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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Sárospatak Város Képviselı-testülete 2006. február 13-án tartott 
ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Dr. Jánosdeák Gábor  polgármester 
   Bárány István   alpolgármester 
   Hutkainé Novák Márta alpolgármester asszony 
   Aros János 
   Bálint Béla Zoltán 
   Déry Zoltán    
   Darmos István 
   Dr. Muha Miklós 
   Erdıs Tamás 
   Jarecsni János László 
   Kıszegi Bertalan  
   Ladomérszky László István 
   Plósz Istvánné    
   Sajtos Tibor 
   Sáfrányos Miklós  
   Saláta László Mihály  
   Stumpf Gábor József  
   Szendrei Andor Attila  képviselık 
 
   Vukovich Lászlóné   aljegyzı 
 
 
Meghívottak:  Peremiczkiné Dobos Edina, Dankóné Gál Terézia irodavezetık, Zelina 

Józsefné mb. irodavezetı, Batta-Istók Sándor belsı ellenır, György 
Zoltán csoportvezetı, Donkó József szakreferens, Vígné Fehérvári 
Zsuzsanna ifjúsági és sport ügyintézı, Gyırffi Dezsı könyvvizsgáló, 
Zérczi László a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, Szegedi 
Istvánné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzatának 
vezetıje, Szegediné Gonda Zsófia a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Osztályfınöki Munkaközösség vezetıje, Hörcsig Márton a Zemplén 
Televízió Kht. ügyvezetı igazgatója, ifj. Ladomérszky László a 
Tourinform Iroda vezetıje. 
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Megjegyzés:  Budai Gyula Károly igazoltan van távol. Jarecsni János László a 2. 
napirendi pont tárgyalása közben távozott és a 9. napirendi pont 
tárgyalása elıtt érkezett vissza. Aros János a 4. napirendi pont 
szavazásánál nem volt jelen. Ladomérszky László István és Sajtos Tibor 
az 5. napirendi pont szavazásában nem vett részt. Plósz Istvánné a 8. 
napirendi pont tárgyalását követıen távozott. Erdıs Tamás a 9. 
napirendi pont szavazásánál nem volt jelen. Saláta László Mihály a 9- 
20. napirendi pont tárgyalásán nem volt jelen. Hutkainé Novák Márta és 
Bálint Béla Zoltán a 13. napirendi pont szavazásánál nem volt jelen.  

 
 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht. 
 
 
Dr. Jánosdeák Gábor polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívott 
vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják.  
 
Déry Zoltán: Javaslata, hogy a 2006. évi költségvetést a Zemplén Televízió Kht. anyagával 
összekapcsolva tárgyalják. 
 
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbiak szerint 
elfogadta a napirendek tárgyalását. 
 
 
Napirend elıtt : 
 
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 
N a p i r e n d : 
 

1. A költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek 
tartalmának meghatározásáról 

 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének megtárgyalására 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Valamennyi bizottság 
 
3. Elıterjesztés mőködési célú, rövid lejáratú hitel felvételére és visszafizetésére 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
4. Elıterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2005. (II.1.) 

rendelet módosítására 
 Elıadó: Ladomérszky László István a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 Véleményezi: Szociális és Egészségügyi, valamint Pénzügyi Bizottság 
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5. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2006. évi üzleti tervének jóváhagyására 
 Elıadó: Hörcsig Márton ügyvezetı igazgató 
 Véleményezi: Pénzügyi és Humánstratégiai Bizottság 
 
6. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösségének kérelme az iskola 

épületeinek mőködtetésével kapcsolatban (épületek közötti ingázás, 
balesetveszélyes közlekedés) 

 Elıadó: Zérczi László igazgató 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 
7.  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelme csoportbıvítés engedélyezése iránt  
 Elıadó: Zérczi László igazgató 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 
8. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának 

kiírásáról 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság  
 
9. Elıterjesztés a zöldséges és használtcikk piac üzemeltetésérıl 
 Elıadó: Bárány István alpolgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
10. A FOR YOU-2 Kft. kérelme a fürdı területén lévı Camping bérbeadására 
 Elıadó: Bárány István alpolgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
11. Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt lévı GOFRI pavilon által 

elfoglalt terület további bérbeadására 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
12. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı, a Bodrog ÉK-i holtága mentén 

horgászházas üdülıterület kialakítására és az üdülıtelkek értékesítésére 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
13. Elıterjesztés a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal 326/327. szelvényében 

önkormányzati kezelésben lévı közúti felüljáró híd szakértıi vizsgálatáról 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
14. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények alapító 

okiratának felülvizsgálatáról 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 
15. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza Alapító Okiratának elfogadására 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
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16. Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának elfogadására 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
17. Elıterjesztés pályázatok benyújtására homlokzat és útburkolatok felújítására 

(TEKI, CÉDE), továbbá közszolgáltatás fejlesztésre (eszközbeszerzés) 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
18. Elıterjesztés idegenforgalomhoz kapcsolódó pályázatok benyújtására 

- Sárospatak és környéke információs térképre 
- Sárospatak idegenforgalmi attrakcióit bemutató leporelló 

megjelentetésére 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 

 
- XI. Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál megrendezésére 
- Zempléni Fesztivál XV. jubileumi rendezvényeinek technikai költségeire 
- XIV. Szent Erzsébet Ünnep megrendezésének támogatására 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Humánstratégiai Bizottság  
 

19. Pályázat benyújtása vis maior támogatás elnyeréséhez 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 

 
20. Tájékoztató a 2006. évben megrendezendı kulturális eseményekrıl 
 Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 
21. Egyéb ügyek 
 

Zárt ülésen: 
 
 

1. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás 
megszüntetésérıl 

 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
2. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatására 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 Véleményezi: Szociális és Egészségügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
3. Elıterjesztés önkormányzati lakás bérbeadására 
 Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
 
4. Egyéb ügyek 

- A Sarokbástya és ezzel összefüggésben a Szent Erzsébet u. 7. szám alatti 
ingatlan ügye 
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- Március 15-ei ünnepség megrendezése 
- Sárospatak Szeles, Kölcsey és Simándi utcai lakók kérelme 
- Horváth Józsefné lakás ügye 

  
 

Napirend elıtt : 
 
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Mindenekelıtt két kitüntetettnek gratulál a nyilvánosság elıtt: Barna 
Lászlóné pedagógus Apáczai Csere János díjat kapott, Csehi Ferenc volt Zeneiskola igazgató 
pedig a B-A-Z. Megyei Népmővelı Egyesület elıadómővészeti kategóriában 2006. évi 
„Megyénk kultúrájáért” díjat.  
Elmondja, hogy nagyon sok rendezvény volt a két ülés között eltelt idıszakban A Mővelıdés 
Házában. Színházi, szakmai elıadások, Hírközlési Minisztérium, szılészek szakmai 
konferenciája és a farsangi bálok.  
Megtartotta költségvetés, ill. ez évi programját elfogadó közgyőlését a Sárospataki Többcélú 
Kistérségi Társulás. Javasolja, hogy a társulás következı testületi ülésen számoljon be errıl 
egy napirend keretében.  
Tájékoztatást ad arról, hogy Kassa város a Megyei Önkormányzaton keresztül kereste meg 
Sárospatakot, INTERREG III. pályázatot szeretnének benyújtani. A projekt kassai részrıl a 
kassai Dóm, ill. a Rákóczi sír látogathatóságának, ill. környékének rendbetételét tartalmazná, 
másik részéhez magyar vonatkozású partnert kerestek, melyhez a Szent Erzsébet 
évfordulóhoz kapcsolódóan a volt Zrínyi iskola tovább építése, udvar rendbetétele kerülne. 
Pályázó a Református Kollégium Tudományos Győjteménye, az önkormányzat pedig 
partnerségi megállapodást írt alá. Rövidesen eldıl, nyert-e a pályázat.  
Az Ipari és Kereskedelmi Kamara is megkereste az önkormányzatot és azt az együttmőködési 
megállapodást, melyet korábbi években is megkötöttek, ez évben is szeretnék az 
önkormányzattal megkötni.  
Beszámol arról, hogy Sárospatakon járt az amerikai nagykövet úr, megtekintette a város 
nevezetességeit.  
Megtartották a ,,Magyar Kultúra Napját” A Mővelıdés Házában.  
A Szent Erzsébet Társaság, ill. a Szent Erzsébet évet elıkészítı bizottság vendége volt 
Németországból az ottani Szent Erzsébet évfordulót szervezık néhány tagja. Felvetették a 
testvérvárosi kapcsolat kiépítését Eizenach-cal.  
Megrendezésre került ez idı alatt a teremlabdarúgó torna, sakkverseny, továbbá a lakótelepen 
volt a Panel programmal kapcsolatos rendezvény.  
Bizonyára mindenki értesült arról, hogy a Kádár vonat Tokajtól Krasznóig megtett egy utat az 
érintett települések vezetıivel, melynek végén aláírtak egy megállapodást, mely e vasútvonal, 
ill. kereskedelmi útvonal újraélesztésének ötletét foglalta magába.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a közvilágításra kiírt pályázat eredménytelen lett. Két pályázat 
érkezett be, az egyiket érvénytelenítették formai hibák miatt. A másik pályázat a szakértık 
szerint bizonytalanná tette a szerzıdés esetleges megkötését a késıbbiekre vonatkozóan. A 
szakmai bizottság és a független szakértı véleménye alapján eredménytelenek nyilvánították 
a pályázatot. A testületnek kell majd eldöntenie, kiír-e új pályázatot vagy sem. 
 
Aros János: Kérdése, hogy a Dobó F. u. 40. szám alatti lakók problémájával kapcsolatban 
történt-e valamilyen fejlemény a két ülés között eltelt idıszakban?  
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Dr. Jánosdeák Gábor: Bíróságon van az ügy, újabb fejleményt nem tud ezzel kapcsolatban.  
 
Aros János: Polgármester úr tájékoztatójában elmondta, hogy Sárospatakon járt az amerikai 
nagykövet úr és felesége. Nehezményezi, hogy polgármester úr nem tudta ıket személyesen 
fogadni.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Elmondja, hogy közbeszerzési írásbeli vizsgája miatt volt 
akadályoztatva, hogy fogadni tudja az amerikai nagykövet urat és feleségét. Elızetesen 
egyeztettek a nagykövet látogatását elıkészítı fıkonzullal és megegyeztek abban, hogy 
amennyiben ı nem ér vissza, alpolgármester úr fogja helyettesíteni. A világon mindenütt 
teljesen természetes dolog, hogy az alpolgármester képviselje a polgármestert, annak 
akadályoztatása esetén.  
 
