszövetség, stb.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Az első olvasatot követően szó volt a város déli részének a 
csapadékelvezetésével kapcsolatos szakmai egyeztetéséről, tudnak-e valamit ennek 
eredményéről?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az első olvasatban is szerepelt Bodroghalász vízelvezetési 
problémáinak megoldása.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Ez át lett nevezve Sárospatak vízelvezetési problémáira. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A 7. mellékletben szerepel Sárospataki vízelvezetési problémák 
megoldása néven előirányzat 3 mFt-os összeggel.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Arról volt szó, hogy másik árajánlatot kérnek. Polgármester 
úr a korábbi 6 mFt-os összeget magasnak találta ezért javasolta, hogy kérjenek más javaslatot. 
A megbeszélésen jelen voltak az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság részéről is, nem 
tudja, hogy ennek mi az eredménye.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem volt jelen az egyeztetésen, nincs tudomása az árajánlatról.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Nincs információja az árajánlatról, de a 
fejlesztési céltartalék szolgálna erre a célra.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: A megbeszélést követően kérdezte már az ügyről a Műszaki 
és Kommunális Iroda vezetőjét, aki azt mondta, hogy még nem tudja, de az anyagban 
szerepelni fog.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
14/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

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

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel 
megkötendő együttműködési megállapodásról  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Előző képviselő-testületi ülésen az önkormányzat a 
Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel és a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-
völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel már megállapodást kötött az UTAZÁS 
2014. turisztikai kiállításon közös pulttal történő megjelenésről.  
Örömmel számol be arról, hogy Tokaj és Sátoraljaújhely városával jó kapcsolatot ápolnak, 
közösen pályáznak kiállításokat. Mivel a sárospataki Tourinform Iroda minősített tourinform 
iroda, ezért olcsóbban jut standhoz. A standot a három város együtt veszi igénybe 
(Sátoraljaújhely, Tokaj, Sárospatak), a költségeken pedig osztoznak, de mivel Sárospatak 
igényli a standot, a számlát a városnak nyújtják be, az önkormányzat pedig továbbszámláz.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja még, hogy az előző képviselő-testületi ülés döntése 
alapján a két együttműködési megállapodás aláírásra került, és ehhez képest egy még 
kedvezőbb javaslatot tesznek a bizottság, ill. a Képviselő-testület elé. A sárospataki 
önkormányzat által fizetendő összeg 50 %-ának megfizetését vállalná a Sárospatak és 
Környéke Turizmusáért Egyesület. Így az önkormányzat számára a megjelenés a kiállításon 
bruttó 38.100,-Ft-ba kerülne.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt hétvégén a 
Sárospataki Tourinform Iroda részéről Bosch Ágnes és Dankó Lajos részt vett Budapesten az 
Országos Idegenvezetők Tanácskozásán. Ágnes arról számolt be, hogy nagyobb érdeklődés 
volt a város iránt, mint a kassai kiállításon. Már a helyi intézmények is készítenek 
prospektusokat, melyeket a kiállításokon bemutathatnak. Nehezményezi ugyanakkor, hogy a 
fürdőnek nincs kiadványa.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság  
15/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel megkötendő együttműködési 

megállapodásról 
 

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

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületével megkötendő 
együttműködési megállapodásról  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Átadja a szót Saláta László Mihály bizottsági tagnak, a 
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete elnökének. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének az 
elnöke: Elmondja, hogy 8 év után remélhetőleg a városban mindenki számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy az egyesület azért jött létre, hogy próbáljon a városnak hasznos tevékenységet 
folytatni. Alapszabályuk legfontosabb kritériuma, hogy a mindenkori városvezetést próbálják 
szakmai tevékenységükkel segíteni. Úgy gondolja, hogy az elmúlt évek során ezt számos 
közös rendezvény lebonyolítása bizonyítja. Az egyesület 11 szakmai műhelye megpróbál 
segítséget adni igény esetén, és úgy tűnik van rá igény, mert írásban is megkapják időnként 
egy-egy előterjesztés előkészítésében való részvételre vonatkozó felkérést (városmarketing 
koncepció, közművelődési stratégia, stb.). Az egyesületnek jelenleg 152 tagja van, akik közül 
vannak jogászok, pedagógusok, közgazdászok, építészek, így minden témában tudnak 
véleményt nyilvánítani.  
Elmondja még, azért szükséges az együttműködési megállapodás megkötése, mert az új 
civiltörvény szerint – miután az egyesület közhasznú egyesület – el kell készíteniük új 
alapszabályukat, melyet meg kell küldeni a bírósághoz. Túl azon, hogy az alapszabályuk mit 
tartalmaz, tevékenységükkel is próbálják bizonyítani, hogy társaságuk közhasznú egyesület. 
Az önkormányzaton kívül a Járási Hivatallal és a KLIK-el is szeretnének együttműködési 
megállapodást kötni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete az egyik 
olyan civil szervezet, mely az önkormányzat ,,meghosszabbított keze”, hisz szakértőivel 
mindig tartalmas, megfontolandó javaslatokkal élnek a város felé, annak fejlődése érdekében. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy részt 
kíván venni a szavazásban. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
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A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
16/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületével megkötendő együttműködési 

