
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. május 26-ai ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 

Egyed Attila  
Krai Csaba 
Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Dobránszky Tímea tanácsos 

 Hogya Róbert a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 
 
 
Meghívottak:  
 
 Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője 
 Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője 

Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője 
 Kovácsné Dr. Bíró Orsolya ügyvéd a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében 

Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  
       
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba és Halász Péter bizottsági tagok nincsenek jelen. Krai Csaba bizottsági tag 
az 1. napirendi pont tárgyalása közben távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Cziráki Zsolt a 
Műszaki és Kommunális Iroda vezetője, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 
referens, Hercsik István a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lívják Emília 
a Zempléni Lovas Egyesület elnöke, Jagicza Imre a LIDL Magyarország 
Kereskedelmi Bt. projektvezetője, 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  
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Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes – Kiss Csaba és Halász 
Péter bizottsági tagok nincsenek jelen – az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed 
Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,Javaslat az 
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás javára szóló 
földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról” szóló előterjesztést, melyet ülés 
előtt kézhez kaptak. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és 
földhasználati jog alapításáról” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,Javaslat 
önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő átadására” című előterjesztést, 
melyet ülés előtt kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény 
üzemeltetésre történő átadására” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,Javaslat a 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról” című előterjesztést, melyet szintén ülés előtt 
kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Zárt ülés napirendjére javasolja felvenni a szintén ülés előtt 
kézhez kapott ,,Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról II.” című előterjesztést. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról II.” című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Szintén zárt ülés napirendjére javasolja felvenni a ,,Javaslat 
első lakáshoz jutók támogatásáról II.” című napirendet, melyet ülés előtt kaptak kézhez. Kéri 
a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II.” 
című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Várja az esetleges további javaslatokat a napirend 
tárgyalására vonatkozóan.  
Más javaslat nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a módosításokkal együtt a napirendek 
tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 2013. évi tevékenységéről  
2. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről, 

mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről  
3. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2013. évi 

tevékenységéről  
4. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat kérelméről  
5. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ kérelméről 
6. Javaslat közvilágítás bővítéséről   
7. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

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

8. Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról 
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9. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról  

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
11. Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról   
12. Javaslat a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elfogadásáról  
13. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről  
14. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról  
15. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítására  
16. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
17. Tájékoztató a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében 

megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
18. Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő átadására 
19. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

 
Zárt ülésen:  

 
1. Javaslat ingatlan megvásárlására 
2. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról I. 
3. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról II. 
4. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról I. 
5. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II. 
6. Javaslat a Sárospatak, Október 23. tér 10. III/1. ajtószám alatti bérlakásra 

beérkezett pályázatokról  
7. Javaslat Baloghné Mihalik Marianna Sárospatak, Szabó Ervin u. 3. IV/3. 

ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről  
8. Javaslat Kőváry Gabriella Sárospatak, Katona J. u. 30. fsz. 2. ajtószám alatti 

lakos szerződéshosszabbítási kérelméről  
9. Javaslat Lakatos Róbertné Sárospatak, Sport u. 1/B. fsz. 1. szám alatti lakos 

szerződéshosszabbítási kérelméről  
10. Javaslat Tóth Ferencné Sárospatak, Rákóczi út 22. fsz. 5. szám alatti lakos 