Bárány István: Elmúlt héten kapott nagykövet úrtól egy levelet, melyben megköszöni az 
itteni fogadtatást, azt írja, nagyon jól érezte magát és visszatér majd Sárospatakra. Nem hiszi, 
hogy ebbıl bármiféle sértıdés lett volna.  
 
Aros János: A Bíbor Diszkont eladásával kapcsolatosan olyan információ jutott hozzá, 
miszerint a liciteljárás az érvényességnek erısen súrolta a határait. Ezzel kapcsolatban kér 
tájékoztatást.  
 
Bárány István: Éppen a Képviselı-testület kérésére tudatták a testület tagjaival, mikor lesz a 
liciteljárás. Volt is képviselı, aki részt vett a liciteljáráson. ,,Mende-monda” valószínőleg 
azért volt, mert egyetlen pályázó jelentkezett a versenytárgyaláson. A pályázó megadta a 
kikiáltási árat és a jogszabályoknak megfelelıen a liciteljárás során az önkormányzat – mint 
tulajdonos – a kialakult árat felajánlotta az elıvásárlási joggal rendelkezı bérlınek, aki 
elfogadta az árat. Ennek alapján történt meg az adásvételi szerzıdés megkötése. Több 
szakértı, jogász megnézte az eljárást, melyen minden a jogszabályoknak megfelelıen történt. 
Még egyszer elmondja, hogy a szóbeszéd azért lehetett, mert egyetlen pályázó volt, továbbá 
az elıvásárlási jog jogosultja nem vett részt a liciteljáráson. Nem kell részt vennie, csak arról 
kell nyilatkoznia, hogy az ott kialakult árat elfogadja-e vagy sem. İ ezt megtette, élt 
elıvásárlási jogával.  
 
A Képviselı-testület a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek 
tartalmának meghatározásáról 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, jogszabályszerőnek találta 
és javasolja annak elfogadását.  
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A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı rendeletet alkotta:  
 

1/2006. (II.14.) rendelet 
 

a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának 
meghatározásáról 

 
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 118.§-a alapján a képviselı-testületnek bemutatandó mérlegek tartalmáról a 
következı rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Sárospatak Város Önkormányzat költségvetésére, költségvetés 
módosítására, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 
 

2.§ 
 

A jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles 
az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e 
rendelet 1., 2/a., 2/b., 3., 4. sz. mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselı-
testület elé terjeszteni.  
 

3.§ 
 

A jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles 
az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását 
bemutató adatokat az e rendelet 5., 6/a., 6/b., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 8., 9. sz. mellékletekben 
meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé terjeszteni.  
 

4.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejőleg a 4/2005. (II.15.) rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
A mellékletek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének megtárgyalására 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Valamennyi bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság meglehetısen nehéz helyzetben volt, amikor ki kellett 
alakítania véleményét az elıterjesztéssel kapcsolatosan, hiszen az államháztartási törvény 
elıírja, hogy február 15-ig be kell terjeszteni a költségvetést. Ugyanakkor egyértelmő volt, 
hogy az összeállításig ismeretes adatok alapján a költségvetés rendkívül nehéz helyzetben 
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van. Az állami juttatások mindig döntıen befolyásolják a helyi önkormányzat költségvetését, 
hiszen ezen juttatások mindig több, mint felét teszik ki a rendelkezésre álló forrásoknak. Ezt 
vizsgálva látták, hogy az összes államtól származó bevétel 18,8 %-kal alacsonyabb a várható 
tavalyinál. A várható természetesen nem biztos, hogy a végleges adatokat tartalmazza, ez a 
várható viszont benne van a táblázatokban, ehhez hasonlítják valamennyi új költségvetési 
számot. Ezen belül a normatív állami támogatások a tavalyinak a 97 %-át adják. A hivatalos 
inflációs mérték 2 %, ha ezeket összeadják, már 5 %-kal vannak alatta a szükséges mértéknek. 
Hozzá kell tenni, hogy valamennyi szolgáltatás (gáz, víz, villany, szemétszállítás, stb.) 
magasabb összeggel lett meghatározva erre az évre, mint a hivatalos 2 %-os infláció. 
Elmondható, hogy a normatív támogatások mélyen alatta vannak a szükségesnek.  
Kétségtelen, hogy a tavalyi várható adatokban szerepelnek évközi juttatások is, melyeket még 
erre az évre vonatkozóan nem ismerünk, ezek az összehasonlítást némileg változtathatják. 
Azonban mégis súlyosbítja a helyzetet, hogy az oktatási alapnormatívák változatlanok 
maradtak a tavalyihoz képest és a kiegészítı normatíva, ami tavaly szeptember 1-tıl 10 eFt 
volt, ebben az évben nincs beépítve. Ugyanakkor a 4,5 %-os bér kötelezı, erre célösszeg 
nincs, benne van úgymond a normatívában. Ez megint gondot okoz. Kivétel az Arany János 
Tehetséggondozó Program, ahol 30 eFt-tal megemelkedett fejenként a normatíva. Sárospatak 
vonatkozásában ez egy lényeges tétel. 
Szerencsétlen dolog, hogy évrıl-évre változtatgatják a jogcímeket, juttatások elnevezéseit, 
nagyon nehéz az összehasonlítás.  
Mindezen problémák mellett újra van kötelezı tartalékképzési rendelkezés, 7,1 mFt, ezzel 
már eleve a támogatás összege csökken, ezt a nagyságrendet már le sem utalják. A saját 
mőködési bevételek csekély emelkedése ezen hiányokat nem tudja ellensúlyozni.  
Az anyagból kitőnik, hogy 448 mFt a mőködési hiány, 62 mFt-tal több, mint a 2005. évi. A 
költségvetés készítésének az idıpontjában még nem volt ismeretes, azóta tisztázódott, hogy a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálatnál mintegy 15 mFt-os normatíva jelentkezik 
pluszban, tehát ez csökkenteni fogja az írásban rögzített hiányt. 
A dologi kiadásokat kisebb eltérésekkel a tavalyi nagyságrenden lehetett meghatározni, 
összességében 8,7 mFt-tal lettek alacsonyabbak a 2005. évinél. Tartalékot nem lehetett 
képezni a nagy hiány miatt, ezért rendkívüli feladatokra forrás nem áll rendelkezésre. Annyit 
lehet tenni a jelenlegi helyzetben, hogy a tavaly meghatározott ÖNHIKI alapjából juttatott 
tavalyi összegbıl a 70 %-ot le lehet igényelni, melyet havi bontásban kap meg az 
önkormányzat. Ez mintegy 65 mFt.  
Látható, hogy a hiány meglehetısen ijesztı, ennyi hitelt nem lehet felvenni. Nagy probléma 
még az, hogy további forrásra, plusz bevételre nem látszik, hogy lehetıség volna.  
A 4/b. táblázat szerint a felhalmozási tételekre – felújításra és beruházásra – megvan a 
fedezet, azonban hozzá kell tenni, hogy a 300 mFt-os ingatlan értékesítés meglehetısen 
ingatag lábakon áll, hiszen olyan tételek is szerepelnek benne, melyeket már több éve nem 
sikerült értékesíteni. Szerepel benne a volt Esze Tamás iskola épületének értékesítése is, 
melyet a testület már egyszer tárgyalt és elutasította az értékesítést. Az is meglehetısen 
furcsa, hogy szerepel, mint eladandó ingatlan, ugyanakkor szerepel 28 mFt pályázati kiírás az 
épület felújítására, melyhez 2,8 mFt önerıt kell biztosítani. El akarja adni az önkormányzat, 
vagy fel akarja újítani?  
Szerepel a táblázatban a Kazinczy u. 19. szám alatti ingatlan pincéje. Nem tudja, hogy abban 
a környezetben van-e erre vevı. A Pénzügyi Bizottság megítélése szerint ez a 300 mFt-os 
tétel nem reális. Hozzá kell tenni, hogy nem ingatlanszakértı által felértékelt összegek 
szerepelnek a táblázatban az értékesítésnél. Ez így ebben a formában vagyonvesztést jelent.  
 
Az elıterjesztésben kiemelve szerepel, hogy a hiány csökkentésére feltétlenül szükséges az 
önkormányzat valamennyi területén az ellátandó feladat, a hozzá kapcsolódó személyi és 
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tárgyi feltételek felülvizsgálata. A testület 3 ízben hozott döntést eddig errıl a témáról (II.14., 
VI.27., XI.28.) Ismerteti a határozatok tartalmát. Úgy gondolta a Pénzügyi Bizottság, hogy ezt 
már újra teljesen szükségtelen, mint feladatot meghatározni. Végre kell hajtani és a 
felülvizsgálatot meg kell ejteni. Az ez évi költségvetés hiánya mutatja, hogy ez a dolog 
tovább nem halasztható.  
A Pénzügyi Bizottság Sárospatak Város Önkormányzatának 2006. évre szóló költségvetését 
azzal javasolja jóváhagyni, hogy a Képviselı-testület az intézményhálózat felülvizsgálatáról 
többször hozott testületi határozat végrehajtásaként, annak struktúráját vizsgálja felül és a 
költségvetést ennek megfelelıen módosítsa. Felelıs lenne a polgármester, jegyzı, bizottságok 
elnökei, a határidıben lehet gondolkodni. A bizottság április 30-ra gondolt, tekintettel arra, 
hogy az apparátus nagy része most le van kötve a választási elıkészületekkel.  
Emellett javasolja a bizottság a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálatnál felmerült 
többletbevétel terhére a Zemplén Televízió által kért nagyságrend támogatását, ill. megadását. 
A költségvetés tervezetben 15 mFt szerepel, 17 mFt-ot kérnek. A Zemplén Televízió olyan 
szolgálatokat tett és tesz jelenleg is a környéknek, aminek a színvonalát semmi körülmények 
között a bizottság nem szeretné rontani vagy csökkenteni.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elıterjesztette a javaslatát bizottsági ülésen, melyet 
elnök úr majd ismertet. Ez is minimum 1,8 mFt-os többletet jelent. Erre vonatkozóan a 
testület tegyen javaslatot, hogy milyen formában fogadja el.  
 
