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Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 
28-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: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző  
 dr. Szebényi Tibor aljegyző  
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 
Meghívottak:  
 
  Uray Márton a Computer Pont Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz projektvezetője 
  Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője  
  Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője  
  Bordás István kulturális szakértő 
  Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről  
  Spisák Béla a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány részéről  
 Hadobás Ingrid Fanni a Sárospatak honlap szerkesztője  
 
Megjegyzés:  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Csatlósné Komáromi Katalin A 
Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, 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. 
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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.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalásán túl javasolja napirendre venni a „Javaslat Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról” című napirendet. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság a „Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról” című 
előterjesztés napirendre vételével 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok 
tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Nyílt ülés egyéb ügyek között javasolja, hangozzon el 
tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról.  
 
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 „Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás napjáról” című 
előterjesztés nyílt ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja, hogy először azokat a napirendi pontokat 
tárgyalja a bizottság, amelyhez meghívott vendégek érkeztek, majd kéri, aki a napirendi 
pontokat az elhangzott kiegészítésekkel 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:  
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Napirend: 
 
 

1. Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról  
2. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  

3. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről, 
mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről  

4. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére  
5. Tájékoztató a Pünkösdi Szent Erzsébet napok programsorozat keretében 

megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
6. Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) elfogadására 
7. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról  
8. Egyéb ügyek  

• Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról (szóbeli)  
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és 
karbantartásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Képviselő-testület április 25-ei ülésén döntött a 
Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló, a ZEMPLÉN 
INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel megkötött megbízási szerződés 
megszüntetéséről.  
Eközben a honlap arculatának átalakítására és karbantartására 2014. február 21-én kelt 
ajánlattételi felhívás került megküldésre a következő gazdasági társaságoknak: Computer Pont 
Informatikai Kft., SAVE FOR WEB Kft. és N-GON Stúdió Kft. Mindhárom gazdasági 
társaság érvényes ajánlatot nyújtott be a felhívás alapján.  
A kialakított bírálati pontrendszer szerint a legkedvezőbb ajánlatot a Computer Pont 
Informatikai Kft. adta, melynek ajánlott összege 1.590.000,-Ft + ÁFA.  
Köszönti Uray Márton projektvezető urat, a Computer Pont Számítástechnikai Szaküzlet és 
Szerviz képviselőjét, valamint meghívott a napirend kapcsán érintett szakembereket (a 
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. több munkatársát, a Sárospataki 
Tömegkommunikációs Alapítvány képviselőjét, Spisák Bélát, a Sárospatak honlap 
szerkesztőjét, Hadobás Ingridet).  
Nem látja a szerződés-tervezetben az archív tárat, viszont az a megadott ajánlati árban 
szerepel.  
 
Uray Márton projektvezető: Igen, ez valóban kimaradt, szerepeltetni fogják a szerződésben, 
de az ár tartalmazza. A jelenlegi tárhelyhez a hozzáférést megkapták.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Amikor megtörtént a pályázók előzetes meghallgatása, 
akkor a 15 éves honlap működés során keletkezett archív tárról is szó esett, amelynek 
tárhelyet biztosítanak, átkonvertálják az új szerkezetbe.  
 
Uray Márton projektvezető: Nem feltétlenül konvertálva lesz, hanem archívumként lesz 
elérhető.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Maga részéről a javaslatot elfogadhatónak és 
támogathatónak tartja, és alkalmasnak arra, hogy a Képviselő-testület előtt szerepeljen.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Az előterjesztésben minden szerepel, egyetért 
bizottsági tagtársával, a megbízási szerződésben foglaltakat elfogadásra javasolja a 
bizottságnak.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, javaslat.  
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a javaslatot elfogadja azzal, hogy a 
megbízási szerződésbe kerüljön be, hogy a jelenlegi tartalom, mint archívum jelenjen meg, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság 
31/2014. (V. 28.)  
h a t á r o z a t a  

 
a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-
testületnek a honlapkészítésre vonatkozó megbízási szerződés elfogadását, azzal, hogy a 
szerződés 3. A honlap készítése fejezete egészüljön ki a következő f) ponttal és az azt 
követő pontok jelölése pedig értelemszerűen módosuljon: 
 
„f) A megbízás magában foglalja a jelenleg működő, a sarospatak.hu domain alatt 
található honlap archiválását és az új honlapon archívumként történő elérhetőségének 
biztosítását.” 
 
