
Jegyzőkönyv 
 
 

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

Lendák Lajos Zoltán  
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.  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Szebényi Tibor aljegyző 

 
 
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. 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: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását. Kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel 
szavazzon.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta:  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelme  
2. Javaslat a Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról  
3. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának bővítéséről  

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelme 
Az előterjesztés a 2014. július 10-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kérelemmel kapcsolatos véleménye, mint ahogy 
korábban a Wass Albert Kör kérelménél is elmondta, hogy nem szervezet, nincs milyen címen 
juttatást biztosítani számukra, és a forrást sem tudja megjelölni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A Művelődés Háza és Könyvtára 
berkein belül működik a Nyugdíjas Klub és az egyéb nem bejegyzett szervezetek, ők 
természetbeni juttatást szoktak kapni, így volt rá precedens, hogy a korábbi években a 
Rajztanárok Zempléni Alkotókörének képeit az önkormányzat busza Hajdúszoboszlóra 
szállította.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Ez valóban így van, de a kettő nem összekeverendő, 
mert az egyik – a Wass Albert Kör – egy szervezet, attól függetlenül, hogy nem bejegyzett 
szervezet, a másik egy szakkör, természetesen A Művelődés Háza és Könyvtára 
költségvetésében van erre tervezve összeg. Sárospatak művészei jelen lesznek Szerencsen, 
nem mindegy, hogy támogatják őket vagy sem. Egyetért a Vighné Fehérvári Zsuzsanna 
ifjúsági és sportreferens által elmondottakkal, egyébként a kérelemben nem jelöltek meg 
pénzösszeget, tehát javaslata, hogy pénzösszeget nem tud biztosítani a Képviselő-testület, de 
ha természetbeni segítségre szorulnak, abban természetesen tudnak segíteni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Most jelen pillanatban az önkormányzat, hogy nyári 
rendezvények kapcsán szükség van a szabadtéri színpadra, így biztonsági berendezést 
vásárolt, amit nekik költségvetésből kötelezően meg kellett volna építeniük. Ha az 
önkormányzat segítséget nyújt, 20-30 eFt-os tétel, ami rajzlap, nem hiszi, hogy A Művelődés 
Háza és Könyvtára költségvetését megrendítené.  
Valóban a mikrobusz szállította a festményeket, mint ahogy legutóbb Nagybányára. Az ilyen 
jellegű természetbeni segítségre hajlandó az önkormányzat. Ezt a kérelmet nem elutasításra 
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javasolja, hanem pénzbeli juttatással nem tudja támogatni, de bármilyen egyéb segítséggel 
tudja támogatni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A bizottság a kérelmet 
megtárgyalta, részükre anyagi támogatást nem tud biztosítani, szükség szerint más formában 
segítséget nyújt.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság 
52/2014. (VII. 10.)  
h a t á r o z a t a 

 
Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelme  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a Rajztanárok Zempléni 
Alkotóköre részére anyagi támogatást nem javasol biztosítani, és javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy szükség szerint más formában nyújtson segítséget.  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról  
Az előterjesztés a 2014. július 10-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Személyes véleménye, hogy a levél tartalmából 
sértődöttséget érez, az önkormányzatot nem keresték meg, tegnap beszélt Kis Tóth Lajossal, 
aki azt mondta, hogy teljesen üres a kollégium, a főiskola, jutányos áron be tudták volna őket 
fogadni.  
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindig támogatta a rendezvényt, szívesen befogadta 
a nyári tábort, de arra Sárospatak városának nincs forrása, hogy egy tokaji rendezvényt 
támogasson, mert ilyen alapon akármelyik városban is lehetne.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Nem ért egyet a bizottság elnöke által 
elmondottakkal. Sárospataknak nem mindegy, hogy milyen visszhangja lesz ennek az 
egésznek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Most arról van szó, hogy egy rendezvény, amit 
Sárospatak támogat, nem itt lesz megrendezve, elkerül.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A Crescendo Nyári Akadémia nem 
csupán a művészeti vonalon futott, hanem keményen egyházi vonalon is, az összes 
sajtótájékoztatón ezt hangsúlyozták. Azt gondolja, hogy Füzesséryné Dudás Eszterék részéről 
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talán ez a vonal gyengült meg, nem a város részéről a támogatás, tehát az egyházi támogatás, 
illetve háttér ingott meg. Nagy valószínűséggel ez okozta távozásukat a városból, lehet, hogy 
ezért nem kerestek egyéb lehetőségeket. A város részéről a támogatás állandó volt, az elmúlt 
10 évben ugyanúgy megkapták a költségvetésbe betervezett összeget, A Művelődés Háza és 
Könyvtára részéről a technikát, tehát minden anyagi és természetbeni lehetőséget megadott 
számukra. Ezért gondolja, hogy elsősorban az egyházi vonal gyengült meg.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Ha az önkormányzat ebből most kiszáll és a 
tervezett 500 eFt-ot sem biztosítja, biztos, ez az egyik alapja lesz annak, hogy tényleg 
megválnak a várostól.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Leegyszerűsítve, hogy Sárospatak támogasson-e saját 
költségvetéséből nem Sárospatakon megvalósuló rendezvényt, arra nehéz igent mondani. Ha 
ezt meg szeretnék tartani hosszú távon, valahol a kettő között kellene kompromisszumos 
megoldást találni, esetleg pénzen kívül más formában támogatni a rendezvényt. Eddig 
Sárospatak erejéhez mérten, vagy azon felül is, megtette, még Ködöböcz József díjat is 
kaptak. Az, hogy nem becsülik meg, azt túlzásnak érzi.  
Most átmenetileg a nyári akadémia elhagyta a várost, de van-e arra garancia, hogy tényleg 
visszajönnek egy év múlva. Most megelőlegezni 500 eFt-ot, hogy hátha jövőre visszajönnek, 
ez egy kicsit furcsa.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: A kérelemben szerepel, hogy átmenetileg 
gondolják, hogy elmennek a városból.  
10 nappal ezelőtt még azt hirdették a sajtóban, hogy Sárospatakon lesz, de miután az egyház 
még a mai napig sem tudja biztosan, hogy mikor fogják elkezdeni és lesz-e lehetőség ennek 
lebonyolítására, a bizonytalanság miatt döntöttek így.  
Nem a rendezvény került át Tokajba, a szervezők mentek át, mert ott tudnak nekik szállást 
biztosítani, egyébként ez ugyanúgy van a Zempléni Fesztivál kapcsán is.   
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Nem a szervezők mentek át Tokajba, ott lesz 
megrendezve a Crescendo Nyári Akadémia.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Viszont, ha ott minden feltétellel elégedettek lesznek, 
akkor jövőre miért jönnének vissza? Ebben többszörösen sincs garancia.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Így meg főleg nem fognak visszajönni, ha a 
Képviselő-testület nem támogatja.  
 