Kıszegi Bertalan: Déry Zoltán elnök úr nagyon jól felvázolta a jelenlegi költségvetés-
tervezetet. Tulajdonképpen ezekkel a feltételekkel fogadta el a Gazdasági Stratégiai Bizottság 
is az elıterjesztést. Költségvetésnek lennie kell, hiszen a pályázatokat be kell nyújtani, de az 
elhangzott intézkedéseket meg kell hozni, valamilyen módon csökkenteni kell a hiányt. 
Együttes bizottsági üléseken meg kell kezdeni a tárgyalásokat. 
 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést. Már tavaly is 
elmondták az elızı évi költségvetéssel kapcsolatban azt, hogy az oktatási intézmények nem 
bírják el a további megszorításokat. Nagyon minimális szinten mőködnek, és elıbb-utóbb a 
rendszeres megvonás a minıség rovására mehet.  
Elmondja, hogy bizottsági ülésre meghívta az érintett intézmények vezetıit, mondják el 
véleményüket a saját intézményüket érintı költségvetésrıl. 
Déry képviselı úr elmondta azokat a fıbb pontokat, melyekre építeni lehet. Hozzáteszi, hogy 
2005. évben iparőzési adóból 41 mFt-tal kevesebb folyt be. A normatív állami hozzájárulás 
2006. évben összességében 3 %-kal csökkent. Ebbıl kitőnik, hogy 2006. április 1-ei 
bérfejlesztésre a normatíva nem tartalmaz fedezetet. Valóban vannak olyan intézmények, ahol 
a normatíva jóval nagyobb mértékben csökkent és van olyan intézmény – az Arany János 
Tehetséggondozó Program  miatt az ÁVG -, ahol a normatíva kicsit emelkedett, ezzel talán 
kompenzálni lehetett a sima normatíva kiesésébıl adódó hiányt. Az oktatási intézmények 
normatív állami támogatása megváltozott, csak az alap hozzájárulást tartalmazza, a tavaly 
szeptemberben megkapott kiegészítı hozzájárulás megszőnt.  
Mibıl adódhatott ez a jelentıs mennyiségő hiány? Az iparőzési adó megszőnésébıl, az állami 
normatíva csökkenésébıl, és az adóbevételek csökkenésébıl, ill. kiesésébıl.  
Bizottsági ülésen az intézményvezetık vállalták, hogy ezzel a költségvetéssel elkezdik az 
évet. Nehezményezték, hogy a költségvetés tervezése úgy történik, hogy ık leadják az ı 
általuk kiszámított költségvetést, melybe csak a legszükségesebb feladatokat építik be, ezzel 
szemben visszakapnak egy kész számot, ahol a Pénzügyi Iroda más normatívával számol. A 
pedagógus béreknél nem mindegy, hogy átlag fizetéssel vagy óradíjjal számolnak. Ez ki is jött 
a Vay Miklós Szakképzı Iskolánál, ahol a fizetésekre szánt összeg is közel 20 mFt-tal 
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kevesebb, tehát a bérjellegő fizetések is veszélybe kerülhetnek az idén. Mindezek ellenére 
neki vágnak az évnek az intézményvezetık.  
Az óvodavezetık szeretnék tudni, hogy a bölcsıde költöztetésére sor kerülhet-e, errıl is már 
több éves testületi határozat van. A testület hibája, hogy nem hajtotta végre ezt a határozatot. 
Kérik az intézményvezetık, hogy a bérjellegő megtakarításokat ne vonja el a fenntartó tılük, 
év közben a most elfogadott költségvetés tovább ne csökkenjen. Az Árpád Vezér Gimnázium 
kéri, hogy a második emeleti korlát magasítására – ami életveszélyes és írásban is jelezték – a 
kért összeget biztosítsa a fenntartó. Valamint kéri a gimnázium, hogy a tornaterem pályázat 
benyújtásához a pályázati önrészt engedélyezzék.  
Mindezek után a Humánstratégiai Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja a 
testületnek a költségvetés elfogadását.  
 
Ladomérszky László István: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén megtárgyalta a 
költségvetést, melyet elfogadásra javasol különbözı megkötésekkel. A Pénzügyi Bizottság 
elnöke szólt azokról a korábban elhatározott intézkedésekrıl, melyek nem valósultak meg. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság ezeket sorolta fel, melyeket már korábban – az elmúlt két 
év költségvetés tárgyalása elıtt – is felvetett.  
Van 3 olyan intézmény, mely önálló egységként mőködhetne Ilyen a TÁVHİ Kommunális 
Szervezet. Biztos benne, ha egy önálló cég lenne, ahol közvetlen érdekeltsége van, 
gazdálkodásra szorított, másképp állnának hozzá a kintlévıségek behajtásához. Ide tartozik a 
Kommunális Szervezet és a fürdı átalakítása. 
Szó esett már az óvodákról, mely már korábban volt testület elıtt, de nem történt meg az 
összevonás. Ezt az ügyet újra elı kell venni, mert csökkenı gyermeklétszám, lakossági 
létszám mellett nem lehet ugyanolyan nagyságú intézményeket fenntartani hosszú távon. Az 
óvodáknál mindenki abban gondolkodik, hogy elsısorban létszámot kell csökkenteni. Nem 
biztos, hogy így igaz. Sokkal nagyobb eredményt lehet azzal elérni, ha egy összevonás azt 
eredményezi, hogy adott esetben két épületben meg lehet oldani a feladatok ellátását. Olyan 
elavult épületek szabadulnak fel, melyek jelen pillanatban ,,viszik” a költségvetést (főtés, 
nyílászárók).  
Tudomása szerint a volt Esze Tamás Iskola épület értékesítését azzal utasította el a testület, 
hogy nem jó az értékbecslés és nem azzal, hogy nem akarja eladni.  
A bizottság egyetért azzal, hogy minden olyan intézményt át kell tekinteni, amelyek nem 
kötelezı feladatokat látnak el.  
Ha a felvetett intézkedések megtörténtek, kerüljön vissza a Képviselı-testület elé, hiszen ilyen 
költségvetési hiánnyal az évet nem lehet végigvinni.  
 
Bárány István: Egyetért azzal, hogy az intézményeket felül kell vizsgálni, de a felülvizsgálat 
a 2006. évi költségvetésen nagyon sokat nem fog javítani, hiszen az eredmények racionális 
átalakításnál csak a következı évben, években fognak jelentkezni. Sıt lehet, hogy az idén 
még plusz kiadást jelentenek az idei költségvetésnek (végkielégítés, stb.) Egy oktatási 
intézmény költségvetésébe nem lehet belenyúlni tanév közben.  
A volt Esze Tamás iskola épületének értékesítésével kapcsolatosan elmondja, hogy más 
funkciókat találtak ki annak az épületnek, azért nem került értékesítésre, nem pedig az 
értékbecslés miatt. Szó volt arról is, hogy költözzön oda a Polgármesteri Hivatal. Arról is szó 
volt, hogy a volt Esze Tamás Iskola épületét akkor érdemes eladni, ha a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolát bıvíteni tudja az önkormányzat. Ennek érdekében pályázatot nyújtottak be 
két esetben is, de sajnos elutasításra került. Azt a pénzt, ami a volt Esze Tamás Általános 
Iskola épületének értékesítésébıl befolyik, ne másra, hanem a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola bıvítésére használják fel.  
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Szó volt a nem kötelezı feladatok ellátásáról. Pontosan a nem kötelezı feladatokat ellátó 
intézmények mőködnek az önkormányzatnál ,,gazdaságosan” (ÁVG, Vay), amivel igazán sok 
mindent nem lehetne kezdeni.  
 
Ladomérszky László István: Nem ezekre a nem kötelezı feladatokat ellátó intézményekre 
gondolt, hanem azokra, amelyeknek nagyon kicsi a normatívája és nagyon sokat kell 
hozzátenni az önkormányzatnak (14.sz. mell.).  
 
Aros János: Az intézmények költségvetését közel 100 mFt-tal nagyobb összegben kell 
kiegészíteni, mint tavaly. Meg kellene nevesíteni az intézményeket. A Carolina Óvoda és 
Bölcsıdéhez 8 mFt-tal kell több kiegészítés, mint tavaly, a II. sz. Napköziotthonos Óvodához 
5 mFt-tal, a III. sz. Napköziotthonos Óvodához 10 mFt-tal, ez összesen több, mint 20 mFt-ot 
tesz ki. Kimagaslóan nıtt a tavalyihoz képest a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
költségvetését kiegészítı önkormányzati támogatás, amely 126 mFt, ez 35 mFt-tal több, mint 
tavaly. Ha már elkövették az iskola összevonást és létrehoztak egy alapfokú oktatási 
intézményt, ennek a megfelelı szinten történı mőködtetése kötelességük. Az Erdélyi János 
Általános Iskola és Kollégiumhoz idén 20 mFt-tal kell kiegészíteni, pedig tavaly pluszban 
volt. A Vay Miklós Szakképzı Iskolához és a Gondozási Központhoz 3mFt-tal kell több 
kiegészítés. 
A 3/3. sz. mellékletben a Termálfürdınél 15 mFt bevételi elıirányzat szerepel. Évek óta nem 
tudják, mennyi pontosan a termálfürdı bevétele. Véleménye szerint 15 mFt-nál több. A 
Camping hasznosítására 2 mFt-ot betervezett az önkormányzat annak ellenére, hogy 
decemberben született egy képviselı-testületi határozat, miszerint visszaveszi az 
önkormányzat és saját maga fogja mőködtetni, lehetıség szerint a bevétel is magasabb lesz. 
Az ingatlanok értékesítésével az elıtte szólók már elmondták aggályaikat, annyit tenne hozzá, 
hogy a Kazinczy u. 19. sz. alatti ingatlan alatti pince értékesítését fontolja meg az 
önkormányzat. Ha elfogadják azon javaslatát, hogy a Kazinczy utca és környékén kialakult 
gettókat minél hamarabb fel kell számolni, akkor a Kazinczy u. 19. sz. alatti ingatlan 
egészérıl érdemes dönteni, nemcsak a pince eladásáról. Ugyanez vonatkozik a Kazinczy u. 
33. sz.-ra és a Szemere u. 3-ra. Meg kell oldani az ott kialakult áldatlan állapotokat az ott 
lakók és a városkép szempontjából is.  
 