 
 
 
Uray Márton projektvezető: Projektor segítségével részletezi a honlap arculati átalakítására 
és karbantartására vonatkozó javaslatot. Erre vonatkozóan nem egy általános várost és 
környékét bemutató honlap, hanem egy hírportál volt a kitűzött cél, mely szerint a főoldal a 
hírek szűrését fogja tartalmazni adott kategóriák és adott téma szerint. Ezek az egyes 
menüpontra klikkelve tovább olvashatók, illetve az archívumhoz rendelik, ez a rendszer 
indulásától számítva fogja tartalmazni a híreket és minden olyan bejegyzést, ami felkerülhet. 
Az említett archívum, ami kimaradt, az egy külön menüpontban lesz majd elérhető, vélhetően 
ugyanolyan felépítéssel és kinézettel, mint a jelenlegi, csak teljesen más elérési útvonallal.  
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Tovább vázolja az elképzeléseket arra vonatkozóan, hogy mennyi modul helyezhető el a 
főoldalon, melyek rugalmasan, tartalom szerint cserélhetőek is lesznek.  
A honlap felépítése nemcsak PC-re készül el, hanem közvetlenül is olvasható lesz, ami azt 
jelenti, hogy a mai kornak megfelelően a mobiltelefonokon és tableteken a képernyő 
méreteket figyelembevéve optimalizálva fog megjelenni minden egyes tartalom.  
 
Bordás István kulturális szakértő: A legnagyobb újdonság ebben az egész dologban az lesz, 
hogy nem egy feltöltő fog működni a rendszerben, hanem egy kialakított szerződéses 
feltételek mellett a város nagy hírforrásai, eseményforrásai hozzáférési jogot kapnak a honlap 
feltöltéséhez. Ez gyakorlatban úgy fog megjelenni, hogy ők töltik a saját eseményeiket, 
híreiket, de az, hogy ez kikerül-e a honlapra vagy sem, azt a szerkesztő dönti el, mint ahogy 
azt is, hogy a projektoron látható főoldal moduljai közül hol és melyik fog megjelenni, illetve 
milyen terjedelemben.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: A megbízási szerződésben felmerül az esetleges fórum 
lehetősége is.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Ezzel kapcsolatban az lenne a legjobb, ha a facebook-os 
verzió működne. Egyrészt azért, mert bármely beírt hírt, eseményt azonnal a facebook 
kapcsolaton keresztül lehet akár lájkolni, közzétenni, kommentelni, mivel e mögött 
mindenképpen kell, hogy legyen regisztráció, tehát ezt a fórumozási lehetőséget facebook 
kimeneten keresztül próbálnák megoldani. 
 
Spisák Béla a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány részéről: Felveti a felső kép 
időközönkénti cserélhetőségének a lehetőségét, például négy évszak Sárospatakról.  
 
Uray Márton projektvezető: Ennek nincs akadálya.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: A televízió 
Sárospatak és Sátoraljaújhely közös tulajdona. A korábbi lapon a nyitó oldalon volt egy 
linkelési lehetőség, látható volt, hogy hol lehet a Zemplén Televízióra csatlakozni, szeretné, 
ha ez megvalósulna, és természetesen a saját felületükön minden további nélkül reklámozni 
fognak.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Ha igény mutatkozik rá, akkor bármilyen 
reklámfelületeket el lehet helyezni a honlapon, természetesen térítés ellenében.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A tartalom feltöltésre vonatkozóan elhangzott, hogy 
lesznek olyanok, akik erre jogosultságot kapnak, kérdése, hogy meddig terjed az ő 
önállóságuk és hol lép be a szerkesztői kontroll? Olyan témára gondol, hogy valaki olyan 
jellegű tartalmat tölt fel, ami már inkább reklám vagy akár pártpolitikai?  
 