szerződéshosszabbítási kérelméről 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 2013. évi tevékenységéről  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri az ügyvezető szóbeli kiegészítését, különös tekintettel a 
kintlévőségek helyzetére és annak kezelési módjára, hisz vannak települések, intézmények, 
amelyek nem fizetnek, viszont nem tűnik ki az anyagból, hogy milyen intézkedési tervet 
dolgozott ki a Kft. ezek kezelésére.  
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Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
imént kiosztott egy segédanyagot az elmúlt évi tevékenységükkel kapcsolatosan. Nagyon 
nehéz év után van a Kft. A mínusz 853 mFt mérleg szerinti veszteség mindenkit sokkol, 
melyet a megszületett víziközmű törvény hatásai okoztak. Legnagyobb probléma, hogy a 
tőketartalékban szereplő alapítói vagyon közel másfél milliárd forint. A viziközmű törvény 
értelmében ezt ki kellett venni a társaság vagyonából és mérlegéből, vissza kellett adni a 
tulajdonosoknak és újra visszavenni a társasághoz vagyonkezelésbe. A közel 60 tulajdonos 
önkormányzat által visszaadott vagyon kezelése túlzott erőfeszítés a Kft. részéről, mivel több 
száz millió forintos amortizációt jelent. Nagy probléma, hogy 3 éve nem történt áremelés, a 
lakossági szolgáltatásban a rezsicsökkentéssel még csökkentek is az árak.  
Szól arról, hogy 2015. év végén teljes körű vagyonértékelést kell végezni a társaság részére, 
akkor kerül végleges helyére értéknyilvántartással a viziközmű vagyon – a törvény előírja, 
hogy ez tulajdonosi kötelezettség. Az első ajánlat a vagyonértékelésre 380 mFt-ról szól, amit 
visszautasított. Szeretné, ha eljutnának a tulajdonosokkal arra a pontra, hogy ugyanúgy, mint 
ahogy az amortizáció ne terhelje a tulajdonos önkormányzatokat, a vagyonértékelés se 
terhelje a tulajdonos önkormányzatokat – ezt a vagyonértékelési szerződésbe kell valamilyen 
módon beépíteni. A Magyar Energia Hivatal hajthatatlan a tekintetben, hogy a 
tulajdonosoknak fizetni kell, ő nem egészen így látja. Ahhoz, hogy a fizetés egy kézben 
legyen – adott esetben a Kft-nél – szükséges, hogy ugyanaz a vagyonértékelő értékelje a 
vagyont, hogy ne legyen fajlagosan jelentős különbség a vagyonérték tekintetében.  
Elmondja továbbá, hogy a segédanyagból látható, hogy milyen adóterhelést szenvedett a 
ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 12 éve ügyvezető a társaságnál, de eddig a legtöbb adó, amit fizettek, 
7 mFt volt. Tavaly – beleértve a rezsicsökkentést – több, mint 350 mFt adót fizettek, amit ki 
kellett gazdálkodniuk. A nagy tulajdonosoktól szerencsére olyan szabad piaci munkákat 
kaptak, amelyek eddig nagyrészt biztosították a társaság adóterhét, de nem lehet tudni, hogy 
ez meddig tart. Érthetetlennek tartja, hogy az adó mértéke nem kerülhet be a szolgáltatás 
árába.  
Sajnálattal ad tájékoztatást arról, hogy a társaság kintlévősége nagyon magas. A csökkentett 
lakossági árral sajnos kintlévőségeik nem csökkentek. Legnagyobb probléma, hogy a törvény 
a lakosság számára védelmet ír elő, miszerint akkor is kell vizet biztosítaniuk a 
fogyasztóknak, ha tartozásuk van. A nem lakossági kategóriánál egyszerűbb a helyzet, 
könnyebben be is hajtható. A bodrogközi önkormányzatok és Sátoraljaújhely vonatkozásában  
az adósságkezeléséről: Sátoraljaújhely tekintetében elindult, a többi önkormányzat részéről 
nem érkezett meg a támogatás a társaság részére, pedig az igazolásokat a tartozásukról 
folyamatosan megkapják. Ez ügyben részben már születtek megállapodások, pl. Ricse, 
Nagyrozvágy település már elkezdte rendezni tartozását. A társaság rá lesz utalva arra, amit a 
tulajdonosi közösség korábban elfogadott, hogy abban az esetben, ha a megállapodást a 