megállapodásról 
 

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

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről szóló 
megbízási szerződésről 
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy a PA-PRO EK-KOM Kft-vel 
megkötött szerződés 2013. december 31-én lejárt. A korábbi időszakban egy éves időtartamra 
kötötték a megbízási szerződést, most 2014. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő 
időtartamra javasolják megkötni. A megbízási szerződés tartalma nem változott, sem 
összegben sem feladatban. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Várja az észrevételeket, hozzászólásokat. 
Észrevétel, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
17/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről szóló  

megbízási szerződésről 
 

A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
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8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Amatőr M űvészekért Alapítvány támogatási 
kérelméről  
Az előterjesztés a 2014. február 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy Darmos István a Sárospataki Amatőr 
Művészekért Alapítvány elnöke a Bodrog Néptáncegyüttes vezetőjeként írta alá a benyújtott 
kérelmet.  
Tolmácsolva a kérelmet elmondja, hogy 2014-ben ünnepli 60. évfordulóját a Bodrog 
Néptáncegyüttes. Más szervezethez is nyújtottak be kérelmet annak érdekében, hogy a július 
25-26-ai  rendezvényük öltözetükben, zenéjükben és koreográfiájukban is megfeleljen annak 
a színvonalnak, amelyre – véleménye szerint – joggal lehetnek büszkék. Tegnap értesültek 
arról, hogy a Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány miniszteri keretből 1 mFt összegű 
támogatásban részesül. Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén azt a megbízást 
kapta, hogy tekintettel arra, hogy a kérelemben nem jelöltek meg összeget, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvánnyal és kérjen tájékoztatást arról, hogy mit szeretnének vásárolni és 
erre milyen összeget kérnek a Képviselő-testülettől. Mai napon megkapta erre vonatkozóan a 
kérelem kiegészítését. Szeretnének 25 pár kalocsai papucsot vásárolni, melyből egy pár 
10.500,-Ft, így összesen 262.500,-Ft-os összegről lenne szó. Az együttes vezetője tájékoztatta 
arról, hogy egyedi gyártású papucsokról van szó, melynek nagyon nehéz a beszerzése. A 
bizottság és a Képviselő-testület dönti el, támogatja-e vagy sem a kérelmet.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Bodrog Néptáncegyüttesnek több, mint 300 tagja 
van. Személy szerint nem zárkózik el pénzügyi támogatástól, de nem ruhára vagy papucsra. 
Egy alapítványról van szó, mely A Művelődés Háza és Könyvtárán belül működik, és 
segítséget kap az önkormányzattól azzal, hogy ott működik. Ilyen indokkal más szervezet is 
jöhet támogatással. Ha megszavaznak egy összeget, az arra szolgáljon, hogy az ideérkező régi 
táncosok jól érezzék magukat.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Mint alapítvány nyilván pályázhatnak ruhára és 
egyebekre.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Azt el kell ismerni, hogy a Bodrog 
Néptáncegyüttesnek az önkormányzat a fenntartója közvetve vagy közvetlenül. Amellett nem 
lehet elmenni, hogy a 60. éves évfordulóra tekintettel valamilyen módon ne támogassák.  
Támogatja az elnök javaslatát, miszerint ne ruhára adjanak támogatást, hanem a rendezvény, 
az évforduló lebonyolítására.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy 8 mFt összeggel szerepel a 
költségvetésben városi alapítványi támogatás. Elmondja továbbá, hogy van egy nyertes 
LEADER pályázata az önkormányzatnak, Sárospataki Borfesztivál néven. E fesztivál 
pontosan ezen időpontban lesz, és a fellépésre fellépő díjként 800 eFt szerepel a pályázatban. 
Ekkor külföldi csoportok is érkeznek Sárospatakra.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: 200 eFt támogatás nyújtását javasolja.  
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Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Megjegyzi, amennyiben 
,,címkézik” és a határozatban szerepeltetik, hogy mire adja az önkormányzat a pénzt, akkor a 
támogatási szerződés megkötésekor a címet belefoglalják és az elszámolásnál erre tekintettel 
lesznek. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Azt kell belefoglalni, hogy a 60. éves évforduló 
lebonyolítására.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A bizottság tehát 200 eFt-tal javasolja támogatni a 
Bodrog Néptáncegyüttes 60. éves évfordulójának lebonyolítását. Kéri a bizottság tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
18/2014. (II. 26.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Amatőr M űvészekért Alapítvány támogatási kérelméről 

 
A Humán Bizottság a támogatási kérelmet megtárgyalta és 200.000,- Ft összeget javasol 
biztosítani a Sárospataki Amatőr M űvészekért Alapítvány részére a Bodrog 
Néptáncegyüttes 60 éves évfordulójának lebonyolítására. 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 
• Tájékoztató a közelgő rendezvényekről 

 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy február 28-án pénteken 9 órától, a képviselő-testületi ülést megelőzően lesz a 
kommunista diktatúra áldozatainak a megemlékezése, melyre mindenkit tisztelettel vár. Gáll 
József tanár úr mondja az emlékbeszédet és Czabányi Attila mond verset, koszorúzás zárja a 
megemlékezést.  
A március 15-ei műsort 11 órára tervezik az Iskolakertbe. A Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziumát és Általános Iskoláját kérték fel a műsor megtartására. Első körben a 
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát kereste meg, de az intézmény idén is olyan 
műsort szeretne színpadra állítani, mely zárt teret igényel. Az ünnepi beszédet Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő mondja, és a Zemplén Lovas Egyesület is vállalja a 
közreműködést a megemlékezés során.  
 