Bordás István kulturális szakértő: Nyilvánosság elé csak azt követően kerülhet, miután azt 
a szerkesztő jóváhagyta.  
Természetesen azok, akik részt vesznek ebben, megállapodást fognak kötni a szabályok 
betartására vonatkozóan.  
Hangsúlyozza, hogy addig semmi nem kerül nyilvánosságra, amíg egy szerkesztői kontroll 
nincs mögötte.  
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A jelenlévő szakemberek jelenlétében további kérdések, válaszok hangzanak el az arculati 
átalakításra és karbantartásra vonatkozóan.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Megköszöni a meghívott vendégek részvételét.  
 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs 
Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Sajószegi Gábor ügyvezetőt, majd kéri, ha a 
beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A SIDINFO Nonprofit Kft.  
január 1-jétől kapta meg üzemeltetésre a Sárospataki Képtárat. Ez az év jó alkalom volt arra, 
hogy a Kft. egy közfeladatot ellátó múzeum üzemeltetését áttekintse. Véleménye szerint azt a 
tevékenységet, amely az idén a múzeumban elindult, azt mindenképpen jó iránynak tartja.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy azok a plusz 
feladatok, amelyek a Képtár, illetve a Sarokbástya kapcsán kerültek a város irányítása alá, 
zökkenőmentesen zajlanak. A beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Egyszerűen semmi értelmét nem látta annak, hogy 
ez a szervezet megalakult, bár azt mondták, hogy legyen, majd feltöltik tartalommal. A Képtár 
eddig is önállóan ellátta feladatát, igazából más feladat nem került hozzá, talán a popcorn 
árusítás. Jó lenne, ha ez a tevékenység kibővülne.  
Tehát nem látta értelmét, hogy ez létrejött, pláne ezt a felállást most sem tartja annak, de ha 
egyszer így döntött a Képviselő-testület akkor legyen, viszont akkor valóban meg kell tölteni 
tartalommal ezt a szervezetet is.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Teljesen tiszteletben tartja 
képviselő úr megjegyzését. Nem ez az első bizottság, ahol pejoratív értelemben jelenik meg a 
popcorn árusítás. Ezt jobban szereti kiskereskedelmi tevékenységnek nevezni már csak azért 
is, mert ez csak a kezdete annak, amit a Képtárban tervez.  
Ez a terület nagyon alulfinanszírozott, és minden forintot érdemes megbecsülni, ami ezen a 
területen meg tud jelenni. Bármilyen múzeum, intézmény intézményi keretek között 
kereskedelmi tevékenységet nem igazán tud folytatni, nehezen tud bevételekhez jutni.  
Pályázati forrásokból nyilvánvalóan, viszont egy cég adta lehetőség, ebben az esetben a Mozi-
Büfé üzemeltetése teremt olyan lehetőséget, ha évente csak 1 millió forintot hoz a Képtár 
céljainak a finanszírozására, ezen keresztül a város büdzséjét 1 millió forinttal mentesíti 
amellett, hogy embereknek ad munkát, akkor ez egy jó lehetőség. Ezt mindenképpen érdemes 
kihasználni, illetve más lehetőségeket is keresni arra, hogy milyen tevékenységek vannak 
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még, amelyek a városban elférnek, teremthető-e rá kereslet és bevétel jelentkezhet-e belőle? 
Ez nem azt jelenti, hogy a Kft., így a Képtár bármikor is a közeljövőben önfenntartóvá tudna 
válni, tehát a saját tevékenységét tudná finanszírozni. Nem véletlenül közhasznú maga a 
társaság, ez egy közhasznú tevékenység. Az, hogy egy városban legyen múzeum, az a város 
életének fontos része, de az, hogy ehhez milyen összeget kell biztosítania a városnak, az 
egyáltalán nem mindegy, és ez a fajta kereskedelmi tevékenység, a működés eltelt két hónapja 
alapján jól mutatja azokat az alsó határokat, amelyeket a 2014. év üzleti tervében jelzett, és 
amelyeket vélhetően teljesíteni fog. És ezt nagyon alultervezte, azzal az eredménnyel már 
elégedett lesz, mert az remélhetőleg a Képviselő-testület és a bizottság döntésének 
köszönhetően is mind arra fordítható, amelyre egyébként a következő években majd kevésbé 
lesz forrás, mint például a Képtár felújítására, új közösségi funkcióval való ellátására. Ezen 
munkálatok anyagi hátterének megteremtését fontos dolognak tartja, mert ezt pályázatból 
nehéz finanszírozni. Pályázni csak akkor lehet, ha jellemzően bizonyos dokumentációk már 
rendelkezésre állnak. Általában a dokumentációk elkészítésére nincs forrás. Ez a 
kereskedelmi tevékenység azonban erre keretet teremthet.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: A városnak eddig is volt múzeuma, az eddig is 
működött, gondolja, hogy ezután is jól fog működni. Összekapcsolják a két szervezetet, abból 
lesz egy, ugyanakkor a popcorn árusításon túl a Képtár munkája ugyanúgy folytatódik tovább, 
csak még tartalmasabb munka van kilátásban, mert a tavalyi évben a gyermekek számára már 
nyári tábort szerveztek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Értékeli, hogy keresi az útját ez a Kft., a bezárt 
kiállításokat kiviszik a Képtár falai közül, ezzel is nagy munkát végeznek, hogy nemcsak 
határon belül, hanem kívül is megláthatják ezeket, ez értékelendő.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Nem olyan könnyű mozogni ezen a területen úgy, hogy az 
önellátás pici szegmensét előállítsák, azért nagyon sok mindent kell tenni, ez ügyvezető úr 
munkáját dicséri.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
32/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  