tulajdonos önkormányzat nem tudja teljesíteni, akkor a Polgármesteri Hivatalt kikötik a 
szolgáltatásból – ez nyilván botrányt fog okozni, de a társaság érdekében meg kell tennie, hisz 
közel 200 ember munkahelyéről van szó.  
Elmondja ezután, hogy a szociális otthonokban történő ivóvíz szolgáltatás eddig a vállalkozói 
kategóriába tartozott, melyet átemeltek a csökkentett lakossági kategóriába, tehát 
rezsicsökkentett árba, mely a társaságnak április 1-től további 25 mFt mínuszt jelent. Így 
közel 400 mFt adóterhe van a Kft-nek idén. Azt még nem tudja megmondani, hogy ezt hogy 
fogják tudni kezelni. Ezúton is kéri a bizottságot, és majd a testületet, ha van olyan munka a 
városban és környékén, mely mélyépítéssel és viziközmű szolgáltatással összefügg, akkor 
gondoljanak társaságukra.  
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Vámosi Ilona a bizottság tagja: Az anyagból kitűnik, hogy hat olyan önkormányzat van, 
amely lakhatási támogatással próbálja enyhíteni a tartozások összegét. Mi van a többi 
önkormányzattal?  
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Nem fizet a többi önkormányzat. 
Sajnos nagy arányú a tartozás lakossági kategóriában és ezek a tulajdonosok azok, amelyek 
odafigyelnek a nehéz helyzetben lévő fogyasztókra.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Nem lehet rájuk valamiféle hatással lenni? 
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Sajnos nem oda kerül a segély 
összege, ahova kellene. E problémát próbálja a társaság enyhíteni, de a nagy tulajdonosok 
közreműködése nélkül nem tudják megoldani.  
Ki lehet mondani, ha nincs a két nagy tulajdonos, a társaság már nem létezik. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: A lakosság pedig fizethetne négyszeres vízdíjat. 
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Így van. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Önkormányzatok, önkormányzati intézmények tartoznak a 
ZEMPLÉNI Vízmű Kft-nek, vagy önkormányzati lakásokban élők, akikért a tulajdonos felel? 
Mit tett az elmúlt évben a Kft., hogy ne halmozódjon a tartozás, és hogy próbálta meg 
behajtani a bérlőktől? Ne az önkormányzat fizesse a lakók tartozását. Időközönként legyen 
kiadva egy lista, hogy az önkormányzati bérlakásokban kik tartoznak a Kft. felé. Ha ismerik 
ezeket az eseteket megtehetik, hogy nem hosszabbítják meg a bérlő szerződését. Közös az 
érdekük. 
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Információi szerint Sárospatak 
tekintetében rövidesen megállapodás születik az összes önkormányzati lakás utáni tartozás 
rendezésére. Megjegyzi, e tekintetben könnyebben tud Sárospatakon célt érni, igaz, a 
minőségi összetétel is másabb, mint más településnél. Nem sok önkormányzati lakás van a 
többi önkormányzatnál, intézményekről van szó. Azt viszont nem teheti meg, hogy pl. a 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházat kivonja a vízszolgáltatásból – ez egy külön probléma  
Sátoraljaújhely polgármesterétől kért segítséget ennek kezelésében.  
A bodrogközi oktatási intézményeknél változott a fenntartó, és nehéz helyzetben van a Kft., 
mert a tulajdonos önkormányzatok nagyon könnyen ,,lerázzák” a társaságot, a fenntartóhoz 
küldik őket. Természetesen mennek, de nagyon nehéz. Oktatási intézményeket nem lehet 
kizárni a fogyasztásból. Az önkormányzati lakások tekintetében a két nagy település és 
Cigánd a mérvadó, ezen kívül van néhány szolgálati lakás.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Próbálja meg a társaság a bérlőtől behajtani a tartozást. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdése, hogy kivel van szerződéses viszonyban a Kft., a 
lakóval vagy az önkormányzattal? 
 
