
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. június 
24-ei ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Saláta László Mihály  
 Zérczi László 

Tarnavölgyi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

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

Lendák Lajos Zoltán bizottsági tag nincs jelen. Saláta László Mihály bizottsági tag a 2. 
napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  

 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Szebényi Tibor aljegyző, Donkó József a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerületének igazgatója, dr. Osváth Ildikó 
ügyvéd, 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 és módosított 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 3 fővel határozatképes. Lendák Lajos Zoltán 
bizottsági tag jelezte távolmaradását, Saláta László Mihály bizottsági tag rövidesen 
megérkezik. 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: 3 fő. 
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A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülésen megtárgyalni „A Sárospataki 
Torna Club Ökölvívó Szakosztálya elnökének támogatás iránti kérelmét”. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság „A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme” 
napirendre vételével 3 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Szintén nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat 
a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról” című napirendet.  
Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej 
programról” cím ű előterjesztés napirendre vételével 3 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására 
vonatkozóan van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri, aki a napirendi pontokat elfogadja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság – fenti szavazásokra is figyelemmel – 3 igen szavazattal – egyhangúlag  
az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról  
2. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési 

szerződéséről  
3. Javaslat az Európai Autómentes naphoz való csatlakozásról  
4. Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  
5. A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme  
6. Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
7. Egyéb ügyek  

 
Zárt ülésen:  

 
1. Javaslat az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre 
2. Egyéb ügyek  
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Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet 
újraalkotásáról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az önkormányzat 2007-ben alkotta meg kitüntető 
díjrendeletét, mely számos területen nyújt lehetőséget közösségek és személyek elismerésére, 
akik tevékenységükkel, munkásságukkal kimagasló érdemeket szereztek Sárospatak 
városának. Az azóta eltelt idő alatt több alkalommal került sor a rendelet módosítására, illetve 
több alkalommal merült fel annak lehetősége, hogy a kitüntető díjak körét bővítsék.  
A jelenlegi előterjesztés három új díjjal javasolja ennek bővítését, nevezetesen a Junior Pro 
Urbe díj, a Szent Erzsébet díj, illetve Sárospatak nyilvánosságáért díj.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Valóban az alapgondolat akkor merült fel, amikor Sárospatak 
nyilvánosságáért díjról beszéltek, mert nem tudtak olyan apropót, ami alapján díjazhatták 
volna azokat a személyeket, akik ebben a témában eredményeket mutattak fel. Több módosító 
javaslat is van, ezért új rendelet alkotására tettek javaslatot.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A törvényi változások tükrében 
megváltozott azoknak a jogszabályoknak is az alapja, amely felhatalmazza az 
önkormányzatokat arra, hogy díjakat, illetve elismerő címeket adományozzanak. Ez volt a 
másik oka a rendelet újraalkotásnak, hiszen megváltozott a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény, illetve a kitüntetések adományozására vonatkozó jogszabály.  
Valóban 2007-től több olyan változás is volt, amelynek az egységes szerkezetbe foglalása 
időszerűvé vált.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Örömét fejezi ki, hogy felmerül a Szent Erzsébet díj 
bevezetése, ami az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés és gyógyítás, valamint karitatív 
területén hosszú időn keresztül, magas színvonalon végzett tevékenység elismeréseként 
adományozható.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: A Szent Erzsébet díj kapcsán elmondja, örömét fejezi 
ki a tekintetben, hogy ez a terület is megjelenik a kitüntetések között, mivel az egészségügyet 
és a karitatív tevékenységet még nem fedték le. A Sárospatak nyilvánosságáért díjhoz hasonló 
tartalommal, ha nem is ugyanezzel a címmel, de küldött be erre vonatkozóan javaslatot, 
időszerű, hogy ez az önkormányzat rendeletében is megjelenjen. A beküldött javaslatában 
szóvá tette, hogy elavult nevek vannak a rendeletben, olyan bizottságok, amelyek már nem 
léteznek, így ezeket aktualizálják, korrigálják, ez az új egységes szerkezetű rendelet ennek 
eleget tesz, javasolja annak elfogadását.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A rendeletben függelékek kerülnek megfogalmazásra, amit eddig 
mellékletben szabályoztak, utóbbi azért bonyolultabb, mert ha bármilyen változás történik és 
az mellékletbe van foglalva, akkor annak cseréjéhez rendelet módosításra van szükség. Most 
azt javasolják, hogy mindezt függelékben rögzítsék, mert a függelékek változása egyszerű 
cserével történik, ami sokkal gyorsabb, adott esetben egyszerűbb is.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
38/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról  