 
A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti 
tervéről  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Hörcsig Márton ügyvezetőt és Seres Péter 
gazdasági vezetőt.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tavaly előtt 
4 millió forint nyereséggel zárt a társaság, a tavalyi évben 800 eFt mínusz mutatkozik a 
mérleg időszakában, ebben vannak áthúzódó feladatok, kötelezettségek, bevételek. Próbáltak 
mindenben spórolni, a ráfordításokat és a bérköltségeket is csökkentették. 1,6 millió forint 
saját erőt kellett biztosítani a digitális adó beruházásra, ez is közrejátszott a tavalyi mérleg 
alakulásában.  
Több mint 20 projektet kezelnek, és sajnos ez elveszi az időt, erőt a közműsortól, a 
köztevékenységtől. Tavalyi évben tervezték, viszont most kezdte tevékenységét – ezt már 
inkább a 2014. éves üzleti terv kiegészítéseként mondja – az Európa Rádió. Ennek regionális 
műsora, szerkesztése, összeállítása a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
kötelezettsége lett. Délelőtt 700-900 óra között, illetve délután 1500-1700 óra között sugároz 
helyi híreket, melynek tiszta szövegtartalma 8x10 perc szerkesztett anyag, ami komoly terhet 
ró a szerkesztő kollégákra, így 1 fő új munkaerőt alkalmaznak közös megegyezéssel – ez 
tulajdonosi megegyezés volt – Bódisz Attila személyében.  
Kisvárda város tulajdonosi szerepe mindig felmerül, mint ahogy a tervben is szerepel 1 millió 
forint közhasznú bevételt és mintegy 1,6 millió forint projektmegrendelést készítettek 
részükre, ami külön műsorgyártást nem igényelt.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdése, hogy Kisvárda esetében ez nem kórház 
projekt volt, mert köze nincs Kisvárda Város Önkormányzatának a kórházhoz.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Több 
projekt is van. Ezeket a projekteket Kisvárda Város Önkormányzatának menedzsmentje 
végzi.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A másik két tulajdonos ehhez 20 millió forintot tesz, 
úgyhogy Kisvárda esetében ezt nem tudná be városi projektnek.  
Kifogásolja a felügyelő bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjat. Amikor filléres 
gondokkal küzd a televízió, akkor fizetnek embereknek úgy, hogy Sárospatak város esetében 
nyereséges cégek esetében sem kapnak tiszteletdíjat a felügyelő bizottsági tagok a végzett 
tevékenységükért. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete – amikor gond volt a 
költségvetéssel – tiszteletdíj megvonásról döntött, így számára nagyon furcsa, hogy egy olyan 
város, amely ebbe semmilyen összeget nem fektet, a televíziótól felügyelő bizottsági 
tiszteletdíjat vesz fel, ez számára felháborító. Azt tudja, hogy ebben az ügyvezetőnek 
semmilyen hatásköre nincs, mert ezt a tulajdonosi tanács dönti el.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Amikor tavaly hasonló körben hasonló 
előterjesztésről tárgyaltak, akkor olyan döntés született, hogy az alapszerződés tekintetében 
vizsgálják felül Kisvárda város tulajdonosi szerepét. Az anyagban úgy szerepel, hogy minden 
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változatlan, tehát Kisvárda ugyanúgy része a cégnek, mint eddig. Kérdése, hogy a 
felülvizsgálat nem történt meg, vagy megtörtént, de nem hozott semmilyen eredményt?  
Célszerű lett volna a tiszteletdíjak tekintetében a három felügyelő bizottsági tagra és az 
ügyvezetőre külön megbontani az összegeket, mert furcsának találja, hogy az összes 
önkormányzati cégnél a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat, ez az 
egyetlen olyan, ahol tiszteletdíjért. Nem tudja, hogy ez miért van így, de ha már így van, 
akkor elvárható lenne, hogy legalább egyfajta véleményt, írásbeli anyagot megkapjon a 
bizottság, hogy a felügyelő bizottságnak az előterjesztésről mi a véleménye? Nyilván ezt a 
kérdést nem ügyvezető úrnak teszi fel, mert ezzel kapcsolatban nem az övé a hatáskör.  
Az üzleti terv 8. oldalán szerepel 35 millió forint bevétel a tulajdonos önkormányzatoktól. 
Tudomása szerint Sárospatak Város Önkormányzata a költségvetés tárgyalásánál a Zemplén 
Televíziónak 20 millió forint támogatást fogadott el, Sátoraljaújhely úgyszintén, és ha még 
Kisvárda városát is ideszámítja, az már 40 millió, akkor nem tudja, hogy hogyan jön ki a 35 
millió forint.  
Továbbá szerepelnek olyan tételek az üzleti tervben, amely számára nem egyértelmű, erről 
rövid tájékoztatást kérne.  
A 9. oldal 2. pontja telefonköltséget tartalmaz, amit magasnak tart, mert ha visszaosztja, az 
havonta 62.000,-Ft-ra jön ki, ami első ránézésre soknak tűnik, de lehet, hogy megindokolható.  
A 4.1. pontban a könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szaktanács soron 2 millió forint van 
betervezve erre az évre, eddig úgy tudta, hogy a könyvelést alkalmazott végzi a cégen belül. 
Kérdése, hogy mi az, ami könyvelés címén külön szerepel?  
Az 5.3 pontban a személyi jellegű kifizetéseknél a saját gépjármű használat ezen az éven 
400.000,-Ft-ra emelkedik. Kérdése, hogy ezt mi indokolja?  
Egyébként a bizottság elnöke által elmondottakkal egyetért.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A társaság létszáma felől érdeklődik.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: A televízió 
Kisvárdán nem gyárt műsort, nem kerül pénzbe, viszont kapnak tömegkommunikációt.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ezt érti, csak volt egy olyan döntés, hogy az 
alapszerződés tekintetében felülvizsgálják Kisvárda szerepét, tehát ez a felülvizsgálat nem 
történt meg?  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tulajdonosi 
körben nem merült fel, ez önkormányzati javaslat volt. Tavalyi évben 30 millió forint 
támogatást kaptak Sárospataktól, illetve Sátoraljaújhelytől.  
Ebben az évben is 15-15 millió forint a támogatás összege. Sárospatak időközben úgy döntött, 