Krai Csaba bizottsági tag távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: A lakóval. Megjegyzi, 
Sátoraljaújhelyen magasabb az a hányadérték, főleg a romák lakta területen, ahol kiutalják a 
lakást, szerződést kötnek, és ha nem fizetnek, ellenőrzés kapcsán kiderül az önkormányzat 
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számára, hogy nem is az lakik benne, akinek kiutalták a lakást. Ezek az ügyek nagyon 
nehezen kezelhetőek a társaság számára, még akkor is, ha a Rendőrség segítségét is 
megkapják. Ugyanis van eset, amikor lapáttal verik az embereiket.  
Jogos a kritika, megpróbálják kezelni az ügyeket, de nem elég hatékony a kapcsolattartásuk e 
tekintetben.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a 
beszámoló elfogadásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
128/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a ZEMPLÉNI Vízm ű Kft. 2013. évi tevékenységéről 

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

2. 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. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri az ügyvezető esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Kiegészítésként elmondja, hogy több fontos változás történt a televízió életében. 2012-ben 4,7 
mFt eredménnyel zárták az évet, 2013-ban pedig 820 mFt veszteséggel. Ennek egyik oka a 
digitális átállás, melynek 9,6 mFt volt a bekerülési költsége. 8 mFt támogatást kaptak az 
államtól, 1,6 mFt saját erőt kellett a társaságnak biztosítania – ez nem volt betervezve. 
Vállalkozási tevékenységükből 17 mFt plusz bevételhez jutottak, próbálva ellensúlyozni a 
tulajdonosi támogatásrész csökkenését. Ráfordításértéket és bért is csökkentettek 
lehetőségeikhez mérten.  
Elmondja továbbá, hogy mai napon a Tiszáninneni és Tiszántúli Református Egyházkerület 
elindította rádióját Európa Rádió néven, melyet hosszú előkészületi munka előzött meg – ez 
sem volt betervezve. Naponta négy óra műsoridőt kell adniuk a rádió regionális műsorának, 
mely 7-9 óráig és 15-17 óráig jelenik meg a térségben – onnan sugározzák, ahonnan a 
Zemplén televízió adásait.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Mennyibe kerül a rádió működtetése? 
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Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Még nem 
tudja pontosan megmondani. A rádiós szövegtartalmak előállítása eltér a televízióstól, így 
azon szerkesztőknek, akik ebben részt vesznek plusz erőfeszítést jelent.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A jelenlegi munkatársi közösség ezt meg tudja oldani? 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nekik van 
kiadva a feladat.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Nyilván ez a bérezésükben is meg fog látszani.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Természetesen negyedéves összesítésben az elvégzett munkát valamilyen módon honorálni 
kell, de nem tudja megmondani, hogy a jelenlegihez képest ez mennyi túlórát, leterheltséget 
jelent majd a dolgozóknak.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Véleménye szerint nem tűnik ki egyértelműen az anyagból, 
hogy a követelések és a kötelezettségek nagyságrendileg miből tevődnek össze. A társaság 
követelése 15 mFt, kötelezettsége 29 mFt. A különbséget hitelből fogják kigazdálkodni?  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: A 
kialakult helyzet az elmúlt évben már prognosztizált likviditási problémáikból adódott. A 
televízió ki van szolgáltatva a projekteknek, hisz zömében ezekből próbálják meg fenntartani 
magukat. Az a pályázati forrás, amit műsorkészítésre kapnak, ezt a mennyiségű szolgáltatást 
önmagában képtelen fenntartani. A Kft. likviditási problémái leginkább a havi fizetés 
kifizetését szolgálja. Az elmúlt éveket tekintve ez realizálódhat, ha az újabb pályázati időszak 
elindul, de átmenetileg nem volt megengedhető, hogy a televízió ne adjon bért.  
A kötelezettségekben szerepel áthúzódó kötelezettség is, mely jelenleg a Sárospataki 
Tömegkommunikációs Alapítvány felé is fennáll részben, hisz csak részben tudták törleszteni. 
Ezen kívül vannak éven belüli kötelezettségeik is.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az önkormányzat 5 mFt-tal több önkormányzati 
hozzájárulást nyújtott a televíziónak, ami finanszírozhatná az alapítvány felé fennálló 
tartozást.  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Egy 
millió forintot sikerült már rendezniük az Alapítvány felé. Második éve tartoznak az 
összeggel, mert igaz, hogy kértek korábban is támogatást, de azt már rendezték az Alapítvány 
részére.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Nem kapott megfelelő választ a kérdésére, szeretné, ha a 15 
mFt-os követelést legalább nagyságrendileg bontsák már le, kötelezettségként pedig lássák 
már, hogy kinek mennyivel tartoznak – legalább milliós nagyságrendben - .  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Egy 
kimutatást pótlólag tud készíteni. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A pénteki képviselő-testületi ülésre kérnék a kimutatást a 
követelésekre és kötelezettségekre vonatkozóan. 
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Egyed Attila a bizottság tagja: Van-e remény még pályázatok elnyerésére, mert ha nincs, 
akkor bizonyára a tulajdonosoknak kell adott esetben helytállni? Kérdése továbbá, hogy 
milyen költséghatékonysággal üzemel a pataki stúdió? Örök kérdés pedig Kisvárda helyzete. 
Arról volt szó, hogy ha kimegy a televízió a településre, minden alkalommal történik 
számlázás.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Természetesen van remény további pályázatokra. Már Heves megyébe is járnak pályázati 
végrehajtásokra, minden munkát próbálnak megragadni költségeik csökkentésére.  
Sárospatakon korszerű stúdiót sikerült kialakítaniuk, bár a helyiség képlékeny állapotban van 
a főiskolával, de költségükbe nem kerül egyelőre. Azzal, hogy nem járnak át többször 
Sátoraljaújhelybe a dolgozók, energia megtakarításhoz jutnak. Az internetes anyagtovábbítás 
is könnyíti a munkájukat, mely látható a ráfordításértékek csökkenésében.  
Kisvárda önkormányzata közműsorra 1 mFt közpénzt adott a társaságnak, és 1,6 mFt projekt 
végrehajtást végeztek. Csak akkor mentek a területre, ha projekt miatt táblát kellett állítaniuk 
vagy sajtómegjelenésük volt.  
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: A pataki 
stúdióval kapcsolatosan még elmondja, hogy nem visz el több pénzt a stúdió, minimális 
költségmegtakarítás is képződött, de ez már akkor jelentkezett, amikor kialakult a 
gyártóegység. Az viszont nem elvárható a pataki kis csapattól, hogy 50 %-ban megtöltse a 
képernyőt sárospataki információkkal. A székhelyen dolgozó kollégák természetesen 
besegítenek a patakiaknak. Néhány éve a Patak-Újhely távolságot naponta többször meg 
kellett tenniük a kollégáknak, mely időben és üzemanyagban is jelentős volt. Idén nem 
jelentkezett jelentős megtakarítás, de költség sem, hisz beállt az elmúlt néhány évi 
intézkedések alapján egy költségszintre a stúdió.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A költségek kb. 60 %-át viszi el az újhelyi stúdió és 40 %-át 
a pataki? 
 
Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezetője: Nem 
lehet egyértelműen megmondani, hisz a székhelyen is történnek vágások, stúdióműsorok is 
vannak ott forgatva. Ennyire egzakt módon nem lehet elkülöníteni.  
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Kiegészítésként még elmondja, hogy nagyon nehéz kimutatni, hogy Patak és Újhely között 
melyik dolgozó hány perc műsort készít. Emellett 22 program kommunikációját látja el a 
sátoraljaújhelyi stáb, ez is eltolódást okoz az elvégzett munkában, hisz ez nem, vagy csak kis 
százalékban jelenik meg műsorban.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki 
elfogadja a beszámolót azzal, hogy a képviselő-testületi ülésre készüljön kimutatás a 
követelések és kötelezettségek összetételéről, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
129/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről, mérleg és 

eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a képviselő-testületi ülésre készüljön 
kimutatás a követelések és kötelezettségek összetételéről.  
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2013. 
évi tevékenységéről  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Kovácsné Dr. Bíró Orsolya ügyvédet a Zempléni 
Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében és kéri a beszámoló esetleges kiegészítését. 
 
Kovácsné Dr. Bíró Orsolya ügyvéd: Nincs szóbeli kiegészítése, a társaság az előző évekhez 
hasonlóan megküldte éves beszámolóját az önkormányzat részére. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A jelenlegi projektekkel és a nyertes pályázatokkal 
kapcsolatosan lennének kérdései. Miért hagyták abba a cinege rekultivációját, mikor 
folytatódik és mikorra várható a befejezése? 
 
Kovácsné Dr. Bíró Orsolya ügyvéd: A rekultiváció a társulás projektje, a társulás 
kérdéseiben nem igazán kompetens, továbbítani fogja a kérdést az ügyvezetés felé.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A szelektívgyűjtéses pályázat és a hulladékudvar építése 
felől érdeklődik. 
 
Kovácsné Dr. Bíró Orsolya ügyvéd: Tudomása szerint ez a pályázat ez év végére, vagy jövő 
év elejére elkészül. Egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer fog kiépülni, egy 
válogatómű, ami a kommunális hulladék válogatására alkalmas. Ebben a pályázatban szerepel 
a házhoz menő szelektív gyűjtés fejlesztése és gyűjtőedények, gépjárművek beszerzése, 
valamint a hulladékudvar kiépítése. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Kft. tavalyi évben átalakuláson ment át, 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú társaság lett, mely a lakossági hulladék szállítással foglalkozik. A 
hulladékudvar megoldása égető probléma, remélhetőleg valóban elkészül hamarosan. 
Megtörtént a városban az ingyenes lomtalanítás, de sajnos idegen polgárok eltulajdonították a 
lakosság által kitett lomokat. Meg lehetne vizsgálni, más településeken mi módon végzik a 
lomtalanítást, hogy hatékonyabb lehessen.  
Elmondja még, hogy a hulladékgyűjtő szigetek bizonyára addig megmaradnak a város 
különböző területein, amíg nem realizálódik a háztól történő szelektív gyűjtés. Mindenki 
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számára ismert, hogy a Kft. gépjárműparkja nagyon elhasználódott, de kérése a Kft. felé, 
hogy mégis próbálja meg időben üríteni a szelektív edényeket, mert pl. a műanyag 
gyűjtőedényzetek pár nap alatt megtelnek.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a 
beszámolót elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
130/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről 