Dr. Muha Miklós : Véleménye szerint a 4,2 milliárd Ft-os fıösszeg mellett a 10,4 %-os 
hiányt kezelni tudni kell az önkormányzatnak, de csak akkor, ha a Pénzügyi Bizottság által 
felsorolt feladatokat maradéktalanul végrehajtják. Kétségtelen tény, hogy az óvodák normatív 
állami támogatása csökkent, de ez azért következhetett be, mert a létszám is csökkent, 
márpedig a normatívák létszámra adódnak.  
A 14.sz. táblázat tartalmazza a költségvetési hiány nagy részét (420 mFt-ot), az egész hiány 
440 mFt. Feltétlen foglalkozni kell ezen intézményekkel, melyek nagy része oktatási 
intézmény. Úgy gondolja annak köszönhetı az óvodák rengeteg hiánya, hogy a testület ,,maga 
elıtt tolta” az óvodák mőködtetésének ésszerősítését, a konyhák mőködtetésének 
ésszerősítését, év végén pedig maradt minden a régiben. Most már nem szabad megvárni az 
év végét. A költségvetés elfogadása után felálló bizottságok határozott és konkrét javaslatot 
készítsenek elı a képviselı-testületnek.  
A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola költségvetéséhez tavaly magas összeget kellett hozzátenni 
az önkormányzatnak, most nulla. Mégpedig azért, mert SZJA térségi kiegészítést kap az 
iskola (28 mFt). Azért említette ezt az intézményt, mert nem kötelezı feladat. Ugyanígy 
említhetné az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumot, mert egy része kötelezı, egy 
része nem, mégis hozzá kell tenni 20 mFt-ot. Az óvodák után következı legnagyobb tétel A 
Mővelıdés Háza és a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár 91.180 eFt-tal. Javasolja, fontolják meg, 
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hogy A Mővelıdés Háza, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, a Tourinform Iroda, A Mozi a 
jövıben egyesített intézményként mőködjék. Mivel funkcionálisan is együtt van az egész, így 
lehetne gazdaságosabban mőködtetni. A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálatot szintén 
javasolja átvizsgálni, hogyan lehet különválasztani a kötelezı és nem kötelezı feladatot.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért a Déry képviselı úr által elmondottakkal. Sajnos a 
határozatok végrehajtása több ízben elmaradt. A Mővelıdés Háza tekintetében már korábban 
is felvetette az integráció kérdését, így teljes mértékben egyetért a Dr. Muha képviselı úr által 
elmondottakkal. Felhívja a testület figyelmét, hogy ne legyenek tabu témák és a humánum 
kérdését mindenképpen elsıdlegesnek tekintse. Minden egyes intézményt végig kell 
vizsgálni, hogyan lehet a költségeket csökkenteni, mert vannak tartalékok. 
A volt Esze Tamás Iskola épületével kapcsolatosan elmondja, hogy egy személy felajánlott 
150 mFt-ot az épületért méghozzá kedvezı feltételekkel, vagyis addig maradhatnak az 
intézményben, amíg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházása meg nem valósul. 
Véleménye szerint a lehetı legrosszabb döntést hozták ez ügyben. Ez a lerobbant épület az 
önkormányzatnak csak egyre több pénzbe fog kerülni.  
 
Bálint Béla Zoltán: Elmondja, hogy már sokan kérdezték tıle, mi az, hogy a Farkas Ferenc 
Mővészeti Iskola SZJA kiegészítést kap. A városba azok, akik térségi feladatot látnak el, erre 
jogosultak. A városban egyéni képzés – közoktatási feladatként – csak a Farkas Ferenc 
Mővészeti Iskolában van, a zeneoktatás az ilyen. Ez a legköltségesebb, erre 105 eFt 
normatívát kapnak gyerekenként, és ez kerül 170 eFt és 210 eFt körüli összegbe. A csoportos 
foglalkozás 33 eFt körüli összegre jön ki, az 59 eFt-tal szemben, tehát itt van plusz 
megtakarítás. A magániskoláknál a 30 eFt körüli összeg az, melybıl ki tudják hozni egy-egy 
tanuló oktatását, a fennmaradó összeg az megmarad pluszban. Ez ilyen módon vállalkozás, 
viszont az önkormányzatoknál tönkre mentek azok az iskolák, ahol csak zeneoktatás volt. A 
Farkas Ferenc Mővészeti Iskolában az SZJA kiegészítéssel aránylag jól kijönnek.  
Senki ellen soha nem áskálódott, akik érdeklıdnek az iskola költségvetése, mőködése iránt, 
nagyon szívesen tájékoztat mindenkit. Belsı ellenırzés kapcsán soha nem volt az iskola 
mőködésével kapcsolatban kivetnivaló. 
 
Szendrei Andor Attila: Nem látja a költségvetésben azt, hogy az önkormányzat jövıt 
építene. Minden költségvetés tőzoltójellegő. Nem foglalkozik az önkormányzat a távlatokkal, 
a bevételek növelésével. Lassan a városok magukra lesznek utalva, nem lesz központi bevétel. 
Nem támogat az önkormányzat ide települı vállalkozásokat. Márpedig ha ezt nem teszi meg, 
elveszti elınyeit a város. Az önkormányzatnak meg kellene tennie még azt is, hogy vásárol 
egy területet és az idejövı vállalkozásokat odatelepíti, mert pár év alatt megtérülne.  
Már pénzt osztogat a testület. Jelenleg is van a testület elıtt olyan kérelem, ami a 
költségvetésben nem szerepel. Ki kell merni mondani, hogy nincs pénz, csak a 
legszükségesebb feladatok elvégzésére.  
 
Hutkainé Novák Márta : Nagyrészt egyetért a Szendrei képviselı úr által elmondottakkal, de 
a számok tények. Folyamatosan az hangzik el, hogy a kapott összegbıl kell gazdálkodni. 
Lehet azt mondani, hogy jó, lehet azt mondani, hogy rossz, de tény.  
 
Bálint Béla Zoltán: Sárospatakon már van 4 olyan általános iskola, amely a közoktatási 
feladatokat ellátja. Beindult a Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium Általános 
Iskolája is. Tudomása szerint a ME Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar Árvay József 
Gyakorló Általános Iskolája is bıvítést tervez. Gyermeklétszám csökkenést fog okozni, hogy 
a Református Általános Iskolában 6 osztályos általános iskolát akarnak. Tárgyalni kellene az 
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érintett intézményvezetıknek, akik ellátják a közoktatás ezen feladatait, hogy mit érdemes 
fejleszteni. Az önkormányzatnak kötelezı fejlesztenie, mert már régóta nem volt 
iskolafejlesztés.  
 
Darmos István: Azon is el kellene gondolkodni, a bevételeket hogyan lehetne növelni.  
 
Sáfrányos Miklós: Az elmúlt 15 év tapasztalata szerint ez a legrosszabb, legtöbb hiányt 
produkáló költségvetés. Sok képviselı említette az óvodákat. A három óvoda lehet, hogy 
létszám tekintetében sok, viszont kettı kevés. Szendrei képviselı úr említette a 
vállalkozásokat, melyet ı is támogat. Az önkormányzat nem ad lehetıséget azon 
vállalkozásoknak, akik szívesen letelepednének Sárospatakon. El kell gondolkodni a 
magánosítás formáról (Kommunális Szervezet, Fürdı) is. 
 
Déry Zoltán: Szeretné megerısíteni a felülvizsgálat szükségességét.  
Többen említették a volt Esze Tamás Iskola épületének sorsát, melyrıl a határozat a 
következık szerint szól: A bérleti ajánlatot a Képviselı-testület megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı 
ingatlan értékesítésérıl, mint a hasznosítás egyik lehetıségétıl nem zárkózik el, de jelenleg 
nem értékesíti.  
Ezzel az épülettel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság furcsának találta, hogy 150 mFt-tal el 
akarja adni az önkormányzat, ugyanakkor fel akarja újítani, melyhez saját erıt is biztosít. Van 
egy tétel az 5. sz. táblázatban, mely a Rákóczi iskola felújítására irányoz elı 180 mFt-ot, 
melynek részbeni fedezete lenne a volt Esze Tamás Iskola épületének 150 mFt-os eladása. Itt 
még mindig 30 mFt-ot saját erıbıl kellene hozzátennie az önkormányzatnak.  
Panel programra 56 lakás esetében 44 mFt van elıirányozva, vajon az a három épület, melyrıl 
szó van ez ügyben, hogy tudja biztosítani majd a saját forrást.  
Több olyan tétel van a költségvetésben, mely pontosításra szorul, így mindenképpen kéri a 
testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el. 
 
Erdıs Tamás: A jelenlegi költségvetés egy virtuális költségvetés. Megbizonyosodott errıl – 
miután a Pénzügyi Iroda vezetıjével beszélt -, mivel számos olyan tétel szerepel benne, ami a 
szokás, gyakorlat alapján készül el. Van egy költségvetési struktúra, aminek meg kell felelni. 
Ennek célja az, hogy ÖNHIKI-re tudjon benyújtani pályázatot az önkormányzat. Másik célja, 
hogy virtuálisan egy olyan fejlesztési igénysort vázoljon fel a költségvetés, amitıl népszerőek 
lehetnek. Ez a része a legkínosabb e költségvetésnek. Ami ,,áldozatként” megjelenik e 
mögött, az az ingatlanok értékesítése, ami 300 mFt. Felolvassa a nézık kedvéért, mely 
ingatlanokat kívánja eladni az önkormányzat. Véleménye szerint az esélye annak, hogy ezeket 
bevételként realizálják, nagyon kétséges.  
Véleménye szerint – Szendrei képviselı úrhoz is csatlakozva – nem folyik ebben a városban 
gazdálkodás. Gazdálkodási tevékenységbıl gazdálkodási bevételek származnának.  
Nehezményezi, hogy nincs részletes kimutatása az önkormányzatnak az óvodák, iskolák 
adatairól (létszám, kihasználtság, stb.). Mérleg sincs arról, hogy a két iskola összevonása 
eredményeképpen milyen megtakarítások mérhetık évente. A testület azt a kényszert kapja, 
ha nem fogadja el ezt a költségvetést, hogy nem tud az önkormányzat ÖNHIKI-re pályázni.  
 