hogy ezt megemeli 20 millió forintra, ezt köszönettel veszik, nagy szükségük van a pénzre.  
A jelenlegi 62.000,-Ft-os telefonköltség a korábbiakhoz képest már jelentősen lecsökkent, 
viszont a televízió igazából akkor működik, ha kommunikálnak. 
A könyvelési feladatokat egy miskolci cég végzi, az alkalmazottaknak erre egyelőre nincs 
jogosultsága, a vizsgájuk meg van, viszont a 2 év szakmai gyakorlat még hiányzik.  
Ez éven saját gépjármű használatra valamivel többet terveztek, mert a gépkocsi már 14 éves, 
sokkal többet fordítanak rá, mint amennyit maga az autó ér, viszont nincs forrás új autó 
megvásárlására. Ezért saját autójukat használják, mert az egyetlen autó Sárospatakon van 
azért, hogy a szerkesztők reggelente át tudjanak utazni Sátoraljaújhelybe a munkahelyükre.  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Az üzleti 
terv január 7-én készült. Nagyon nehéz egy olyan cégnek üzleti tervet készíteni, amely 
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egyrészt nem költségvetési szerv, töredéke a fix összeg, amivel tervezhet. Másrészt a 
televíziónak nincs eladható terméke. A műsor eladása a teljes költségvetéshez képest még 
mindig minimális.  
A könyvelés, könyvvizsgálat vonatkozásában elmondja, hogy minden NMHH-s, régebben 
ORTT-s pályázatnál elő van írva kötelezően könyvvizsgáló alkalmazása és megfizetése. 
Mivel nem kötelező, ezért fix, állandó könyvvizsgálót nem is alkalmaz a társaság már két éve. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A könyvelés azért merült fel, mert Sárospatakon 
minden cég maga látja el könyvelési feladatait.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Az anyagban szerepel, hogy a Hír7 műsorára 
támogatást nyújt a Médiatanács. Kérdése, hogy ez az összeg az egész műsorkészítést fedezi 
vagy bizonyos %-át?  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: A napi 
munka zömét a napi hírek összegyűjtése, leforgatása, adásba juttatása, tehát szerkesztés, 
vágás, stb. teszi ki.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy minden támogatásnak örülni kell.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy a beszámolót a felügyelő bizottság 
tárgyalta?  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen 
tárgyalta, elfogadta.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Valóban vissza kell fogni a költségeket.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Akkor kér 
egy határozatot és a taggyűléssel visszavonatja a telefondíjat.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Nem visszavonásról beszél, hanem a spórolásról.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: A flottás telefon kialakítását kellene 
kezdeményezni, nyilván telefon nélkül nem lehet dolgozniuk.  
Kérdése, hogy a felügyelő bizottság üléséről készült-e jegyzőkönyv? Ha igen, akkor szeretné, 
ha a pénteki képviselő-testületi ülésig ezt rendelkezésre bocsátanák. Szeretné, ha ez is 
szerepelne a határozatban.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen, 
természetesen készült, meg fogják küldeni.  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: A 
telefonköltséggel kapcsolatban elmondja, amikor a társasághoz került, azonnal beléptek a 
Sárospatak, illetve Sátoraljaújhely városa által üzemeltetett flottába. Ez a legolcsóbb 
megoldás, hiszen mindkét városban 700-800 készülék mozog flottában, óriási 
kedvezményekkel tudnak dolgozni. Ez az intézkedés közel felére csökkentette a 
telefonköltségeket két évvel ezelőtt az azt megelőző időszakhoz képest. Innentől kezdve csak 
úgy tudnak spórolni, ha nem beszélnek.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Problémaként veti fel az Európa Rádió működését, 
egyáltalán ez hogyan lesz megoldva, mivel ehhez egy fillért nem adnak.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Tulajdonképpen egy képletes összeget kapnak a Református Rádiótól, azt tudják szétosztani.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Ilyen anyagi helyzetben a Zemplén Televíziónak 
visszább kellene fognia magát. Kérik tehát, hogy a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 
kerüljön megszüntetésre, és próbálják meg csökkentetni a telefonköltségeket, valamint az FB 
ülés jegyzőkönyve kerüljön megküldésre a Képviselő-testület tagjai számára.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Felhívják a figyelmet a takarékosságra. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Elmondja továbbá, hogy nem mindegyik televízió 
műsor alkalmas rádió műsornak is, sőt, teljesen más habitust, stílust követel.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Volt 
tulajdonosi megbeszélés, melyen jelen voltak a televízió és a rádió képviselői is, ahol 
elhangzottak az elvárások.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kisvárda tulajdonosi szerepe is kérdéses. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Kisvárda mennyi tőkével van benne? 
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: 1 mFt-tal. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Megjegyzi, 
az uniós pályázatok lehetőségénél azért vannak jobb pozícióban, mert többségi televízió a 
Zemplén Televízió: Záhony támogatói tag, Kisvárda tulajdonos, Tokaj, Hegyalja, Bodrogköz 
szerepel a kábelhálózatos megjelenésben és immáron a digitális elérhetőségben is. Ezt a kört 
véleménye szerint nem szabad szűkíteni. Megjegyzi, bármikor kimutatható, hányszor utaztak 
le Kisvárdára.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
az elhangzott kiegészítésekkel javasolja a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 
évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről szóló 
beszámoló elfogadását, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
33/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 