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

 
 
 

 
4. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat kérelméről  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri intézményvezető asszony esetleges szóbeli 
kiegészítését. 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Mint ahogy a javaslat is 
tartalmazza intézményük a Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú ingatlant 2013. november 1. napjától 2014. április 30. napjáig üzemeltetés céljából 
megkapta. Az intézmény még igényt tartana az ingatlanra, ezért kéri a határidő 
meghosszabbítását 2014. július 1. napjáig.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
131/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

kérelméről 
 

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

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ kérelméről 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslat mindenki számára ismert. Javasolja az 
intézmények selejtezésével kapcsolatosan 100 eFt-os összeg meghatározását a későbbiekre 
vonatkozóan, kéri jegyzőnőt, dolgozza ki ennek részleteit.  
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Megjegyzi, a korábbi belső 
ellenőr adta ki számukra e feladatot. Kéri jóváhagyni az anyaghoz csatolt kimutatás szerint a 
selejtezésre javasolt eszközeiket.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
132/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Gondozási Központ kérelméről 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 1.7. pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva 
hozzájárul – az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 
29.) rendeletben foglalt szabályok betartásával – a javaslat mellékletében felsorolt 
eszközök és készletek selejtezéséhez.  
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal  
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6. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat közvilágítás bővítéséről   
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Tudomása szerint ez az ügy már több éve húzódik. Kéri a 
Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézőjének szóbeli kiegészítését. 
 