 

• Tájékoztató a Sárospatak honlap további működtetéséről 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy múlt hét 
pénteken szakemberekkel tárgyaltak a honlap további működtetéséről. Többek között jelen 
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volt Livják Csaba helyi lakos is, akinek a társasága weblap és egyéb szerkesztésekkel 
foglalkozik, Miskolc város honlapját is az ő társasága szerkesztette. Spisák Bélával és Bordás 
Istvánnal együtt ismertették jelenlévők számára a paramétereket, akik azzal távoztak, hogy 
küldenek árajánlatot. Időközben Bodnár Szilárd is felkereste Bordás Istvánt a paraméterekkel 
kapcsolatosan.  
 
Lendák Lajos Zoltán a bizottság tagja: Ismeri Bodnár Istvánt, aki rendszergazda, fejlesztő, 
szakmailag nem kihívás számára a honlap szerkesztése.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az árajánlatok beérkezésének határideje február 28. 
Az üzemeltetés maradna a városnál, A Művelődés Háza és Könyvtárának bizonyos pontig 
jogosultsága lesz bejárni a honlapra. Ugyanez lenne a hivatal tekintetében, a jegyző 
felügyelete mellett egy személy feltöltené a rendeleteket és egyéb fontos dokumentumokat.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Az iránt érdeklődik, március 1-től hogy fogják 
működtetni a honlapot. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Hadobás Ingridnek már minden bejárási jogosultsága 
megvan a honlapra. Ígéretet kaptak Spisák Bélától és Bordás Istvántól, hogy amíg az új 
honlap fel nem áll, segítséget nyújtanak Ingridnek. Kell keresni még egy személyt Ingrid 
mellé és ketten végeznék a munkát. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A hivatal vonatkozásában nem tartja életképesnek, hogy a hivatal 
töltse fel a dokumentumokat a honlapra. Nagyon le vannak terhelve a hivatal dolgozói, 
sokszor túlóráznak is.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Egy gazdája kell legyen a honlap üzemeltetőjének. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A januári testületi ülésen bejelentette a Képviselő-
testületnek, hogy a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítványnak szándéka van 
támogatni a honlap megújulását vissza nem térítendő támogatással (800-1,5 mFt körüli 
összeggel).  
Jelenleg tehát várják az árajánlatokat és visszatérnek az ügyre.  
 
 

• Tájékoztató a kulturális stratégia elkészítésének további menetrendjéről 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy január 22-én aláírásra kerültek a megállapodások és a célrendszer megfogalmazásra 
került. A következő időszakban folyamatos lesz a szakmai közvélemény meghallgatása. A 
legközelebbi megbeszélés holnap lesz a Polgármesteri Hivatal dísztermében, melyen a 
múzeumok és kiállítóhelyek szakemberei vesznek részt. Ezután következnek a könyvtárak, 
civil szervezetek, vállalkozók, főiskola, teológia és a KLIK-hez tartozó intézmények.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Tudnak-e olyan szervezetről, aki jelezte, hogy ő is 
aláírná a megállapodást. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Halász Magdolna az Irodalmi 
Olvasókör vezetője már jelezte ilyen irányú szándékát.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatást ad arról, hogy a Szent Erzsébet Társaság 
elnökségi ülésén részt vett a bizottság részéről Tarnavölgyi László, Zérczi László és ő.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: A Képtár korábbi napirendnél 
kiosztott anyagával kapcsolatosan elmondja, hogy polgármester úr kérte a bizottságot az 
elmúlt testületi ülésen, hogy a Képtár meglévő anyagával, leltárával, statisztikájával 
foglalkozzon. Bordás Istvántól kaptak egy részletes, teljes körű leltári anyagot, mely több száz 
oldalas statisztika, ezért nem került kiosztásra a teljes anyag, de természetesen bárki számára 
megtekinthető.  
Szól ezután két szobor elhelyezésének ügyéről, az Egészségház mellett lévő Bába asszony 
szobráról és a volt Műszaki és Kommunális Iroda belső udvarán található szoborról. Az 
Egészségháznál már nem sok hely van a Bába asszony szobor elhelyezésére, felmerült, hogy 
ha az önkormányzat hozzájárul, a Carolina Óvoda és Bölcsőde udvarán helyezhetnék el és a 
másik szobor elhelyezéséről is kellene tárgyalniuk a következőkben.  
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1715 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Saláta László Mihály                                Szvitankó Tamás  
    a bizottság tagja          a bizottság elnöke  