 12 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről,  
mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről  

 
A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a 
Képviselő-testületnek azzal, hogy: 
 

• kerüljön felülvizsgálatra Kisvárda város tulajdonosi szerepe, 
• kerüljenek csökkentésre a telefonköltségek, 
• kerüljön megszüntetésre a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, 
• a képviselő-testületi üléséig kerüljön megküldésre a Képviselő-testület tagjainak 

a gazdasági társaság felügyelő bizottsága üléséről készült jegyzőkönyv. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó 
értékelésére 
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A javaslatból a város egy másik szegmensét ismerhette 
meg a bizottság. Kéri intézményvezető asszony esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Törvényi kötelezettségnek 
tesznek azzal eleget, hogy minden éven beszámolnak a gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységéről. A beszámoló tartalmazza mindazon tartalmi elemeket, melyeket a 
jogszabály előír. Az előterjesztés tartalmazza a gyermekvédelmi tevékenység átfogó 
értékeléséről szóló javaslatot, melyet a hivatal készített, valamint – ahogy már elmondta – a 
gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót.  
Véleménye szerint nagyon jól dolgozik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A 
gyermekjóléti szolgálatnak nagy az ügyfélforgalma. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek 
szempontjából megfelel az intézmény a jogszabályi előírásoknak. Idén már volt szakmai 
ellenőrzésük, és nincs hiánypótlása a gyermekjóléti szolgálatnak.  
Kiegészítése nincs, kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Szerepel az anyagban, hogy a laptopok elöregedtek. 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Ezekkel az informatikai 
eszközökkel vette át a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. Mint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagja korábban Molnár Marianna intézményvezetői beszámolójában 
mindig azt hallotta, hogy pályázatokból sok laptopot nyertek. Nem tudja, hogy ezek a 
laptopok hol vannak?  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mit lehet tenni ez ügyben? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezt az átadás-átvételkor kellett volna jelezni, jegyzőkönyvezni. 
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Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Megtörtént a leltározás, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói a most is meglévő gépeikkel dolgoztak, az 
új laptopok nem részükre kerültek kiosztásra, hanem a Pedagógiai Szakszolgálat részére.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az intézmény átköltözésének tapasztalatai felől 
érdeklődik. 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: 2013. január 1-el került át a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Gondozási Központhoz. Nyáron megtörtént az 
átköltözés a Comenius utcáról a volt Esze Tamás Általános Iskola épületébe. Mindenkinek 
megvan a helye, irattáruk a volt Szociális Diszkont épületében található, a végleges irattár 
helye még nincs meg.  
Elmondja végül, hogy amely feladatot az önkormányzat rábíz intézményükre, megpróbálják 
maximálisan ellátni (segélycsomagok osztása, nyári gyermekétkeztetés). 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
a javaslat elfogadásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Zérczi László bizottsági tag a szavazásban nem vett 
részt. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
34/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében 
megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Vismeg Istvánt, a Zempléni Lovas Egyesület 
részéről, egyben kéri, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről: Tulajdonképpen kardversennyel 
szerették volna a Szent Erzsébet Napokat háromnaposra bővíteni. A Magyar Hosszúkard 
Szövetség hivatalos kardversenye 16-18 fős résztvevővel zajlott. Megjegyzi, ez Budapesten 
sem szokott ilyen létszámmal zajlani. Ezen a rendezvényen megismerkedett pár olyan 
személlyel, akikkel azóta baráti viszonyban van, és említette nekik, hogy ezt talán még 
nemzetközivé is lehetne bővíteni. A javaslatnak nagyon örültek és felajánlották segítségüket.  
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Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a helyi erőkkel, akik a csatában részt fognak venni kb. 150 
főt képviselnek majd (ágyúk, puskák, nyílzápor, páncélba öltözött kb. 50 fős sereg), 
természetesen mindenki korhű öltözetben. Reméli, lehet támaszkodni arra a gyakorlatiasságra, 
amelyre az elmúlt 15-20 évben szert tettek a szövetség tagjai ilyen játékok alkalmával. 
Röviden ismerteti a rendezvény tartalmát. Reméli, hogy olyan színvonalas rendezvényt 
sikerül megvalósítani, és ebből egy olyan négy napos rendezvényt lehet kihozni, ami országos 
hírű lehet.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Megragadva az alkalmat, a maga és bizottsági tagtársai 
nevében is köszönetét fejezi ki Vismeg Istvánnak és feleségének a hétvégén megrendezett 
„IV. Óriás leszel” Sportkonferencia program megszervezésében és megvalósításában való 
részvételét.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztató 
tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Humán Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
35/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében 

megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
 

A Humán Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja annak 
tudomásulvételét a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) 
elfogadására 
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Elöljáróban megköszöni Bordás István kulturális 
szakértőnek és Csatlósné Komáromi Katalinnak, A Művelődés Háza és Könyvtára 
igazgatójának a stratégiával kapcsolatban végzett munkáját. Úgy gondolja, hogy az elkészített 
anyag teljes átfogó képet kínál civil szervezeteknek, intézményeknek, illetve azoknak, 
akiknek a véleményüket kikérték különböző témákban.  
Egyetlen civil szervezet, a Józseffalváért Egyesület maradt ki az anyagból.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Úgy gondolja, hogy ez az anyag csak 80 %-os 
készültségű. Az operatív végrehajtás vonatkozásában elmondja, hogy évente egy alkalommal 
a Képviselő-testület tekintse át, hogy mely feladatok valósultak meg. Tulajdonképpen ebbe 
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azt is beleérti, ha időközben új javaslat érkezik, ami a stratégiába beépíthető, akkor történjen 
meg.  
A korábbiakhoz képest két olyan új momentum van, ami időközben merült fel, az egyik egy 
átfogó cselekvési rész, mégpedig, ha megvizsgálják a szöveget és az operatív programot, 
akkor ennek a kiteljesedése 2016. évre várható.  
A másik, ami szintén új dolog, a Pataki Iskolák Szövetségének a létrehozása, ami véleménye 
szerint elengedhetetlenül fontos lenne. Fontos ez ezért, mert ha nem tudnak valamilyen 
összhangot teremteni az iskoláknál a legegyszerűbb dolgoktól a beiskolázásig, akkor a 
különböző iskolatípusok különböző iskolája, azért fog küzdeni, hogy fennmaradjon, ahelyett, 
hogy fejlesztenék a városi struktúrát.  
Valóban kimaradt a Józseffalváért Egyesület, ezt pótolni fogja.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Egy éve alakult meg a városi diákönkormányzat.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Igen, valóban megalakult, de azért maradt abba, mivel 
nem volt mögöttük háttértámogatás, ami persze már egyáltalán nem olyan, mint 20 évvel 
ezelőtt.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy a koncepcióban 
meghatározásra kerül a Képtár helye és szerepe a város életében.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Az anyagban látható, hogy a város két nagyon fontos 
intézménye viszonylag kevés hangsúllyal szerepel.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Szerette volna, ha februárban, a Magyar Kultúra 
Napján ez a stratégia elfogadásra került, viszont akkor még nem volt abban az állapotban. 
Most már ez elkészült, nyilván van benne egy-két dolog, amit majd menet közben is lehet 
módosítani, bővíteni, változtatni.  
Az anyagban szerepel, hogy a város részéről meg kellene oldani a koordinációt, illetve több 
helyen említi a civil kerekasztal kifejezést. Egyetért a civil kerekasztal gondolatával, csak 
miután ezt részben egy egyesület testesíti meg, innentől kezdve viszont már nem annyira, 
mert azt ők úgy gondolják, hogy a koordinációt is a civil kerekasztal végezze. A szervezeti 
háttér megteremtésébe nyilván mindenkit be kellene vonni.  
Együttműködési megállapodást írtak alá öten a Közművelődési Stratégia végrehajtására 
vonatkozóan, javasolja, hogy ez mindenképpen szerepeljen a kulturális stratégiában, de 
nyilván ezt is lehet majd bővíteni olyan szervezetekkel, aki szívesen részt vesznek ebben a 
munkában.  
Nem esik szó a Közművelődési Tanácsról, nem tudja, hogy ebben a témában hol tartanak. 
Ezért kérte a közgyűlés hozzájárulását, nem azért, hogy ezt teljes egészében a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesülete végezze, csupán részt szerettek volna venni benne.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A hirdetmény közzététele megtörtént.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Sárospataki Öregdiákok Találkozója június utolsó 
vasárnapjára esik, akkor kerül sor a Pataki Diák szobrának avatására, illetve a főtéren az 
ingyen wifi szolgáltatás elindítására.  
 
