
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. április 
23-ai 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: 
 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 
Meghívott: 
 
 Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője 
 
Megjegyzés:  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Vitányi Eszter jegyző, 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 5 fővel határozatképes. 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: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendek 
tárgyalását, kéri az esetleges kiegészítő javaslatokat. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Egyéb ügyek között szeretne rövid 
szóbeli tájékoztatást adni a május 1-jei programmal kapcsolatosan. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens javaslatát, 
miszerint egyéb ügyek között tárgyalják meg a május 1-jei programmal kapcsolatos 
szóbeli tájékoztatót, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Szintén egyéb ügyek között 
szeretne egy kérést intézni a bizottság tagjaihoz a kitüntető díjrendelet módosításával 
kapcsolatban.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens javaslatát, 
miszerint egyéb ügyek között tárgyalják meg a kitüntető díjrendelet módosításával 
kapcsolatos kérését 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más javaslat nem lévén kéri a bizottság döntését a 
napirend elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  

2. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  

3. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről  

4. Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme  
5. A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme  
6. Egyéb ügyek  
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• Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens szóbeli 
tájékoztatója a május 1-jei programmal kapcsolatosan 

• Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens kitüntető 
díjrendelet módosításával kapcsolatos kérése 

 
 

Zárt ülésen:  
 
 