Lendák Lajos Zoltán a bizottság tagja: Az önkormányzat az adófizetők pénzét olyan célra 
fordítja, ami a városnak hasznos. Ha írásban megerősítik, hogy jövőre visszahozzák a 
rendezvényt, akkor el lehet gondolkodni a támogatáson, de így nem.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Kérdése, hogy a támogatási összegen felül miben 
segítik ezt a rendezvényt?  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A Művelődés Háza és Könyvtára hangosítással, stb., a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola hangszerbérléssel, autót kaptak, ehhez sofőrt is biztosítottak. 
Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy azt az egyetlen rendezvényt, ami 
Sárospatakon lesz, azt támogassák.  
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Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Most ha azt mondják, hogy egyetlen fillérrel sem 
támogatják, akkor nem történik semmi, mert nem kérnek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Beszéltek kompromisszumról, a hajlandóság megvan, 
a sárospataki rendezvényt támogatják, ha ez itt került volna megrendezésre, akkor 500 eFt-tal, 
ha előadás lett volna, akkor azzal.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az elnök úr által tett javaslat, mely szerint nem javasolja az 500 
eFt támogatást, de a helyben tartott rendezvényt támogatnák, ez esetben is meg kellene egy 
összeget jelölni, mert a helyben tartott rendezvény is lehet 500 eFt.   
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Ésszerű határok mentén.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Forintosítani kellene, például 100 eFt támogatást 
javasol.   
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Javaslatként megfogalmazható, hogy a költségvetési rendeletben 
meghatározott 500 eFt-os összeget ebben a formában nem javasolja, azonban a sárospataki 
rendezvényt – helyszín és időpont egyeztetését követően – 100 eFt-tal javasolja támogatni.  
 
Tarnavölgyi László a bizottság tagja: Ez kompromisszumos megoldásként elfogadható, 
mert ezzel kifejezik, hogy egyáltalán nem akarják őket innen elküldeni.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Azt fejezi ki, hogy a sárospataki rendezvényt kívánja támogatni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Eltérő javaslat az 500 eFt támogatás odaítélése. Kéri a 
bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 1 igen szavazattal és 3 nem szavazattal nem javasolja az 500 eFt 
támogatás odaítélését a Crescendo Nyári Akadémia rendezvény lebonyolítására.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Másik javaslat, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott 
500 eFt-os összeget ebben a formában nem javasolja, azonban a sárospataki rendezvényre  
(egy koncert) – helyszín és időpont egyeztetését követően – 100 eFt hozzájárulást biztosít.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Esetleg buszbérlés szóba jöhet.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Támogatási szerződés formájában 
ezt át tudják adni.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyző asszony által 
megfogalmazottakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Humán Bizottság 
53/2014. (VII. 10.)  
h a t á r o z a t a 

 
a Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról 

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta, és a határozat-tervezet B.) 
változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, azonban a Sárospatakon 
megvalósuló rendezvényhez – helyszín és időpont egyeztetését követően – 100 eFt 
hozzájárulást biztosítson.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának 
bővítéséről  
Az előterjesztés a 2014. július 10-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság tagja: Ismerteti a javaslatban foglaltakat. A határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
54/2014. (VII. 10.)  
h a t á r o z a t a 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának bővítéséről  

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1415 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Saláta László Mihály              Szvitankó Tamás  
    a bizottság tagja                       a bizottság elnöke  