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

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződésről  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszonyt, hogy a javaslattal kapcsolatban 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A vagyonkezelési szerződést, amely a korábbiakhoz képest 
eltéréseket tartalmazott, a Képviselő-testület 2013. december 13-ai ülésén tárgyalta és azt 
módosításokkal fogadta el.  
Februárban polgármester úr, dr. Osváth Ildikó és jómaga egyeztetést tartottak, ahol nagy 
vonalakban áttárgyalták a változásokat. Hosszú idő elteltével – de az ott elhangzottakat írásba 
foglalva – elkészített egy új szerződést. Nehezményezi, hogy Donkó József tankerületi 
igazgató telefonon közölte polgármester úrral, hogy nekik fenntartásaik vannak a szerződés 
tartalmával kapcsolatosan. Ezt nem érti, mivel a dr. Osváth Ildikó ügyvédnővel lezajlott 
egyeztetésnek megfelelően készült el.  
A vagyonkezelési szerződés 1. pontjában a szerződés tárgya fejezetben kimaradt a Szent 
Erzsébet utca 32. szám alatti épület (volt Borostyán épülete), akkor azt mondták, hogy a 
szerződésnek nem képezi ezen ingatlan a tárgyát.  
A legnagyobb vitát a 3. fejezet Felek Jogai és kötelezettségei a) pontja okozza általában. 
Ismerteti a jelenlegi 3. a) pontot: Az „alapfeladatot nem zavarva” szövegrész került bele, 
illetve a munkaszüneti napok esetében is belekerült ugyanezen szövegrész. Benne maradt 
azon szövegrész is, hogy 8:00 és 22:00 óra közözött használja. Belekerült, hogy „Az 
Intézményben található közösségi helyiségeket (aula, termek, mosdók) az Önkormányzat előre 
egyeztetett időpontban és időtartamban veheti igénybe. Polgármester úrral egyeztetve azt 
mondták, hogy ez az önkormányzat számára is megfelelő, akkor dr. Osváth Ildikó ügyvédnő 
is úgy nyilatkozott. Ezért nem érti.  
Decemberben még több pontban szerepeltek a konyhák és az arra vonatkozó egyéb költségek. 
Megállapodtak dr. Osváth Ildikó ügyvédnővel, hogy mivel belekerül a Sárospataki 
Közszolgáltatási Nonprofit Kft. is, ne legyen ennek a tárgya, hanem egy külön pontban, 
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mégpedig a 26. és 27. pontban a konyha vonatkozásában egy teljesen külön megállapodást 
fognak kötni, pontosan azért is, hogy ne húzódjon tovább a kettejük közötti megállapodás és 
szerződés, akkor erre azt mondta, hogy rendben van.  
Csupán ennyi a változás, ezért nem érti, hogy a KLIK miért nem fogadja el.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy ettől függetlenül a bizottság tud-e erről 
érdemben tárgyalni?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Megkérdezte polgármester urat, hogy a bizottság levegye-e 
napirendjéről, ő azt mondta, hogy a bizottság tárgyalja meg.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy a vagyonkezelési szerződés a 
KLIK igényei szerint van megfogalmazva, ezért nem érti, hogy miért nem fogadják el.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A december 13-ai vagyonkezelési szerződésben működési 
költségek olvashatóak, ami a portaszolgálattól kezdve minden olyat is magába foglalt, amit 
nem érzett egyébként jogosnak, ezt kivette.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Javasolja, hogy a bizottság hozzon határozatot, a pénteki 
ülésig a tankerületi igazgató elmondhatja, hogy mi az, amit ebben a szerződésben még 
megkérdőjeleznek.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ügyvédnő egészségi állapota miatt biztosan nem lesz jelen a 
pénteki ülésen, viszont e-mailen a jogi álláspontját kifejtheti.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az eredeti előterjesztés elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Egyetért az elnök úr által tett javaslattal, mert 
egyrészt most nem tudják, hogy egyáltalán mi a kifogás a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részéről. A bizottság csak azt tudja elfogadni, amit jelen pillanatban ismer.  
 