1. Javaslat „Comenius Emlékérem” és „Szabó Károly” díj adományozásáról  
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a gazdálkodási irodavezető szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek a zárszámadásról az államháztartási törvény 
szerint. Ezeket az adatokat az Államkincstárnak már leadták, csak más szerkezetben. A 
rendelet 1. melléklete tartalmazza az összes bevételt és kiadást az önkormányzat és 
intézményei vonatkozásában. Ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 3.484 mFt 
költségvetési bevétellel, 3.163 mFt költségvetési kiadással, és 354 mFt helyesbített 
pénzmaradvánnyal zárta az évet. A 354 mFt-ban szerepel az a 250 mFt, melyet 
kormányhatározat alapján kapott az önkormányzat, ezt az összeget nem költötte el az 
önkormányzat 2013-ban és betervezésre került a 2014. évi költségvetésbe. Ezt leszámítva 100 
mFt körüli a pénzmaradvány, mely megegyezik a 2012. évivel. Ezen összeg adódhat pályázati 
előfinanszírozásból is, tehát nem szabad pénzmaradvány. 
Elmondja továbbá, hogy a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza a működési és fejlesztési 
kiadások és bevételek megbontását. A 3-4. melléklet a fejlesztéseket, beruházásokat és 
felújításokat tartalmazza, az 5. melléklet az eu-s támogatások bevételeit és kiadásait mutatja 
be. A 6. mellékletben az önkormányzat kiadásai, a 7.1-7.7. mellékletben az intézmények 
kiadásai szerepelnek. A 8. melléklet a pénzmaradványt mutatja be. Az elvonás, kiegészítés 
oszlopban nem szerepel adat amiatt, hogy ami pénzmaradvány képződött az intézményeknél, 
az általában kötelezettséggel terhelt. A tájékoztató táblák további információkat nyújtanak az 
önkormányzat helyzetéről. A bizottság számára szól a céljelleggel juttatott támogatásokról 
szóló kimutatás, mely a 6. tájékoztató táblában található. 32 mFt tervezett összeg szerepel 
előirányzatként sportegyesületek, egyházak, civil szervezetek támogatására, ténylegesen 
30.700 eFt volt, a különbözet a sportegyesületek támogatásánál jelentkezik.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Elmondható, hogy nagyon részletes, alapos 
előterjesztést kaptak kézhez. Soha rosszabb éve ne legyen az önkormányzatnak, mint a 2013. 
évi.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A zárszámadás tényadatokat tartalmaz, a kiadási és 
bevételi tételek arányosan teljesültek, jó volt a tervezés. Takarékos gazdálkodás is jellemezte 
az évet, ezért is zárta jól a 2013. évet az önkormányzat. Az adósságkonszolidációval pedig 
nagy adósságtól mentesült az önkormányzat. Vélhetően a 2014. év gazdálkodás 
szempontjából legalább olyan jó lesz, mint a tavalyi. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: 2013. január 1-jén 70 mFt hitel volt, 
december 31-én 90 mFt, így csak 20 mFt hitelt kellett az önkormányzatnak felvenni, míg a 
korábbi években 100-150 mFt hitelnövekedés volt egy év alatt. Idén 333 mFt ÖNHIKI 
támogatást tervezett az önkormányzat, 95 mFt-ot kaptak.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Jelen pillanatban hogy áll az önkormányzat 
gazdálkodás szempontjából? 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Nagymértékben átalakult a könyvelési 
rendszer. Idén már eredménykimutatást is fog az önkormányzat kapni, mint a cégek esetében, 
tehát kétfajta szemléletet mutat majd a rendszer. Jelenleg túl rossz helyzetben nincs az 
önkormányzat, mivel az adóbevételek befolytak a tervezett szinten. 80 mFt likvid hitelt 
engedélyezett a Képviselő-testület az évre, ezt még nem vették igénybe, jelenleg nincs 
mínuszban a számla. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Kérdése, hogy a gazdaságvezetők előzetesen fel 
lettek készítve az új rendszerre? Tudomása szerint elég nehéz átállni az új rendszerre. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az államkincstár kétszer szervezett 1-1 
napos felkészítést. Az önkormányzat részéről a költségvetési csoportvezető vett részt a 
felkészítésen, az ott kapott anyagot kiküldték a gazdaságvezetők részére. A gazdaságvezetők 
eléggé magukra vannak utalva e tekintetben. Ugyanakkor hiába szerveznének több 
tanfolyamot, arra nincs idő az önkormányzatnál, hogy ezeken részt vegyen, hisz a többi 
munka addig áll.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
a javaslat elfogadásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
22/2014. (IV. 23.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
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A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A beszámoló részletes, a számok azt mutatják, hogy jó 
évet zárt a Kft. Kéri az ügyvezető esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Sok kiegészítése nincs, hisz 
nem túl régen készült a háromnegyed éves beszámoló, mely hasonló a jelenlegi anyaghoz. Az 
utolsó negyedév holtidőszaka a fürdőnek, mely nagyban nem változtatta meg a számadatokat, 
az akkor előirányzott 29 mFt eredményt. 
Minden éven adódnak karbantartási feladatok (csőtörés, homokbetörések, stb.). A Virág utcai 
szálláshely felújítására sokat költöttek, külső megjelenésében is nagyon szép lett. A 
nyílászárók cseréje nem történt meg, mert nagyon nagy tétel lett volna. Tavaly két hónap alatt 
is jó látogatottsága volt, most felújítás után remélhetőleg még nagyobb lesz rá az igény.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az Újhutai Ifjúsági Tábor helyzete felől érdeklődik. 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Az Újhutai tábor rossz 
állapotban van, jó lenne pályázati úton felújítani - korábban készült is erre pályázati anyag. 
Csak azok látogatják, akik az elég gyér körülményeket is el tudják fogadni – egyházi iskolák, 
cserkészek, stb. A tábor berendezése több, mint 40 éves, a vizesblokk sem igazán megfelelő. 
Repedeznek a falak, a csempe is leválik néhol. A tető cserép lecserélésre került. Egyébként 
igény lenne a táborra, már most is van foglalás, de maximum 1-2 napot töltenek el ott.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdése, hogy a Virág utcai Végardó Szálláshely hány 
személy befogadására képes? 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: 24 fő részére tudnak ott szállást 
biztosítani. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámolót 
kaptak kézhez. Szerepel a beszámolóban a látogatottsággal kapcsolatban, hogy csökkenő 
tendenciát mutat. Ez miből adódhat és tesznek-e ez ellen valamilyen intézkedéseket? Az 
esetleges fejlesztési elképzelések ütemezéséről érdeklődik.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: A látogatottság csökkenése 
valószínűleg abból adódik, hogy a fürdésen kívül más aktív időtöltési lehetőség nincs a 
fürdőben. Nem igazán van egyéb szórakozási lehetőség, attrakció, ami más fürdőknél 
megtalálható. Vannak elképzeléseik a látogatottság növelésére. Épül a strandröplabda pálya, 
kondi parkot hoztak létre, és egy óriás vízi csúszdát szeretnének üzembe helyezni, mely az 
országban csak két helyen van egyelőre – e csúszdán egy perc alatt 180 métert lehet csúszni, 
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ezt természetesen pénzért működtetnék. A többi fejlesztést illetően elmondja, készül a 
camping vizesblokkjának az újjáépítése. A camping bejáratát át szeretnék helyezni a Virág 
utcára, mert a Herceg utcai bejáratnál a sorban állás akadályozza a forgalmat. Ezáltal a 
recepciós iroda is áthelyezésre kerülne, továbbá a csúszdapark is készül. 
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy ezek a fejlesztések mikorra készülnek 
el? 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: A csúszdát és a campinges 
vizesblokkot kivéve csak ősszel, szezonális időszakban nem igazán lehet építkezést folytatni. 
Nagyon sok múlik az időjáráson. Ha jó az idő, jönnek a vendégek, eső esetén nem. Elmondja 
még, hogy az éjszakai fürdőzést is szeretnék a nyáron folytatni, van rá igény. Ezen túl 
szeretnének 2-3 rendezvényt tartani, az elsőt június 14-én – nem szeretne magas költséggel 
járó rendezvényeket tartani. Igyekeznek a fellépők között is kitölteni az időt 
foglalkoztatásokkal: habparty, stb.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Szerepel az anyagban, hogy a 3. sz. kút 
működtetéséhez szakhatósági engedély 2014. április végéig van érvényben – a kút további 
sorsa felől érdeklődik.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Részletes kútvizsgálat készült, 
szakvélemény alapján a kút felújítható. A nyári működési engedélyre várnak, majd benyújtják 
a kútfelújítás engedély kérelmet, ez már folyamatban van.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Tavaly probléma volt a sorban állással a 
pénztárgépek kapcsán. Fel vannak készülve az ilyen problémák megoldására? 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Fel van készülve a Kft., de 
szeptemberben elengedik az időszakosan felvett dolgozókat. Minden éven új embereket kell 
betanítani, ez nagyon sok problémával jár, de a nagy forgalomra összeáll a csapat. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Elmondja, hogy az Újhutai Ifjúsági Tábor valóban 
nagyon elhanyagolt, jó lenne felújítani, hisz régen nagyon népszerű hely volt. Van néhány 
olyan eszköz, melyet javasol elszállíttatni (pl. volt fürdő tusoló vasváza).  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Felvetésre elmondja, nem 
probléma, hogy csak április végéig van engedélye a kúthasználatnak, mert időszakos 
működésű a 3. számú kút, csak nyáron üzemeltethetik. 
 