Hogya Róbert a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: Hozzászólásában elmondja, 
hogy a Comenius utca 6-os számú garázssor tulajdonosai nevében Sánta Béla közös képviselő 
kérelemmel fordult a hivatal felé, melyben a Comenius utca 6-os számú garázsok előtti 
közterületen kérik 1 db közvilágítási oszlop és azon 2 db lámpakar létesítését, valamint a 
kiépített elemekkel a közvilágítás bővítését. E kérelmet tavalyi évben – az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzetére tekintettel – elutasították. Idén január 2-án a közös képviselő újra 
megjelent és benyújtotta újra a kérelmét.  
Lefolytatták a Közbeszerzési Szabályzat szerinti árajánlat kéréseket, a Bíráló Bizottság is 
véleményezte az ajánlatokat, a RICSERON Kft. nyújtotta be a legolcsóbb ajánlatot. Az 
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-vel egyeztetve ingyen adnának két lámpatestet és 
átvennék az új közvilágítási aktív elemeket az önkormányzattól és a város egyéb közvilágítási 
elemeivel együtt üzemeltetik, karbantartják. Bruttó 210 eFt értékű beruházásról van szó (egy 
oszlop két lámpával). 14 garázstulajdonost érint az ügy, valóban nagy az átjárás az érintett 
garázssoron, a kérelemben vagyonbiztonságra és balesetveszélyre hivatkoznak, melyet 
jogosnak tart. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
133/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
közvilágítás bővítéséről 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezet A/ variációját javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, miszerint 
támogassa a Comenius utca 6-os számú garázssor tulajdonosainak közvilágítás-bővítés 
iránti kérelmét. 
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7. 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. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri az ügyvezető esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a 2013. év új év 
volt a Kft. számára, hisz korábban üresen működött a cég, idén a céghez rendelték a 
Sárospataki Galéria működtetését. Egy TÁMOP projekt a Galériában zajlott, 2014-ben pedig 
tovább bővül az intézmény tevékenysége és az épület további hasznosítása szélesebb körű 
lesz.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Az anyagból látható, hogy 2013. december 31-el 1.950 eFt 
pénzeszközzel rendelkezett a Kft. Miért volt szükség a 2,5 mFt önkormányzati támogatásra az 
intézmény jegyzett tőkéjének emeléséhez?  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: 2013. december 31-el a bérek 
lettek átutalva, de a közüzemi számlák és járulékok még kifizetésre vártak. Ezen túl a 
korábban elfogadott üzleti tervben is szerepeltetett kiskereskedelmi tevékenység 
beindításához nagyobb összegre volt szüksége a Kft-nek, így a 2013. évre megmaradó 
kötelezettségeket abból az összegből fedezte a Kft. az év első két hónapjában.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Tehát az az összeg már el is lett költve. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Olyan kötelezettségeik voltak, 
melyeket ki kellett fizetni.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Kérdése, hogy mit szereztek be a kiskereskedelmi 
tevékenység végzéséhez? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Készletet töltöttek fel, popcorn 
gépet, kialakították a mozi büfé üzlethelyiségét, pénztárgép került beszerzésre.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Korábbi ülésén a bizottságnak volt egy javaslata a 
tőkeemelésre vonatkozóan. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Így van, ezt fogadta el a Képviselő-testület is, miszerint a 
törzstőke emelés összegének év végén – december 31-én – a bankszámlán rendelkezésre kell 
állnia. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Kérése, hogy a következő beszámolók esetében kerüljenek 
már külön lebontásra a személyi jellegű ráfordítások (bér, járulék).  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tudomása szerint a bér és járulék 
külön szerepel az anyagban.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Megjegyzi, hogy könyvelő készítette a kiegészítő 
mellékletet, nem a Kft. ügyvezetője. Kérése, hogy a későbbiekben egyértelműbben készítse az 
ilyen jellegű anyagokat. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Természetesen jelezni fogja a 
könyvelő felé, jogos a felvetés.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Igazgató úr bérét a testület határozza meg, az alkalmazottak 
bérét igazgató úr határozza meg. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem, törvény határozza meg 
mind a határozott és határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott dogozó bérét, mind pedig 
a közfoglalkoztatott dolgozó bérét.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Van egyébként igazgatói döntésen alapuló díjfizetés. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Él-e ezen jogával? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Egy alkalommal élt e jogával, 
tavaly év végén, polgármester úrral egyeztetve egy intézményi értekezleten 40 eFt értékben 
vásárlási utalványt osztott szét a kollégáknak.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
beszámoló elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
134/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati 
jog alapításáról 
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnőt, röviden ismertesse az újonnan felvett 
napirendet. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ahogy korábbi napirendnél elhangzott, az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás a települési szilárd hulladék 
gazdálkodásra, a hulladék ártalmatlanítására, annak szelektíven történő gyűjtésére és 
hasznosítására pályázatot nyújt be. Ehhez földhivatali bejegyzésre van szükség. A javaslat 
szerint a Kommunális Szervezet telephelyén 400 m2 terület biztosításáról kellene döntenie a 
bizottságnak, ill. a Képviselő-testületnek. A szerződésnek nincs ellentételezése, tehát ingyen 
biztosítanák a helyet ahhoz, hogy a hulladék lerakás itt megtörténhessen. Határozatlan idejű 
szerződésről van szó.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
135/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás javára szóló 

földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról 
 

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

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslat mindenki számára egyértelmű. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
136/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és 
Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról 
 

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

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A beszámolót mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri a bizottság tagjainak döntését a beszámoló elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
137/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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11. 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. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
138/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 

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

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének 
elfogadásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnő esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Táblázatba foglalták azokat a közbeszerzéseket, amelyek 2013-
ban megvalósultak.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
139/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elfogadásáról 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Tudomása szerint egy nagyon régi ügyről van szó az 
anyagban. Kéri jegyző nő rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Korábbi képviselő-testületi ülésen egy régi földhivatali problémát 
oldottak meg a Kőrösi Csoma Sándor és Hollai János utca közötti részen, most annak a 
folytatásáról van szó.  
 
