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Készült:          Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
december 13-án tartott nyílt ülése folytatásáról – k ö z m e g h a l l g a – 

  t á s á r ó l – az Újbástya Rendezvénycentrumban.  
 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester 
 Sikora Attila   alpolgármester  

Egyed Attila 
 Hajdu Imre 
 Kiss Csaba  
 Krai Csaba  
 Oláh József Csaba  

Saláta László Mihály 
 Szvitankó Tamás  

Zérczi László    képviselők 
 
 dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, dr. Szebényi Tibor a 

Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, továbbá a mellékelt 
jelenléti íven szereplő érdeklődő állampolgárok 

 
 
Megjegyzés: A közmeghallgatásról vágóképeket készít a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft.   
 
A közmeghallgatás meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
 
A közmeghallgatásról készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  
 
 
Aros János: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent sárospataki polgárokat, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, illetve minden kedves érdeklődőt. A Képviselő-testület 
folytatja nyílt ülését.  
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület közmeghallgatást tart, 
melynek megtartását az önkormányzati törvény írja elő, biztosítva, hogy a város polgárai 
elmondják véleményeiket, észrevételeiket, közérdekű problémájukat, illetve kérdéseket 
tegyenek fel a polgármesternek, valamint a Képviselő-testület tagjainak. Tájékoztatja 
megjelenteket, hogy 18 órától kerül sor azon sportolók fogadására, akik kimagasló 
eredményeikkel öregbítették a város hírnevét az év folyamán, az érdeklődőket várja ezen 
rendezvényre is. 
 
Összefoglalva az évet elmondja, az önkormányzat jelentős változásokkal kezdte meg a 2013. 
évet. A járási hivatalok kialakulásával Sárospatak is járási központ lett. Megszűntek a 
Kistérségi Munkaszervezetek. Továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási 
intézmények esetében 2013. január 1-től fenntartóváltás következett be, Sárospatak Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy az intézményeknek nemcsak a fenntartását, hanem a 
működtetését is átadja az államnak. Hiába került át a működés is, az önkormányzatnak így is 
havi 14,5 millió forint hozzájárulást kell fizetnie, ami éves szinten 170 millió forint kiadást 
jelent.  
Az önkormányzat ebben az évben folytatta azokat a pályázatokat, amelyeket 2006. évben 
megkezdett. Megtörtént az óvoda és iskola felújítása, amellyel éves szinten több millió forint 
megtakarítást tudtak realizálni. Folytatódott a fejlesztés az egészségház felújításával. Az új 
részleg felépítésével kistérségi betegellátó központot adtak át, ezen beruházás összértéke 1 
milliárd forint volt. Ennek a közbeszerzését sárospataki cég, az ÉPSZER Zrt. nyerte el.  
Nagy dilemma volt a volt Esze Tamás Általános Iskola épületének kérdése, így a Rákóczi út 
32. szám alatti épületben a végleges felújítást követően a Sárospataki Polgármesteri Hivatal és 
a Gondozási Központ nyert végleges elhelyezést. Júniusban megtörtént a zökkenőmentes 
átköltözés.  
A belváros rehabilitációs pályázatban került megvalósításra a főtér, a piac, a Madách utca 
felújítása, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló kialakítása. A 
Művelődés Háza és Könyvtára előtti térburkolat cseréje megtörtént, Makovecz Imre tér 
névadó ünnepségére november 29-én került sor.  
68 pályázatot nyújtottak be sárospataki vállalkozások mintegy 6 milliárd forint értékben. A 
2014-2020. közötti költségvetési ciklusban újabb pályázati források lehívására kerülhet sor, a 
térség mintegy 100 milliárd forint értékű projektötletet nyújtott be.  
Folyik a cinegei hulladéklerakó rekultivációja, sajnos egy partfalomlás miatt az ezzel 
kapcsolatos munkát abba kellett hagyni, tavasszal folytatják. Ebben a programban a vásártér 
régi problémáját is – felgyülemlett zöldhulladék és szemét – szeretnék megoldani. 
Derogációs pályázat is benyújtásra került, melyben szerepelt a Görbe és Borsi úti átemelő 
kérdése.  
A Képviselő-testület döntése értelmében értékesítésre került a fürdő melletti telek 160 millió 
forint értékben. A beruházó 1 milliárd forint támogatást nyert, és 18 hónap alatt vállalta a 
beruházás megvalósítását.  
Ígéret van arra, hogy országos szinten 12 mentőállomást adnak át a következő év őszére, és a 
későbbiekben a központi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat fogja működtetni. 
Visszatérve a korábban említett projektötletekre elmondja, a következő évtől a megyei 
önkormányzatok fogják koordinálni a pályázatok sorsát. A városvezetőknek a mindenkori 
megyei önkormányzatban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások és 
az önkormányzat elképzeléseiből minél több megvalósulhasson.  
 