Plósz Istvánné: Déry képviselı úr is elmondta már, hogy tavaly három javaslatot tettek azért, 
hogy a költségvetés hiányát csökkenteni tudják. Ezekkel kapcsolatosan semmiféle intézkedés 
nem történt. Az elhangzott javaslatokat javasolja csokorba kötni, határidıhöz kötni.  
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Dr. Jánosdeák Gábor: Amikor a költségvetés tárgyalására kerül sor, mindenki elmondja, 
hogy szeretné megfelelınek látni a költségvetést, de konkrét javaslatok soha nem születnek. 
Bizottsági üléseken az elnökök számon kérnek bizonyos dolgokat és akkor kiderül, hogy egy 
épkézláb ötlet nincs a bizottság részérıl. Déry képviselı úr idézte az elızıekben, hogy a 
szakbizottságok feladatul kapták, hogy készítsenek megfelelı javaslatot. A mai napig még 
nem látott szakbizottsági javaslatot a költségvetéssel kapcsolatosan.  
Az önkormányzat feladatainak 99 %-a kötelezı feladat. Ezek mellett nem igazán lehet 
gazdálkodást folytatni.  
Szó volt az intézmények költségvetésérıl is. Azokat a jogos igényeket, melyek az 
intézmények mőködéséhez és színvonalának megtartásához szükségesek, meg kell tudni 
védeni a költségvetési tárgyalásokon. Az intézményvezetık a Pénzügyi Iroda vezetıjével 
tárgyalva végignéznek minden egyes tételt. Igaz, hogy az intézményvezetıket különösebben 
nem érdekli amikor a nagy költségvetés összeáll, hogy van-e erre forrás vagy nincs.  
A forrásoldal azért ,,virtuális”, mert tele van bizonytalan tényezıkkel (pályázatok, ingatlan 
értékesítések, stb.).  
Kíváncsi lesz, hogy amikor valóban dönteni kell bizonyos strukturális kérdésekrıl az 
intézményeknél, akkor is kellıképpen meglesz-e az eltökéltség a képviselı-testületben.  
Részt vett a Humánstratégiai Bizottság ülésén, ahol jelen voltak az intézményvezetık is. A 
bizottság ülésén egyetlen képviselı volt, aki nem szavazta meg a költségvetést, a bizottság 
elnöke. Tıle különösen várja, legyenek javaslatai, hogy kell az intézmények költségvetését 
helyre tenni. Továbbá minden bizottsági elnöknek azt javasolja, hogy a szakbizottsághoz 
tartozó területet komolyan vizsgálja át.  
Konkretizálva minden szakbizottság a saját területéhez tartozó intézményrendszert vizsgálja 
át. Minden bizottságnak javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottságot vonja be a tárgyalásokba, 
hogy késıbb ne legyenek ütközések. Véleménye szerint nem kellene erre a feladatra áprilisig 
várni, a következı testületi ülésre 30 napon belül elı kell készíteni. Lehetnek olyan 
javaslatok, melyek azonnal megvalósíthatóak (fürdı, Camping, stb.).  
 
Aros János: Különösen örült a Humánstratégiai Bizottság, hogy polgármester úr részt vett 
bizottsági ülésükön, hiszen az intézményvezetık már hiányolták, hogy a Humánstratégiai 
Bizottsági üléseket nagyon szórtan látogatják a városvezetık.  
Ha polgármester úr azt szerette volna provokálni az elızıekben elmondottakkal, hogy ı vagy 
a bizottság újabb intézmény összevonásokat készítsen elı, ezt egyenlıre szakmailag nem 
tartják indokoltnak. Az intézményvezetık elmondták bizottsági ülésen, hogy jelenleg is 100 
%-os kihasználtsággal mőködnek az óvodák. Amennyiben be tudja valaki bizonyítani, hogy 
gazdaságilag van értelme az összevonásnak – mint ahogy nem tudták még bebizonyítani, 
hogy a két iskola összevonásának volt -, akkor partnerek lesznek ebben. Egyébként 
szakmailag nem indokolt jelenleg.  
Költségvetési hiányt csökkentı javaslatai lesznek tıle és a bizottságtól is. Bizottsági ülésen 
sem fogadta el a költségvetést, jelen testületi ülésen sem fogja elfogadni, mert 
katasztrofálisnak tartja ebben az állapotban. Bizottsági ülésen viszont polgármester úr volt az, 
aki csatlakozott hozzá és azt mondta, hogy ebben a formában ı sem fogja elfogadni a 
költségvetést  annak ellenére, hogy ı az elıterjesztı, hiszen ez öngyilkossághoz vezet. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Azt mondta pontosan, hogy amennyiben javaslatait nem fogadja el a 
Képviselı-testület, akkor nem fogadja el ı sem a költségvetést, de neki lesznek javaslatai. 
Elnök úrnak viszont nem voltak. Az intézményvezetık viszont egyhangúlag elfogadták saját 
költségvetésüket.  
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Nyomatékosan kéri a szakbizottságoktól, hogy most az egyszer ne csak a saját érdeküket 
nézzék, hanem azt, hogy a jelenlegi költségvetéshez a hiány csökkentésére vonatkozóan 
minden képviselı javaslatára szükség van.  
Elmondja, hogy az intézményvezetıkkel már elkezdték a tárgyalásokat, akik partnerek az 
együttgondolkodásban. Kérte ıket, senkit ne riogassanak, mert most szó sem volt bizottsági 
üléseken intézmény összevonásokról.  
Bálint képviselı úr felvetette, hogy miért nem egyeztetnek az általános iskolák. Az 
önkormányzat már évekkel ezelıtt próbált más fenntartókkal tárgyalni arról, hogy a csökkenı 
gyermeklétszám miatt hány osztályt indítsanak. Nem mőködött ez a dolog, most pedig már 
még több általános iskola van. Az önkormányzati általános iskola akkor sem zárhat be, ha pl. 
20 %-os a kihasználtság.  
 
Szendrei Andor Attila: Hosszú idın keresztül volt bizottsági elnök, de polgármester úr nem 
sokszor jelent meg a bizottsági üléseken. Mióta Kıszegi képviselı úr az elnök, semmivel 
nincs többet polgármester úr a Gazdasági Stratégiai Bizottsági üléseken sem. Kijelenti, hogy a 
bizottsági üléseken igenis történnek építı jellegő dolgok.  
A fürdıvel kapcsolatosan elmondja, hogy a fürdı fejlesztését támogatta mindaddig, amíg nem 
látott bele mélyebben a konkrétumokba. Bizottsági ülésen tárgyaltak a Camping 
üzemeltetésérıl. Javasolják, hogy az önkormányzat mőködtesse egy évig valamilyen 
formában, hogy lássák, mennyi a hozadéka. 
 
Déry Zoltán: Polgármester úr összefoglalójában elhangzott, hogy a bizottságok nem tesznek 
javaslatot a költségvetés csökkentésére vonatkozóan. Szereti a konkrétumokat, ezért 
felolvassa a koncepció tárgyalásakor meghozott határozatot. A határozatból kitőnik, hogy a 
Pénzügyi Bizottság tett javaslatokat. Ahhoz, hogy egy-egy bizottság dönteni tudjon, javaslatot 
tudjon megfogalmazni, az apparátusnak anyagot kell szolgáltatni. A Pénzügyi Bizottság 
mostani javaslatában is ez szerepelt. A Pénzügyi Bizottság részérıl maximálisan ígéri az 
együttmőködést.  
 
Bárány István: Aros képviselı úr azt mondta, hogy a város összes óvodája 100 %-os 
kihasználtsággal mőködik. Ez nem így van. Kb. 2 éve készült egy jelentés az óvodák 
átvilágításával kapcsolatosan, már akkor sem mőködött 100 %-os kihasználtsággal egyetlen 
óvoda sem. A helyzet azóta csak romlott. Azzal viszont egyetért, hogy az óvodák 
összevonásával addig nem érdemes foglalkozni, amíg a három óvodából épületet nem tudnak 
kiüríteni. Amennyiben igen, akkor viszont el kell gondolkodni az összevonáson.  
 
Ladomérszky László István: Egyre többen vannak a testületben, akik komolyan veszik, 
hogy bizonyos lépéseket minél hamarabb meg kell tenni, mert elkerülhetetlen. A városnak 
mőködni kell, de nem biztos, hogy ugyanígy, ahogy eddig mőködött.  
 
Erdıs Tamás: Véleménye szerint mindenkinek van javaslata, a gátakat az okozza, hogy 
strukturálisan nem tudja hol megfogni ezt az egész rendszert. Ahonnan az egész 
felülvizsgálatot kezdeni kell, az a Polgármesteri Hivatal. Normális helyeken a költségvetés 
tárgyalása elıtt a testület ,,beköltözik” a hivatalba és az intézményvezetıkkel közösen 
tervezik meg a költségvetést. Akkor nincsenek tabu témák.  
 
Aros János: Véleménye szerint most le kellene zárni a napirendet, lesz aki elfogadja, lesz aki 
nem. Ezek után komoly gondolkodást, munkát kér mindenkitıl. Vannak olyan javaslatok, 
melyekrıl már beszéltek bizottsági üléseken, egymás közt, amelyek ésszerőek, mégsem tettek 
semmit annak érdekében, hogy bekerüljenek a költségvetésbe. Kinek a felelıssége? Vannak 
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olyan javaslatok, melyek ésszerőségérıl még nincs meggyızve. Ilyen javaslat az óvodák 
összevonása.  
 
Bárány István: Azt a képtelen állítást próbálta iménti hozzászólásában helyre tenni, melyben 
Aros képviselı úr azt állította, hogy mindhárom óvoda 100 %-os kihasználtsággal mőködik.  
 
Aros János: Partner ebben, gyızzék meg arról, hogy érdemes, gazdaságos lesz, ha 
összevonják az óvodákat. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Mindenkinek vannak fenntartásai a költségvetéssel kapcsolatban. 
Javaslata, hogy tekintsék elsı olvasatnak a jelenlegi költségvetést, mert ezzel nem lehet az 
évet végigvinni. Úgy fogadják el, hogy 30 napon belül fogalmazzák meg konkrét 
javaslataikat. Gyızzék meg egymást arról, hogy egy-egy ötlet valóban segít a hiány 
csökkentésében. Dönteni kellene a Pénzügyi Bizottság javaslatával a Zemplén Televízió Kht. 
igényével, ill. a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 11 mFt-os költségvetés 
módosításával kapcsolatosan.  
 
Zelina Józsefné: Az állami támogatás megemelése most nem történik meg.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Kérése, döntsön a Képviselı-testület a Zemplén Televízió Kht. 
támogatási kérelmérıl. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja 
a Zemplén Televízió Kht. 17 mFt-os támogatási kérelmét. 
 
Aros János: Az Árpád Vezér Gimnázium tornaterem felújításának pályázatáról nem kell most 
dönteni a testületnek? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Tudomása szerint nem tárgyalták bizottságok. Javaslata, ezzel a 
költségvetési tételt ne növeljék meg. A pályázat benyújtásának határideje elıtt még úgyis lesz 
testületi ülés.  
 