Dobránszky Tímea tanácsos: Elmondja, hogy Csizmár Zoltán és házastársa az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2524. hrsz-ú út egy részének a saját tulajdonú ingatlanukba 
történő beolvadásának az engedélyezését kéri.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A javaslatban 500,-Ft/m2 ár szerepel, mely nem magas 
összeg, de javasolja elfogadásra, hisz nagyon régi ügyről van szó és jó lenne, ha már 
mihamarabb megoldódna.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Nem derül ki az anyagból, hány négyzetméter területről van 
szó. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Valóban nincs feltüntetve a terület nagysága. Megjegyzi, hogy a 
2524. hrsz-ú utat nem használja az önkormányzat semmire. Az önkormányzat kivágja belőle a 
Hollai János utca folytatását, mindenre merőleges helyrajzi számot próbálnának 
beleolvasztani, így az út, mint megjelölés megszűnne.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Ezzel funkcióvá válik az út. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Így van. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
140/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Szintén régi ügyről van szó, hisz a Képviselő-testület 2007-
ben kezdeményezte az önkormányzat 26/11. hrsz-ú területén lévő, a Honvédelmi 
Minisztérium tulajdonát képező garázsépület ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, a 
javaslat elfogadásával most végre megoldódna az ügy.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
141/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

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

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának 
módosítására  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző nő rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A szakfeladatok kormányzati funkció szerinti besorolása 2014. 
január 1-jével kezdődött, a Polgármesteri Hivatal esetében már megtörtént az alapító okirat 
módosítása, most a Rendelőintézet alapító okirat módosítása került napirendre.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
142/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítására 

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

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A tájékoztatót minden hónapban elkészíti a Gazdálkodási 
Iroda vezetője, ez most is megtörtént, mely mindenki számára egyértelmű. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
143/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a 
Képviselő-testületnek annak tudomásulvételét.  
 
 
 

17. 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. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
tájékoztató elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
144/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében megtartandó Botkői csata 

rekonstrukciójáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a 
Képviselő-testületnek annak tudomásul vételét.  
 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő 
átadására 
Az előterjesztés a 2014. május 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslat szerint a Lábas-ház mellett található vizesblokk 
funkciójú épületet kellene átadni a PATAQUA Kft. részére a szabad strand kialakításához – 
egyetért a javaslattal. 
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Mikortól kerülne átadásra a felépítmény? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Folyamatban van a szabad strand kialakítása és engedélyeztetése, 
hogy mikor ér révbe még nem lehet tudni, ezért nem került bele az anyagba sem időpont.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdései lennének ez ügyben: A Lábas-ház mellett található 
vizesblokkot valaki üzemelteti, kérdése, van-e üzemeltetési szerződés, mennyi bérleti díjat 
fizet? Az önkormányzat tulajdonában van, de nincs hozzá kulcsa az önkormányzatnak. 
Milyen jogon használja bárki is? Kié a terület, ahol a vizesblokk található? A meglévő kerítést 
le kell-e bontani vagy sem? 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Nyilván rendbe kell tenni az ügyet, erről is szól az 
előterjesztés. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A terület, amelyen a felépítmény elhelyezkedik a ÉKÖVIZIG 
tulajdonában van. A Művelődés Háza és Könyvtára intézte a Lábas-ház bérbeadását, ezzel 
kapcsolatban tőlük tudnak információt kérni. Tudomása szerin a vizes blokkra nem volt 
szerződés és összeg sem érkezett be A Művelődés Háza és Könyvtárán keresztül az 
önkormányzathoz. Véleménye szerint nem volt jogosultsága bérlőnek elkeríteni a területet.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A pénteki képviselő-testületi ülésre írásbeli tájékoztatást kér 
az ügyben, felelősökkel megjelölve. Javasolja továbbá megfontolásra, ha szabad strandot 
szeretne üzemeltetni az önkormányzat, nincs-e szüksége a Lábas-házra, a stégre. Kérdése, 
hová került a régi stég, hisz újat lát, azt pedig ki finanszírozta?  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: A pénteki képviselő-testületi ülésre előkészíti az anyagot. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
145/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő átadására 

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

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

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnő rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a Hungarikum és a Pünkösdi pályázat benyújtása 
kapcsán már szóba jött a Települési Értéktár Bizottság létrehozása, ezért is készítették el a 
javaslatot, miszerint Csatlósné Komáromi Katalin, dr. Tamás Edit és Kiss József lennének a 
bizottság tagjai.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
146/2014. (V. 26.) 
h a t á r o z a t a 

 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

   Egyed Attila                  Hajdu Imre 
a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