Ezt követően polgármester úr átadja a szót a megjelenteknek. 
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Tamás Erzsébet: Mint nyugdíjas pedagógus ismerteti kérdéseit, felvetéseit, melyet a 
jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmaz.  
 
Aros János: Az önkormányzat által kibocsátott 2 milliárd forint értékű kötvény 62 %-át 
konszolidálta az állam, és úgy tűnik, hogy 2014. február 28-án a fennmaradó részt is 
konszolidálni fogja, így a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy nem lesz tartozása Sárospatak 
Város Önkormányzatának.  
Nagy szükség van a városban működő civil szervezetekre (diáksport egyesületek, 
Bodroghalászért Egyesület), melynek egyik legaktívabb résztvevője a Sárospataki 
Lokálpatrióták Egyesülete, amely az adott témában komplett terveket, elképzeléseket hoz, 
köszönet a végzett munkájukért.  
Legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy a környékről történő elvándorlást 
megakadályozzák, mivel jelentősen csökkent Sárospatak lakosságszáma.  
A startmunkaprogram keretében 250 fő foglakoztatására nyílt lehetőség. Gépeket vásároltak. 
A hulladékgazdálkodás megújítására vonatkozóan két pályázat került benyújtásra, melyből az 
egyik nyert. Ha a másik is nyer, akkor sikerül minden eddig felmerült kérést teljesíteni, mint 
például a kukamosó gép, elektromos utcaseprő, szelektív hulladékgyűjtés, stb. 
Szól a Bodrog-part és a Kalajka rendbetételéről. Szeretnék kialakítani a szabadstrandot, ami 
nagymértékben függ a víz minőségétől.  
A volt Carolina Óvoda épületével kapcsolatosan elmondja, ha lesz megfelelő pályázat, akkor 
szeretnék felújítani, ha nem, akkor szeretnék értékesíteni az épületet.  
Az említett Csontos ház a Magyar Államkincstár tulajdona. A malom területén az épületet 
elbontották, a LIDL a kisméretű téglákat értékesítette, ebből 100 millió forint folyt be.  
Továbbra sem tesznek le arról az elképzelésről, mely szerint a volt malom területén 
sportcsarnokot alakítsanak ki.  
A szociális térképet pályázati forrásból kívánják megvalósítani.  
A szociális bérlakások vonatkozásában elmondja, az önkormányzat azt szeretné, hogy aki ott 
lakik, rendszeresen fizesse a bérleti díjat.  
 
Demeter Éva: A lakótelepi városrész lakója. Kérdése arra irányul, hogy az önkormányzat 
hogyan támogatná, hogy bekapcsolódhassanak az energia-korszerűsítési programba?  
 
Aros János polgármester: Az önkormányzat természetesen támogatná, de ez nagyban függ a 
következő évi költségvetéstől. Várják az igényeket, sajnos eddig még egyetlen lakást sem 
sikerült ily módon felújítani. Szeretnék támogatni, de jelenleg nem tud ilyen ígéretet tenni. 
 
Demeter Éva: Augusztusban az önkormányzat egyik szolgáltató cégétől kapott egy 
fogyasztói tájékoztató levelet. Ezzel kapcsolatosan felkereste jegyző asszonyt is, aki ígéretet 
tett arra, hogy ennek utánanéz, azóta sem történt semmi.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A hölgy augusztusban járt nála, az említett levél a 
költségmegosztók alkalmazásával volt kapcsolatos. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan 
ügyvezető úrral és az érintettekkel közösen lakossági fórum keretében kellene beszélni.  
 