Bordás István kulturális szakértő: A Közművelődési Tanáccsal kapcsolatban elmondja, 
hogy ehhez a közművelődési rendelet módosítása szükséges. Javasolja, hogy az elhangzott 
kiegészítésekkel kerüljön a Képviselő-testület elé a stratégia.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a kulturális stratégiát az 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság  
36/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) elfogadására 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a következő módosításokkal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
A III. fejezet 3.3.2. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 

• „Józseffalváért Egyesület hagyományőrző tevékenysége, a józseffalvai tájház 
működtetése 
Végrehajtó: Józseffalváért Egyesület 
Határid ő: folyamatos” 

 
A III. fejezet 3.7.1. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 

• „A közművelődési tanács létrehozás és működtetése 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határid ő: folyamatos” 

 
A III. fejezet 3.8.3. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 

• „A közművelődés helyi jogi hátterének rendezése, új közművelődési rendelet 
megalkotása 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határid ő: 2014. szeptember 31.” 

 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszonyt, hogy a javaslattal kapcsolatban 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 2012-ben a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló törvényt az Országgyűlés elfogadta. Ezt követően megalkotásra került a végrehajtási 
rendelet is. Jó néhány település vonatkozásában elmondható, hogy 2003-ban megtörtént a 
települési értéktár bizottságok létrehozása, Sárospatak vonatkozásában ez 2014-re húzódott. A 
végrehajtási rendelet tételesen felsorolja azt a 8 szakterületi kategóriát, amely tekintetében a 
város értékeit fel lehet kutatni, majd a későbbiekben a megadott módon javaslatot tenni 
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megyei értéktárba kerülésre, aztán a végén még akár hungarikum is lehet, ami Sárospatakról 
indul. 
A bizottság összeállításának igénye akkor is felmerült, amikor korábban egy hungarikum 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat, 3 millió forintra lehetett volna pályázni, mégpedig 2 
fő foglalkoztatására és a Zempléni Kultúra Alapítvány adott ajánlatot a közreműködésre. 
Sajnálatos módon csak 800.000,-Ft-os támogatási összegben részesült az önkormányzat, az 
egyeztetést követően arra jutottak, hogy ezt 1 fő foglalkoztatására szeretnék felhasználni, aki 
július 1-től november 11-ig segítené az Értéktár Bizottság munkáját, illetve ellátná az értékek 
felkutatásával, rendszerezésével és az ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységet.  
Az értéktár bizottság létrehozására három lehetséges mód van. Az egyik, hogy már egy 
meglévő bizottság feladataiba integrálnák be ezt a tevékenységet. A másik, hogy egy teljesen 
külön szakembereken alapuló bizottságot hoznának létre, a harmadik pedig, hogy meglévő 
szervezetekhez, civil szervezethez telepítenék, illetve bíznák meg ezzel a tevékenységgel.  
Önkormányzaton belüli egyeztetést követően, a teljesen különálló bizottság létrehozására tesz 
javaslatot polgármester úr, a jogszabály alapján a bizottság legalább 3 fővel jöhet létre. 
Áttekintette sok település ezzel kapcsolatos szabályzatát, előterjesztéseit, minden alkalommal 
3 főt tekintették követendőnek, tehát nem hoztak létre több létszámmal működő bizottságokat. 
Ezért három személyre tettek javaslatot az előterjesztésben, Csatlósné Komáromi Katalin, Dr. 
Tamás Edit és Kiss József. Az említett személyekkel az egyeztetés megtörtént, elfogadják a 
felkérést, szívesen vesznek részt a munkában. Ha a bizottság vonatkozásában a létszámbővítés 
indokolt, természetesen ebben lehet gondolkodni.  
A javaslathoz csatolásra került a Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos 
szervezeti és működési szabályzat is.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Javasolja, hogy maradjon a határozat-tervezetben 
szereplő 3 fő azzal, hogy a téma tárgyalásához külső szakembereket vonjanak be.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Több egyéb terület is számításba jöhet. Javaslata, hogy 
a bizottság fogadja el az eredeti határozat-tervezetet, aztán az abban szereplő 3 fő majd 
időközben döntse el, hogy mely személyekkel javasolnák még bővíteni esetlegesen a 
bizottságot. 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  
37/2014. (V. 28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 
• Tájékoztató a Nemzeti Összetartozás Napjáról (szóbeli)  

 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Tájékoztatja a bizottság tagjait, 
hogy 2014. június 4-én 1400 órától az Iskolakertben kerül megrendezésre a Nemzeti 
Összetartozás Napja, mely rendezvényen az emlékbeszédet Remeczki Imre az Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium történelem szakos tanára mondja.  
Holnap szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Pedagógusnapra.  
 
A Humán Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1745 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

Saláta László Mihály             Szvitankó Tamás  
    a bizottság tagja             a bizottság elnöke  