Déry Zoltán: Kérése, erısítsék meg, hogy a költségvetést most elfogadják, tekintettel arra, 
hogy ÖNHIKI-t nem lehet másképpen kérni, pályázatokat nem lehet másképpen benyújtani, 
de a felülvizsgálatot el kell végezni egy adott határidın belül. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: 30 napos határidıt javasol a felülvizsgálatra.  
 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

2/2006. (II.14.) rendelet 
 

az önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl 
 

Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi költségvetésérıl az alábbi 
rendeletet alkotja. 
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A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri 
Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) 
terjed ki. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a  
 
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7/2005. (XII.29.) számú 
Német Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (I.6.) számú 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (I.20.) számú, a 2006. évi költségvetésrıl szóló 
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 
 

A költségvetés címrendje 
 
2.§ 
 

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 
 
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési 
szervek, a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a 
költségvetési rendelet 3/1. számú mellékletei 1-16. számai tartalmazzák. 
 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3.§ 
 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetését 
 

3.727.423 eFt bevétellel 
4.176.117 eFt kiadással 

                448.694 eFt forráshiánnyal  
 

állapítja meg. 
 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a 
Képviselı-testület. 
 
(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
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4.§ 
 

A Képviselı-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási 
elıirányzatát a rendelet 3/2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

5.§ 
 

A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai 
átlagos állományi létszámot a 3/1. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

6.§ 
 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházási kiadások célonkénti 
részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások feladatonkénti 
ütemezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

7.§ 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 
¾. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat a kiadások között 7.171 eFt államháztartási tartalékot állapít 
meg a 2006. évi költségvetési törvény 52.§ (1) bekezdése alapján. Az önkormányzat a 
mőködési forráshiány nagyságrendje miatt tartalékot nem képez. 
 

8.§ 
 

A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat – tájékoztató 
jelleggel – mérlegszerően a 4/a. és 4/b. számú melléklet tartalmazza. 
 

9.§ 
 

(1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó kötelezettségek elıirányzatait éves 
bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek 
elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök 
szerint a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 
eszközök szerint a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

10.§ 
 

A Képviselı-testület a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, a 
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések 
ismeretében a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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11.§ 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat 2006. évi elıirányzati ütemtervét havi bontásban 
a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

12.§ 
 

Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. 
 
 

13.§ 
 

Amennyiben az intézmény 30 napot elérı, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 
további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási 
elıirányzatának 5%-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv vezetıje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat 
jegyzıjének. 
 

14.§ 
 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje e rendelet 13. számú mellékletében 
foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a 
tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat 
jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 
 

15.§ 
 

(1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése 
érdekében a Képviselı-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elı az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás 
benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elı kell készíteni a pénzintézethez 
benyújtandó hitelkérelmet. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény 
kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidıben történı benyújtásáról a 
polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján.  
 
 

16.§ 
 

(1) A Képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás 
jogát minden esetben fenntartja magának. 
 
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt elıirányzat-átcsoportosítások miatt a 
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költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a jegyzı által történı 
elıkészítése után, a polgármester elıterjesztése alapján, negyedévente dönt. 
 

17.§ 
 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi 
és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük 
terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az 
intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 
 
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük 
terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik 
fel, csak a testület jóváhagyását követıen. 
 
(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje a saját hatáskörben 
végrehajtott elıirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a jegyzıt tájékoztatni. 
 

18.§ 
 

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját 
hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – a jegyzı által meghatározott módon – 
számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. 
 
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét 
meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli. 
 

19.§ 
 

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások 
felhasználására csak a Képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény 
tekintetében is köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga 
után. 
 

20.§ 
 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri 
Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 12. számú mellékletét képezı 
pénzellátási terv alapján. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek 
naprakész nyilvántartást vezetni. 
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A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 
 

21.§ 
 

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési 
munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a 
zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a Képviselı-testületet 
tájékoztatni. 
 
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles 
gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsı 
ellenırzésének megszervezésérıl. 
 

Záró és vegyes rendelkezések 
 

22.§ 
 

(1) Az átmeneti likviditási gondok megoldására a Képviselı-testület felhatalmazza a 
polgármestert 100 millió forint erejéig hitel felvételére. 
 
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek 
kiadásait a likviditási helyzet függvényében ütemezze. Ennek keretében jogosult a 
kifizetések átmeneti felfüggesztésére is. 
 

23.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1-jétıl 
kell alkalmazni. 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik.  
 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2155/1/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a költségvetési hiány csökkentésérıl 
 

A Képviselı-testület a 2006. évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg – tekintettel a 
jelentıs összegő forráshiányra -, figyelemmel az e témában korábban hozott 
határozataiban foglaltakra továbbra is elengedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy 30 
napon belül kerüljön sor az önkormányzat intézményhálózatának, mőködésének 
komplex felülvizsgálatára. 
 
A vizsgálatban az érintett intézményvezetıkön túl vegyen részt a Polgármesteri Hivatal 
szakapparátusa, s az érintett szakbizottságok. 
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A felülvizsgálat során kerüljön sor a költségvetési hiány csökkentését eredményezı 
konkrét javaslatok megfogalmazására és ennek a testület elé terjesztésére. 
 
Felelıs: Polgármester, Aljegyzı, bizottságok elnökei 
 
Határid ı: 2006. március 13. 

 
 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés mőködési célú, rövid lejáratú hitel felvételére és visszafizetésére 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Zelina Józsefné: Elmondja, hogy lejárt az éven belüli mőködési hitel határideje, amelyet meg 
kell újítani.  
 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és mint szükségszerő 
intézkedést, támogatja. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/2/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

mőködési célú, rövid lejáratú hitel felvételére és visszafizetésére 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete az OTP BANK Rt-tıl – a mőködési forrás 
biztosítására – 100 millió forint rövid lejáratú hitel felvételével egyetért. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama 
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozás és tıke jellegő 
kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
A futamidı vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2007. január 
26-ig visszafizeti. 
 
A kért hitel fedezetéül a Képviselı-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: 
 

1. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a törzsvagyonhoz nem tartozó 
forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul. A felajánlott 
ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs és nem 
képezi apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvetı lakossági 
szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A Képviselı-testület hozzájárul, hogy 
az ingatlan az OTP Bank Rt. javára szóló – hitel és járulékai mértékéig terjedı – 
jelzálogjoggal történı megterheléséhez elsı helyi zálogjogi ranghelyen. 

 
2. A helyi adóból származó bevételt az OTP BANK Rt-re engedélyezi. A Képviselı-

testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt eleget tesz azoknak a 
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kötelezettségeknek, amelyek az engedélyezett bevétel beszedésére feljogosítja. A 
testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az önkormányzat a hitellel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek határidıre nem tesz eleget, az 
engedélyezett bevételt – szükség szerint az önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára történı átvezetés végrehajtásával – az OTP BANK Rt. 
zárolja és saját hatáskörben a kötelezettségek teljesítése érdekében a 
kötelezettségnek megfelelı összeget leemelje. 

 
 
Az ingatlan adatai a következık: 
Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület 
Ingatlan címe: Sárospatak, Herceg út 
Helyrajzi száma: 1581. 
Tulajdoni hányad: 1/1. 
Forgalmi értéke: 124.815 eFt. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy:  Elıterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2005. 
(II.1.) rendelet módosítására 
Elıadó: Ladomérszky László István a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi, valamint Pénzügyi Bizottság 
 

Ladomérszky László István: A Képviselı-testület decemberi ülésén megbízta a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy igazságosabb támogatási rendszert a 
hulladékszállítás díjainak a kedvezményére. A decemberi ülésen a korábban meglévı 
nyugdíjas kedvezményre készült egy elıterjesztés. Akkor kapott a bizottság egy megbízást 
arra, dolgozzanak ki egy olyan rendszert, ami nemcsak a nyugdíjasokat, hanem rászorultsági 
alapon egy szélesebb kört érintene. Számításaik szerint – az eddigi tapasztalatok alapján – 500 
család van a városban, amely szociálisan kedvezményekre szorul. Ez mintegy 1,8 mFt plusz 
kiadást jelentene a városnak, amennyiben mindenki igénybe veszi. Figyelembe lehet venni, 
hogy a szemétszállítást a külterületeken nem veszik igénybe, így az összeg kevesebb is lehet.  
 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Vita volt a szövegezéssel, 
különösen az (1) és (2) bekezdés adataival kapcsolatosan. A bizottság úgy foglalt állást, hogy 
ez a támogatás újabb többletkiadást jelent. Arra gondoltak elıször, hogy az 50,-Ft-os 
önkormányzati támogatás, mely minden kukára vonatkozik, csökkenteni kellene. Aztán menet 
közben kiderült – amirıl a költségvetés tárgyalásakor már szó volt -, hogy lesz többletbevétel, 
ennek a terhére tudja a bizottság elképzelni, ellenkezı esetben többletkiadás jóváhagyását 
nem javasolja.  
 
Ladomérszky László István: Úgy támogatni valamit, hogy adjon is az önkormányzat, de 
pénzbe se kerüljön, nem megy. Azt kellene végiggondolni a testületnek, hogy ezen 
szolgáltatási díjak eltérítését – a valós szolgáltatási díjaktól való eltérítését – elıbb-utóbb meg 
kellene szüntetni. Rászorultsági alapon inkább adjanak kedvezményt azoknak, akik nem 
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tudják megfizetni ezt a szolgáltatást. Értelmetlennek tartja, hogy válogatás nélkül mindenki 
megkapja ezt a támogatást. 20 mFt-ot költ erre a város.  
 
Plósz Istvánné: Egyetért a 70 éven felüliek, ill. a nyugdíjasok támogatásával ((3) és (4) bek.), 
de nem ért egyet a tervezet (1) bekezdésében szereplı %-okkal. Véleménye szerint a 
szemétszállítás nem kifejezetten a szociálisan támogatandó tevékenységek körébe tartozik. Ad 
az önkormányzat lakhatási, tüzelı, adósságcsökkentési támogatást. Az eddig nyújtott 
kedvezményeket javasolja továbbra is biztosítani.  
 
Kıszegi Bertalan: Javasolja, hogy a kérelmezık kérelmeiket a Polgármesteri Hivatalba 
nyújthassák már be, ne pedig a Zempléni ZHK. Kht. Miskolci székhelyéhez, ezzel is 
könnyítenének az ügyfeleken. 
 
Erdıs Tamás: Óva inti a testületet a közszolgáltatás szociális alapú alapra helyezésétıl. 
Tudomásul kell venni, hogy a szociális rászorultság alapját nem határozta meg a Képviselı-
testület. Például a Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatásnál is gondokat okoz, ki hogyan vallja 
be a jövedelmét.  
Egy kötelezı közszolgáltatásról van szó. Nem jó, ha ezt elkezdik jövedelemhatárokhoz kötni. 
A szociális rászorultság ebben a konkrét esetben nem megfelelı alap. Nem arról szól a 
bizottsági elıterjesztés, hogy mi legyen a szociális rászorultság alapja és mi legyen ennek a 
mérési mutatója. Sokkal inkább a mennyiségi irányba tolná el a dolgot. Ennek a kötelezı 
közszolgáltatásnak nagy üzlet az alapja. Ma Magyarországon az egyik legnagyobb üzlet a 
szemétkezelés. Véleménye szerint az elszállított szemét mennyiségétıl kellene függıvé tenni 
ezt a rendszert, mint ahogy ez az országban több helyen jól mőködik.  
 