Aros János polgármester: Annak idején 40 millió forint kintlévőséggel vette át az 
önkormányzat a távhőt. A probléma rendezésére mindenképpen egyeztetést javasol.  
 
Földházi István: Szól az útdíj bevezetéséről, valamint az Erdélyi utcán átmenő 
kamionforgalomról, ami miatt a háza repedezik, nem beszélve arról, hogy az utakat is teljesen 
tönkreteszik. Szól a mentőállomásról, illetve kérdezi, hogy a piacok megtartására használt 
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MÁV terület kinek a tulajdonában van? A központi rendelő épületével meg van elégedve, 
viszont hallott olyan pletykákat is, miszerint a rendelőnek tartozása van. Az ügyelet felől 
érdeklődik.  
Sajnálja, hogy a honlapon megszűnt a fórum.  
 
Aros János polgármester: A Közútkezelő Kht-nak rendszeresen jelzik a problémát, aki 
sajnos csak azt tudja mondani, hogy forrás hiányában az út javítására nincs lehetősége. A 
mentőállomásra vonatkozó pályázatot megnyerték, a terület átadásra került, a beruházásnak 
2014. nyara végére készen kell lennie.  
Az említett MÁV telek az önkormányzaté. Az egészségházzal kapcsolatban elmondja, hogy a 
labor átszervezés alatt áll. A tartozással kapcsolatban elmondja, hogy a belső ellenőrzés jól 
működik, a célvizsgálat is megtörtént. Az ügyelet tartására vonatkozóan elmondja, hogy az 
ÁNTSZ 12 és 14 óra között nem engedélyezte, azt mondták, folyamatosnak kell lennie.  
A fórumot azért szűntették meg, mert több személy nem vállalva nevét, álnéven, mások 
sérelmére írt bejegyzéseket, ami nem megengedhető.  
 
Oláh István: A fürdő belépőkkel kapcsolatban elmondja, jó lenne, ha 4-10 évig korig lenne 
gyermekjegy. Szeretné, ha a nyugdíjasoknak további kedvezményt biztosítanának a fürdő 
belépőjegy árából. Egyébként volt olyan nyugdíjas, aki megvásárolta a bérletet, viszont tartós 
kórházi kezelés alatt állt, így nem tudta kihasználni. Esetleg más nem tud vele bemenni?  
 
Aros János polgármester: A bérletet nem lehet átruházni, de a kedvezményes bérlet 
megvásárlásának lehetősége mellett a sárospataki lakosok részére a napi belépőjegy árát is 
csökkentették. A sátoraljaújhelyiek továbbra is 20 % kedvezménnyel vehetik igénybe a 
Végradó Fürdő szolgáltatásait.  
Az éves bérlet megvásárlásával, amely 32.000,-Ft, napi 96,-Ft-ért látogathatják a fürdőt – az 
országban ilyen kedvezményt nem tudnak igénybe venni.  
 
Egyed Attila képviselő: A PATAQUA Kft. felügyelő bizottsági ülésen szó volt már arról, 
hogy a sárospatakiak 32.000,-Ft-ért, de a nem sárospataki lakosok 40.000,-Ft-ért juthassanak 
éves bérlethez, de ezt a javaslatot elvetették, mert ezt kevesen vették volna igénybe.  
 
Aros János polgármester: Ezért döntöttek úgy, hogy a napi belépőjegyek árából 
biztosítsanak kedvezményt.  
 
Kurucz Tamás: Polgármester úr említette, hogy a volt malom területén sportcsarnokot 
szeretnének létesíteni. Forgalomtechnikailag felmerülhet, hogy nagyon beszűkül a forgalom a 
városközpontba, ami problémát jelent, mert egyébként is nagyon kevés a parkolóhelyek 
száma.  
 
Aros János polgármester: A településrendezési tervben szerepel további parkolóhelyek 
kialakítása. 
 
A polgármester megköszönte az aktív részvételt és a közmeghallgatást 1745 órakor bezárta. 
 

K. m. f.  
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                Aros János s.k. 
          jegyző                   polgármester  


