
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. 
március 26-ai ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Zérczi László 
 Lendák Lajos Zoltán   

Tarnavölgyi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző  
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 
Megjegyzés:  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Szebényi Tibor aljegyző, 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 ülése 4 fővel határozatképes. Saláta László Mihály 
bizottsági tag jelezte távolmaradását. 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. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kiküldött meghívóhoz képest javasolja nyílt ülésen 
megtárgyalni a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti 
kérelmét. Kérdezi a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság a „Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás 
iránti kérelme” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Nyílt ülés egyéb ügyek között szeretne tájékoztatást 
adni a Rákóczi Emlékünnepség programjáról.  
Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság a „Tájékoztató a Rákóczi Emlékünnepségről” című tájékoztató nyílt 
ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Nyílt ülés egyéb ügyek között 
szeretne tájékoztatást adni a Holocaust Emléknapról.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Tájékoztató a Holocaust Emléknapról” című tájékoztató nyílt 
ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mivel más javaslat nincs, így kéri a bizottság tagjait, 
aki a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, 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 2014. évi sporttámogatások felosztásáról  
2. A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti kérelme  
3. Egyéb ügyek 

• Tájékoztató a Rákóczi Emlékünnepségről (szóbeli) 
• Tájékoztató a Holocaust Emléknapról (szóbeli) 
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Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról  
Az előterjesztés a 2014. március 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mint minden évben, az idén is megküldték a 
sporttámogatásokra vonatkozó pályázati felhívásokat, 18 pályázat érkezett be, a Sárospataki 
Vízilabda Klub nem nyújtott be pályázatot.  
A 2014. évi sporttámogatások felosztására az alábbi javaslatot teszi:  
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya részére 2.500.000,-Ft, a Sárospataki Torna 
Club Kézilabda Szakosztálya részére 1.000.000,-Ft, a Sárospataki Torna Club Ökölvívó 
Szakosztálya részére 1.000.000,-Ft, az Árpád Vezér Diáksport Egyesület részére 200.000,-Ft, 
az Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztálya részére 200.000,-Ft, az Árvay 
Diáksport Egyesület részére 400.000,-Ft, a Sárospataki Ulti Egyesület részére 30.000,-Ft, a 
Sorompó Darts Club részére 100.000,-Ft, a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület részére  
400.000,-Ft, a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály részére   
300.000,-Ft, a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola részére 600.000,-Ft, a Sárospataki 
Modellező Klub részére 50.000,-Ft, a Zempléni Lovas Egyesület részére 100.000,-Ft, a 
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület részére 300.000,-Ft, a Sárospataki 
PLASZTIK KSZSE részére 50.000,-Ft, a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospataki 
csoportja részére 300.000,-Ft, a SESE Lövész Szakosztálya részére 50.000,-Ft, és a Pataki 
Asztalitenisz Sportklub részére 50.000,-Ft támogatás biztosítását javasolja a Képviselő-
testületnek. A javasolt támogatás mértéke összesen 7.630.000,-Ft.  
Összességében 15.893.000,-Ft-ra érkezett be kérelem, amit az önkormányzat sajnos nem tud 
teljesíteni. 
A Zempléni Vízilabda Klub nem nyújtott be pályázatot. Ők – a tavalyi évhez hasonlóan – a 
Végardó Fürdőben kapnak majd kedvezményt, ezért nem is pályáztak, egyébként a 
legmagasabb összeget ők tudják lehívni a TAO-s támogatásokból.  
 
Lendák Lajos Zoltán a bizottság tagja: Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy az 
önkormányzat támogatja a sportegyesületeket és a sportélet sokszínű Sárospatakon mind a 
gyermek, mind a felnőtt sport tekintetében. Maga részéről támogatja a kezdeményezést, 
hiszen ebben a formában nem kötelező feladatról van szó, mégis az önkormányzat évről-évre 
áldozatot vállal. Egyetért az elnök úr által ismertetett javaslattal.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Csatlakozik az előtte szólóhoz.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Úgy gondolja, hogy a javasolt támogatások összege arányos 
és reális, egyetért vele, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Kajak-Kenu Szakosztály megkereste Sárospatak 
Város Önkormányzatát, és még mindig rendelkezésre áll a tartalékból annyi összeg, hogy 
támogatni tudják, ha ez beindulna. Polgármester úr püspök úrral tárgyalt a csónakház 
ügyében, aki kedvező tárgyalásról számolt be.  
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Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben 
nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a 2014. évi sporttámogatások felosztását a fent felsorolt 
összegekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
19/2014. (III. 26.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évi sporttámogatásokról  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a 2014. évi sporttámogatások 
felosztását 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek:  
 