Ladomérszky László István: Már a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy 
meggyızıdése, hogy a képviselık egy része nem tudta, mirıl döntött decemberben. A 
Képviselı-testülettıl kapta a megbízást az elıterjesztés elkészítésére, döntı többséggel. 
Továbbá azt sem érti, miért jó a feltétel nélküli támogatás, amit jelenleg végez az 
önkormányzat.  
 
Plósz Istvánné: Ismételten hangsúlyozza, nem tartja helyesnek, hogy a szemétszállítási díjat 
szociális alapra helyezzék.  
 
Szendrei Andor Attila: Véleménye szerint ilyen költségvetési helyzetben nem aktuális ez a 
fajta támogatás.  
 
Ladomérszky László István: Teljes védettséget nem tudnak biztosítani, mindig lesz valaki, 
aki megpróbálja ,,kijátszani” a rendeletet. Mégsem javasolja elvetni a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Jelenleg a szemétszállítás támogatása tipikusan vegyes rendszerő. 
Véleménye szerint nem megoldott dolog lenne a súly szerinti összeszedés, ehhez minden 
kukát le kellene mérni egyesével.  
Az utóbbi idıben teljesen kezelhetetlenné vált a rendszer, valóban érkeztek jogos igények 70 
éven felüliek részérıl, ahol olyan minimális volt a szemét mennyiség, amit a rendszer nem 
tudott kezelni. Ezen esetekben megoldás lehet az, ha viszonylag kevés szemét van és tényleg 
rászorult az illetı, hogy valamilyen módon kezelje az önkormányzat. Szóba került, hogy 
sokan ,,kijátsszák” a rendeletet, véleménye szerint ez folyamatosan csökken, a 
nyugdíjszelvény esetében nem lehet csalni.  
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Mi van akkor, ha úgy dönt a testület, hogy e támogatás fedezetével nem növelik a 
költségvetés hiányát, hanem abból az összegbıl adják a támogatást, amit egyébként mindenki 
megkap?  
Van aki azt vallja, hogy rászorultsági elven adjanak támogatást, van aki azt vallja, hogy alanyi 
jogon. Az önkormányzat most vegyes rendszert mőködtet. Amikor tárgyalt a bizottság 
elnökével azt mondta neki, ne nagyon bıvítsék már ezt a kört, mert nincs rá fedezet. De ha azt 
mondja a testület, hogy az imént említett keretbıl támogassák, ha indokolt, akkor javasolja a 
támogatást.  
 
Szendrei Andor Attila: Nagyon nehéz ebben az ügyben igazságot tenni. Egy város többféle 
rétegbıl tevıdik össze. A húzó réteg fizessen a többi helyett is?  
 
Kıszegi Bertalan: Véleménye szerint minden hozzászóló által elmondottakban van igazság, 
de úgy érzi, szociális háború mindig volt és lesz. Ismerve a költségvetési hiányt meg kell 
nézni minden pénzösszeget, mire költ az önkormányzat. İ is úgy gondolja, hogy elıbb-utóbb 
az önkormányzati támogatást meg kell szüntetni, nem fogja bírni hozzátenni a 18-20 mFt-os 
támogatást. Javasolja, hogy addig a szociális támogatást is meg kell hagyni. 
A hulladékméréssel kapcsolatosan elmondja, hogy 5-6 éve Budapesten bemutatták az elsı 
digitális mérleget, melyet felszereltek a szemétszállító autó hátuljára és a fülkében kimutatja, 
honnan mennyi hulladékot szállít el. Aztán a Hulladékgazdálkodási Egyesületnek volt egy 
ülése, ahol megvitatták a tapasztalatokat. Kiderült, hogy megszüntették a használatát, mert 
olyan jogi vitát indítottak el ezzel, amit képtelenség felvállalni.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Lezárja a vitát. Gyakorlatilag kétféle vélemény alakult ki. Az egyik 
vélemény szerint ne módosítsanak a korábban elfogadott javaslaton, a másik pedig az eredeti 
elıterjesztés, mely kiegészült a két kategóriával.  
 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottságnak az volt a javaslata, hogy elfogadja az elıterjesztést de 
azzal a feltétellel, hogy ez többletkiadást a költségvetésnek ne okozzon. Vagy az 50,-Ft 
megváltoztatására, vagy pedig más bevételi forrás terhére.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Negyedéves finanszírozásról van szó, fél év múlva kiderül, hogy 
esetlegesen éves szinten jelent-e plusz kiadást. Akkor lehet korrigálni az 50,-Ft-on a második 
félévre, hisz ez az önkormányzattól függ, nem a szolgáltatótól. Saját maga részérıl támogatja 
a 70 éven felüliek ilyen módon történı támogatását.  
 
Ladomérszky László István: Javaslata, hogy a decemberben elfogadott rendeletet ne hagyják 
meg, mert nagyon leszőkíti a támogatottak körét.  
 
Bárány István: Ügyrendi javaslata van. Zárják le a vitát és szavazzanak a rendelet-tervezet 
elfogadásáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/3/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

ügyrendi javaslatról 
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A Képviselı-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2005. (II.1.) 
rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztésrıl folytatott vitát lezárja. 
 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Kéri az elıterjesztésrıl és a rendelet-tervezetrıl a szavazást. 
 
A Képviselı-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1/2005. (II.1.) 
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elvetette. 
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2006. évi üzleti tervének 
jóváhagyására 
Elıadó: Hörcsig Márton ügyvezetı igazgató 
Véleményezi: Pénzügyi és Humánstratégiai Bizottság 
 

Hörcsig Márton : Köszöni a bizalmat azoknak, akik megszavazták a televízió költségvetését. 
A vállalkozás szemlélet és a közszolgálat teljesítése vonatkozik a televízióra. A televízió 
mindezidáig mindent megtett azért, hogy felkészüljön a 2007-2012. közötti idıszakra. 
Eszközállományát, belsı épületeit fejlesztette annak érdekében, hogy méginkább vállalkozni 
tudjanak. Hisznek abban, hogy a pályázati kiírások támogatni fogják a média jelenlétet. Már 
van a televíziónak elnyert uniós pályázata. A televízió jelenlegi átlagbére – az imént említett 
fejlesztések miatt – 114 eFt/fı. Megjelent a kényszervállalkozási törvény, ill. az adózásról 
szóló ECHO, mely bizonyos kötelezettségeket ró a televízióra. Igyekszenek a késıbbiekben is 
tartani a költségvetést, nem okoznak plusz kiadást. Sátoraljaújhely Város Képviselı-testülete 
egyhangúlag elfogadta a televízió költségvetését. Ígéri, hogy az elıttünk álló választás 
kapcsán igyekeznek az elızıekben megszokott módon kiegyensúlyozottan tájékoztatni a 
nézıket.  
 
Déry Zoltán: Pénzügyi Bizottságon felmerült, hogy Kisvárda fenntartja tulajdonosi jogkörét, 
de nem kíván mősort vásárolni. Az elıterjesztésben 17 mFt támogatást kért a televízió. A 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja azzal, hogy a 17 mFt-ot kapja meg a Kht., de 
ebben már a testület döntött.  
 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság a Zemplén Televízió Kht. 2006. évi üzleti tervét 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/4/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zemplén Televízió Kht. 2006. évi üzleti tervének  
jóváhagyására 

 
A Képviselı-testület a Zemplén Televízió Kht. 2006. évi üzleti tervét jóváhagyja.  
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6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösségének kérelme az iskola 
épületeinek mőködtetésével kapcsolatban (épületek közötti ingázás, balesetveszélyes 
közlekedés) 
Elıadó: Zérczi László igazgató 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 

Zérczi László: Kiegészítésként elmondja, beadványukban megfogalmazott kérésekkel 
kapcsolatosan két szempontot szeretne kiemelni. Teljes egészében közösségi kérést 
fogalmaztak meg, értik ezen tanulóikat, a szülıket és az ott dolgozó összes alkalmazottat. 
Kérte két kollégáját, jöjjenek el – egyrészt a gyerekek részérıl, másrészt a szakmai oldalról - , 
segítsenek tájékoztatni a testületet a jelenlegi helyzetrıl. Bemutatja Szegedi Istvánnét a 
Diákönkormányzat vezetıjét és Szegediné Gonda Zsófiát az Osztályfınöki Munkaközösség 
vezetıjét.  
Kérésük megfogalmazása november közepén történt. Ennek azért van jelentısége, mert azóta 
történtek elmozdulások mindkét kéréssel kapcsolatosan pozitív irányban.  
Az iskola közösség két kéréssel fordult a Képviselı-testülethez. Az egyik a Petıfi utcai épület 
bıvítése, ill. azon törekvésük, hogy lassan öt év után egy központi épületbe költözhessenek. A 
másik kérés a Petıfi utcai épület elıtt az Erdélyi utcán meglévı forgalom megváltoztatása, 
melynek olyan hatása van, hogy az nem csak az iskola dolgozóira, tanulóira, hanem a 
környéken élıkre, az arra közlekedıkre is veszélyes. Elsısorban a törmeléket szállító 
teherforgalom az oka ennek, hiszen számtalan esetben elıfordult, hogy reggel az a kép várja a 
pedagógusokat, hogy kavics, tégla darabok vannak leesve a járdára. Örülnek annak, hogy 
egyenlıre ebbıl komolyabb baleset nem történt.  
Beszámol arról, hogy volt egy bejárás, melyen többen részt vettek és a buszmegállóval 
kapcsolatosan egy megállapodás történt, mely az idıjárás javulása után azonnali megoldást 
vár, ill. a forgalomcsökkenéssel kapcsolatosan felmerült a szenzoros figyelmeztetı táblák 
elhelyezése. Ez az ügy már folyamatban van.  
Az iskolabıvítéssel kapcsolatosan már szintén történtek elmozdulások. Polgármester úr 
tájékoztatta az iskola alkalmazotti közösségét a várható lehetıségekrıl, ill. a város 
költségvetés-tervezetében szintén szerepel a Petıfi utcai épület felújítása. Átadja a szót két 
kolléganıjének, mondják el véleményüket a beadvánnyal kapcsolatosan. 
 