Zérczi László a bizottság tagja: Javasolja ügyvezető asszonynak, hogy a fejlesztési 
elképzelésekről tájékoztassa a Zemplén Televízió nézőit.  
Az önkormányzat felé megjelölt bérleti díjra - 70 mFt - vonatkozóan talán az önkormányzat 
engedékenyebb lesz annak helyi fejlesztésekre történő felhasználásakor. 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Felvetésre elmondja, idén is 
maradt vissza pénzösszeg a 70 mFt-on felül, abból újították fel a Virág utcát, a kút vizsgálat is 
ezen összegből történt, továbbá az ajánlatkérést a kút felújítására, az említett készüléket is a 
Kft. vásárolja meg 4,2 mFt + ÁFA összegért, és a kondiparkot is ők finanszírozzák, ezen túl a 
működéshez szükséges dolgokat, eszközöket. A campingbe kandelábereket is saját maguk 
gyártanak.  
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Saláta László Mihály a bizottság tagja: A pénztárosok munkája felől érdeklődik. 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: A pénztárosok rendelkeznek 
mindenkor aktuális árjegyzékkel. Ezen túlmenően a pénztárgép is be van programozva a jegy 
árakra vonatkozóan. A sárospataki lakosoknak lakcímkártyával igazolniuk kell magukat, a 
bérletesek pedig kötelesek minden alkalommal felmutatni bérletüket – ez nem mindig történik 
meg. Továbbá az árjegyzéken is szerepel, hogy a kedvezményre jogosító igazolást be kell 
mutatni. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
a beszámolót elfogadásra javasolja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
23/2014. (IV. 23.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 