Saláta László Mihály bizottsági tag a napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: A 25. pontban a tulajdonosi ellenőrzés részben úgy 
gondolja, hogy kimaradt az „ellenőrizheti” szövegrész, mivel így az első mondat hiányosnak 
tűnik.  
Kérdése, hogy abban az időszakban, amikor igénybe vesznek egy-egy szolgáltatást, akkor 
rezsit sem kell fizetni?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezt kivették belőle, mert ők szerették volna, ez vita tárgya volt 
2013. december 13-án, mert a portaszolgálatot, illetve egyéb olyan dolgokat is tartalmazott az 
ő előterjesztésük, ami elég heves érzelmeket váltott ki, ezért ez most nem szerepel benne.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja az eredeti előterjesztés elfogadását. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság  
39/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és 
sportreferenst, a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A Nemzetgazdasági Minisztérium 
nem minden évben kér erre vonatkozó képviselő-testületi döntést, most viszont szükséges. A 
helyszínre vonatkozóan a Műszaki és Kommunális Irodával kapcsolatban egyeztetés 
szükséges, de mindenképpen olyan frekventált helyet szeretnének az idén, amely oktatási 
intézmény közelében található, így jobban fel lehetne hívni a figyelmet a biztonságos 
gyalogos és kerékpáros közlekedésre.  
Mindenképpen olyan helyszínt kell választani, ami a megváltozott közlekedési viszonyokat 
nem befolyásolja jelentősen. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a határozat-tervezetben foglaltak 
elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
40/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a  

 
az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi a javaslat készítőjét, van-e szóbeli 
kiegészítése.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Talán annyi kiegészítése van, hogy az októberi ülés időpontjánál 
nincs dátum, tekintettel arra, hogy nem tudják pontosan, hogy egyrészt hogyan alakul a 
választás napja, a jogszabályban rögzítve van, hogy azt követően az alakuló ülést mikorra és 
hogyan kell összehívni.  
Tulajdonképpen mindig az utolsó pillanatban áll össze a meghívó, ami menet közben alakul.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja az előterjesztés elfogadását. Kéri a bizottság 
tagjait, aki az abban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
41/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  

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

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Sárospataki Torna Club elnöke támogatási kérelmet 
nyújtott be, melyben Mezővári Kinga sportoló utazásához kérne támogatást, tulajdonképpen 
két alkalommal kellene szállítani a sportolót Sárospatakról Tatára, illetve amikor megérkezik 
Budapestre, akkor a repülőtérről kellene hazaszállítani, mert olyan időpontban érkezik a gép, 
amikor nincs járat. Az utaztatást 40.000,-Ft-tal javasolja támogatni.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Amikor valaki Sárospatakot külföldön nemzetközi 
versenyen fogja képviselni, az önmagában támogatandó, a sportegyesületek támogatására 
jóváhagyott összegből, 40.000,-Ft-tal javasolja a kérelem támogatását.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Egyetért a 40.000,-Ft-os támogatási összeggel.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a 
Képviselő-testületnek 40.000,-Ft-tal javasolják támogatásra a Sárospataki Torna Club 
elnökének kérelmét, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
42/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelméről  

 
A Humán Bizottság a Sárospataki Torna Club elnökének kérelmét megtárgyalta és 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésben sportegyesületek 
támogatására jóváhagyott összegből, kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való 
részvételre elkülönített keret terhére 40.000,- Ft támogatást nyújtson Mezővári Kinga 
Európa bajnokságon való részvételére. 
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014/2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat. Javasolja, 
hogy továbbra is az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg a szállítási szerződést a 
Képviselő-testület.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az előterjesztés azért kerül a 
Képviselő-testület elé, mert ahogy a javaslat is tartalmazza, a rendelet alapján 2014. augusztus 
1-től átállnak a költségvetési évről a tanéves rendszerre, ami az intézményeknél célszerű, 
viszont a jövő évre már 2015. január 1-től június 15-ig szállítási szerződést kell kötni annak 
érdekében, hogy az óvodatejet megkaphassák a gyerekek. Ez a jövő évi költségvetést érinti, 
ezért szükséges a Képviselő-testület döntése. 
Egyébként néhány nappal ezelőtt megérkezett a harmadik árajánlat is egy nyíregyházi cégtől, 
ők is kedvezőtlenebb ajánlatot adtak, mint az ABAÚJTEJ Közös Vállalat.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az ABAÚJTEJ Közös 
Vállalat ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság  
43/2014. (VI. 24.) 
h a t á r o z a t a  

 
a 2014/2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta. Javasolja a Képviselő-
testületnek a 2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban való részvételt, 
illetve, hogy a szállítási szerződést az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg.  
 

 
 
 
 
 
 

Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről 
külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

  Zérczi László              Szvitankó Tamás  
a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