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya    2.500.000,-  
Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya    1.000.000,- 
Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya     1.000.000,-  
Árpád Vezér Diáksport Egyesület          200.000,- 
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztálya       200.000,-  
Árvay Diáksport Egyesület          400.000,-  
Sárospataki Ulti Egyesület             30.000,-  
Sorompó Darts Club           100.000,- 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület        400.000,- 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály    300.000,-  
Zempléni Vízilabda Klub         --- 
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola        600.000,-  
Sárospataki Modellező Klub           50.000,-  
Zempléni Lovas Egyesület          100.000,-  
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület     300.000,-  
Sárospataki PLASZTIK KSZSE           50.000,-  
Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospataki csoportja      300.000,-  
SESE Lövész Szakosztálya             50.000,-  
Pataki Asztalitenisz Sportklub           50.000,-  
_________________________________________________________________________ 
Összesen:          7.630.000,-  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti 
kérelme  
Az előterjesztés a 2014. március 28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnöke 
kérelemmel fordult polgármester úrhoz, melyben a IV. „Óriás leszel” Sárospataki 
Sportfesztivál és Konferencia megrendezésére 400.000,-Ft összegű támogatás kér. Mivel az 
eddigiektől eltérően idén ez a fesztivál ötnapos lesz, így a sikeres lebonyolításhoz ezt a forrást 
800 db éremre, 30 db serlegre, 180 db oklevélre, továbbá a gyermekek étkeztetésére szeretnék 
fordítani.  
Az általuk kért 400.000,-Ft-tal szemben 300.000,-Ft összegű támogatás biztosítását javasolja 
a városi sportrendezvények keret terhére.  
 
Lendák Lajos Zoltán a bizottság tagja: Mivel a SUSI évről-évre nagyszerű munkát végez, 
javasolja a kérelem támogatását.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy a javasolt támogatási összeg milyen 
keretből kerülne kifizetésre?  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A városi sportrendezvények keret 
terhére.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e más javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a 300.000,-Ft támogatás biztosításával 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
20/2014. (III. 26.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti 

kérelméről  
 

A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a IV. „Óriás leszel” Sárospataki Sportfesztivál és Konferencia 
elnevezésű rendezvény megrendezését 300.000,-Ft összeggel támogassa Sárospatak 
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a városi sportrendezvények soron 
betervezett keret terhére.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Tájékoztató a Rákóczi Emlékünnepségről (szóbeli) 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a tavalyi évben 
első alkalommal egy pályázat során tudtak beszállni a Rákóczi Emlékünnepség sorozatba, 
amit évek óta a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szervez, amit ez éven is 
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megtesz. A létszám az idén sokkal magasabb lesz, elnök úr tájékoztatása szerint 400 fő jelezte 
részvételét.  
Az ünnepség keretein belül a 8KOR Színház, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai 
adnak műsort, a szónok Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr lesz, az 
önkormányzat koszorúzni fog, majd ezt követően minden résztvevő átutazik Borsiba, ahol 
megkoszorúzzák a Nagyságos Fejedelem szobrát, majd visszatérve, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola ebédlőjében lesz egy agapé. A rendezvényen részt vesz a Ruszin 
Önkormányzat Országos elnöke is.  
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 

• Tájékoztató a Holocaust Emléknapról (szóbeli) 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Tájékoztatja a bizottság tagjait, 
hogy a Holocaust Emléknap 2014. április 16-án (szerda) kerül megtartásra. Az ünnepségen az 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai működnek közre, illetve Tóth Tamás igazgató 
úr mond emlékbeszédet.  
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1530 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

  Zérczi László              Szvitankó Tamás  
a bizottság tagja             a bizottság elnöke  