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

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mindenki előtt ismert, hogy a ZEMPLÉN 
INFORMATIKA Bt. nem üzemelteti tovább a Sárospatak honlapot, a szerződés 
megszüntetéséről szól az előterjesztés.  
Az új honlappal kapcsolatosan elmondja, megtörtént a cég kiválasztása, május elsejét 
követően a cég bemutatót tart a Képviselő-testületnek.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Tömegkommunikációs Alapítvány megtartotta ígéretét, az új 
honlap készítéséhez biztosítja a forrást, az üzemeltetés továbbra is a városé marad. Jelenleg 
Törő Gábor és Cziczer Katalin munkáját megbízási szerződéssel Zemplén Televíziós 
kollégájuk, Hadobás Ingrid látja el, aki véleménye szerint jól beilleszkedett. Elmondja még, 
hogy a Zemplén Televízió az Oktatási Központban végzi munkáját, Ingrid is itt dolgozik, 
azokkal a számítógépekkel, mely önkormányzati és Zemplén televíziós tulajdon.  
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Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Megköszöni az eddigi üzemeltetők éveken át végzett 
munkáját, az új csapatnak pedig sok sikert kíván.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén 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 
24/2014. (IV. 23.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 

megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

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

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Véleménye szerint a sporttámogatásokkal támogatták 
az egyesületeket, osztálykirándulásnak véli a kérelmet. Nem támogatja, hisz a forrását sem 
látja biztosítottnak. Az Árvay DSE előző hónapban 400 eFt támogatásban részesült az 
önkormányzat részéről, mint más sportegyesület. 
 
Zérczi László a bizottság tagja: Félő, ha támogatást nyújtanak, elindítanak egy lavinát.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Egyetért az elhangzottakkal, előző hónapban 
döntöttek a sporttámogatás felosztásáról, akár azt is felhasználhatják. Szép a program, de nagy 
része valóban iskolai kirándulásnak tűnik, és ha erre igent mondanak, mindenki jöhet hasonló 
kérelemmel és nem igazán sporttámogatásról van szó. Sajnálattal, de nem támogatja a 
kérelmet.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
kérelem elutasításáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
25/2014. (IV. 23.)  
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h a t á r o z a t a 

 
az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelméről 

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és nem javasolja a kérelem 
támogatását a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kérelmet mindeni megkapta. Kiegészítésként 
elmondja, hogy ennek megvalósítására lett benyújtva egy 10 mFt-os pályázat, melynek 
elbírálása folyamatban van. Amennyiben pozitív lesz, a kérelem már nem is kérelem, hisz az 
az összeg teljes mértékben erre a rendezvényre lesz fordítva. Az anyagban szereplő 700 eFt is 
az említett összegben szerepel. Ha nem nyer a pályázat, akkor a költségvetésben elkülönített 
500 eFt-ot használnák fel, mely rendelkezésre áll. Javaslata, ha nem nyer a pályázat, az 500 
eFt-ot bocsássák a Zempléni Lovas Egyesület rendelkezésére.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Támogatja a kérelmet, hisz nem mindennapi esemény 
megvalósításáról van szó - botkői csatajelenet. Ha nyernek a pályázaton akkor az önerőhöz 
kell hozzájárulni, valamilyen formában így is úgy is támogatnák.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: A pünkösdi rendezvényre van 
elkülönítve a 10 mFt-os pályázati összeg.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: E rendezvény megvalósítására is szolgál a pályázati 
összeg.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a kérelem 500 eFt támogatásával 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
26/2014. (IV. 23.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelméről 

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és 500 eFt támogatás biztosítását 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

 
• Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens szóbeli tájékoztatója a 

május 1-jei programmal kapcsolatosan 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy a plakátterv mai napon került a nyomdába. A majális a Vízi-kapunál lesz, a köszöntőt 
Sikora Attila alpolgármester mondja. Két intézményben is ezen a napon van a ballagás, így 
szűkösek az erőforrásaik. A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai adnak műsort. 
Ezen túl a Modellező Klub, az STC Boksz Szakosztálya fog közreműködni és a cserkészek, 
valamint A Művelődés Háza és Könyvtára készül játszóházzal, ügyességi játékokkal.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kiegészítésként még elmondja, hogy mivel előző nap 
koncert lesz a helyszínen, így a színpad is fel lesz állítva. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Elmondja még, hogy az árusok is 
jelentkeztek már hagyomány szerint.  
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens kitüntető díjrendelet 
módosításával kapcsolatos kérése 

 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Következő hónapban esedékes a 
kitüntető díjrendelet módosítása, ezért kéri a bizottság tagjait, amennyiben kiegészítő, 
módosító javaslatuk van, azt küldjék el számára. 
 
 
A bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Saláta László Mihály                        Szvitankó Tamás 
   a bizottság tagja                       a bizottság elnöke 