Szegedi Istvánné: A gyerekeket más oldalról foglalkoztatja az egy épületben történı 
elhelyezés gondolata. 2005. június 21-én a Rákóczi Hét keretén belül a gyerekek 
kezdeményezésére figyelemfelhívás, élı lánc kialakítása történt a két épület között. Útközben 
krétával az aszfaltra rögzítették kívánságaikat, ık miért szeretnének egy épületbe kerülni 
(együtt lehessen a két testvér, a pedagógussal tudjanak kapcsolatot tartani a gyerekek 
szünetekben is, tovább tudják írni dolgozataikat, nagyobb udvar, stb.). Talán könnyebb lenne, 
ha tudnák, meddig kell még kitartaniuk.  
 
Szegediné Gonda Zsófia: A pedagógiai és szakmai oldalról szeretne szólni. A felsı tagozat 
két épületben történı átjárása nem azt jelenti, hogy egyik nap az egyik, másik nap a másik 
épületben tanítanak. Az órarend szerkesztés 6-8 féle kötöttsége révén egyik óra az egyik 
épületben, másik óra a másik épületben van, és ez így váltakozik. Ez a felsı tagozatnál 
jelentkezı probléma. A szaktantermek száma csökkent, ill. ahol vannak szaktantermek, az 
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eszközhasználat lehetısége jelentısen csökkent, mert két épületben vannak elhelyezve az 
eszközök. Az eszközállomány egyébként megfelel a mostani elvárásoknak, viszont nem 
adekvát annak, hogy melyik melyik évfolyamnak mit szeretnének tanítani.  
Folyamatos kíséretet kíván, ha a gyerekeket – valamilyen oknál fogva - másik épületbe kell 
elküldeni. 
Kiemeli a szünet jelentıségét. A diákok számára nagyon fontos lenne a szünet a 45 perc 
terhelése után, vágynak arra, hogy a pedagógussal meg tudják beszélni problémáikat, ebben 
sérülnek a gyerekek, mert sok esetben nincs jelen a pedagógus. A pedagógusoknak a szünet 
jelentené a gyerekekkel való megbeszélést, a tanórák elıkészítését, kollegákkal való 
megbeszélést. Kollégák részérıl felvetıdött, hogy gyalog is kevés az idı, gépkocsival pedig 
parkolási problémák merültek fel. Voltak már baleseti helyzetek a sietség miatt.  
A tízórai szünet házirendben elıírt megvalósítását nem tudják teljesen biztosítani, mert menni 
kell egyik épületbıl a másikba. Elıfordulnak késések, van, hogy nem tudják a tanórákat 
idıben megkezdeni. Testnevelés óráknál problémás, hogy a kíséretet is meg kell oldani.  
Általánosságban az mondható el oktatásszervezési oldalról, hogy feladataik elvégzése 
bizonyos mértékben többletmunkával és nehezített formában történik meg. Az azonnali 
ügyintézés mindig várat magára, mert nem áll rendelkezésre a szünet. A két épület miatt az 
információ-átadás késhet.  
A pedagógusok saját személyiségükkel dolgoznak, oktatnak és nevelnek. Nagyon nagy 
szüksége lenne a gyerekeknek arra, hogy akár a szünetben kisebb-nagyobb problémáikat 
megbeszéljék a pedagógussal.   
Ha mindezt a munkát, erıfeszítést, szeretetet és törıdést egy épületben tudná a felsı tagozat is 
megvalósítani, minden partnerük sokkal nagyobb elégedettségére tudnák végezni munkájukat. 
Nagyon komoly közszolgáltatást végeznek és a fenti problémák révén bizonyos mértékben 
hátrányban vannak a többi általános iskolával szemben.  
 
Zérczi László: Szeretné megvilágítani a két épület fenntartását, ill. az azokban meglévı 
különbözıségeket. Minden éven nagy gondot okoz – pontosan azért, mert nem tudják, meddig 
kell még mőködtetni a Rákóczi utcai épületet -, mennyi pénzt invesztáljanak abba az épületbe. 
Valamennyi ott megtörtént felújítás, karbantartás elvész. Az elmúlt négy évben ÁFA nélkül 
mintegy 15 mFt-os karbantartás és felújítás történt a Rákóczi utcai épületben. Az egyértelmő, 
hogy egy-egy feladat ellátása minél több épületben történik, annál többe kerül. Ha a 8 
tantermes fejlesztés megtörténne a Petıfi utcai épületben, biztos abban, hogy a jelenleg 
egységesen jelentkezı dologi kiadások, ill. fenntartási költségek jóval kevesebb összeget 
tennének ki éves szinten. A Petıfi utcai épület fıbb 2005. évi ÁFA nélküli kiadásai (víz, gáz, 
villany) 11 mFt, míg a Rákóczi utcai épület 6.200 eFt. Különösen szembetőnıek a főtési 
költségek. A Petıfi utcai épület gázszámlája 5.363.600,-Ft, a Rákóczi utcai épület a Patika 
köz épületével együtt 3.855.187,-Ft.  
Elmondható, hogy egy egyszeri beruházást követıen minden évben megjelenı megtakarítás 
jelentkezne. Nem beszélve arról, hogy az újonnan kialakított épületrészek jóval kisebb 
karbantartási és felújítási munkálatokat igényelnének jó pár évig.  
Ismerik a város költségvetésének nehézségeit, mégis az a kérésük, hogy konkrét határozatot, 
elképzelést hozzon a Képviselı-testület a napirendre vonatkozóan.  
 
Aros János: Ennél a napirendi pontnál is látszik, hogy racionalizálás címszóval mekkora 
károkat tud okozni magának és intézményeinek a Képviselı-testület, hiszen az évek során 
nagyon sok pénzt költöttek olyan beruházásra, felújításra, melynek értéke soha nem térül meg. 
Mindenki érzékelheti, milyen következményekkel jár az, ha átgondolatlanul, felelısség, 
elıkészítés nélkül hoznak meg döntéseket. Véleménye szerint az intézmény összevonás 
elıkészítetlen, átgondolatlan volt, felelısség nélkül hozták meg döntésüket. Aki megszavazta 
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az összevonást, azzal a feltétellel szavazta meg, hogy rövid idın belül megfelelı 
körülményeket biztosítanak egy légtérben az általános iskoláskorú gyerekeknek és az ott 
tanító pedagógusoknak. Négy év telt el, a testület nem tartotta be ígéretét.  
A Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek támogatni a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösségének kérelmét. Kéri a mielıbbi végsı megoldást 
jelentı döntés gyors meghozatalát.  
A bizottsági ülésen még elhangzott, annak ellenére, hogy nem méltó körülmények között 
üzemel az egyetlen önkormányzati általános iskola, nagyon szép eredményeket érnek el a 
gyerekek, melyekhez ezúton is gratulál.  
 
Bárány István: Az iránt érdeklıdik Aros képviselı úrtól, hogy amikor a Rákóczi utcai 
épületet néhány évvel ezelıtt el akarták adni azért, hogy bıvítsék a Petıfi úti iskolát, 
megszavazta- e az elıterjesztést?  
 
Aros János: Kérdése alpolgármester úrhoz, megfelelıen elıkészítette-e az összevonás elıtt a 
napirendi pontot? Kikérte-e az ott tanító pedagógusoknak, alkalmazotti közösségnek, az ott 
tanuló diákok szüleinek a véleményét? Ezek után most is úgy érzi-e, hogy megfelelı volt a 
döntés? 
 
Bárány István: Aros képviselı úr nem válaszolt a feltett kérdésére, ezért megismétli azt. 
 
Aros János: Alpolgármester úr véleménye szerint megalapozott volt-e a korábbi döntés a két 
intézmény összevonásával kapcsolatban? 
 
Bárány István: Polgármester úrnak válaszol, miszerint nem szavazta meg Aros képviselı úr 
a korábban hozott javaslatot.  
 
Dr. Muha Miklós : Megköszöni az iskolavezetés beszámolóját. Véleménye szerint a jelenlegi 
költségvetésben és a késıbbi tárgyalásokban is elfogadják az iskola azon törekvését, hogy egy 
épületben legyenek elhelyezve. Kétségtelen tény, hogy a gyerekeknek szüksége van a 
pedagógus jelenlétére akár tanulmányi, akár egyéni problémáik megbeszélésére.  
Bizonyára a testület valamennyi tagja azon lesz, hogy lehetıségeikhez mérten támogassák az 
iskola kérését.  
 
Szendrei Andor Attila: Elmondja, hogy az iskolák összevonását megszavazta. Arról volt szó, 
hogy ez a helyzet 3-5 éven belül megoldódik, bizonyos bıvítés esetén el fog férni a 
gyermeklétszám a Petıfi utcai intézményben. Pedagógus társaságban elmondták neki, hogy 
nincs hozadéka az összevonásnak. 
Nem a költségeket látja problémának az iskolában (a Rákóczi utcai épületben mások a főtés 
tarifák). Most már meg van gyızıdve arról, hogy nincs hozadéka az összevonásnak.  
Véleménye szerint mindenféleképpen tovább kell lépni ez ügyben. Korábban arról döntöttek, 
hogy eladják a Rákóczi utcai épületet, de nem az egészre lesz szükség, mert pályázatot is 
nyújtanak be. A megmaradó pénzösszeg megmaradt volna a város további fejlesztésére, ezzel 
maximálisan egyetértett. Sajnálatos módon ez nem történt meg. 
Szó volt a Rákóczi utcai épület eladásáról, de véleménye szerint nyilvános ülésen nem kellett 
volna elmondani az eladási árat. Oda fognak elérni, hogy a város legfrekventáltabb helyén 
lévı épületet kénytelen lesz az önkormányzat eladni azért, hogy helyrehozza az elhibázott 
döntését.  
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Kıszegi Bertalan: Korábban döntött a Képviselı-testület az iskolák összevonásáról. Akkor 
abban is döntöttek, hogy az intézményt egy épületben kell elhelyezni. Két pályázatot nyújtott 
be az önkormányzat az intézménnyel közösen a Petıfi utcai épület bıvítésére, ezáltal a 
Rákóczi utcai épület eladásából származó bevételt fejlesztésre tudta volna felhasználni az 
önkormányzat. Ez nem történt meg, a pályázatok nem nyertek. El kellene dönteni, hogy a 
Rákóczi utcai épületet felértékelteti és eladja az önkormányzat. Keressenek olyan befektetıt, 
aki kivárja, amíg a Petıfi utcai épület beruházása megtörténik.  
Minden elismerését kifejezi az iskola diákjainak és pedagógusainak türelmükért.  
 
Erdıs Tamás: Szeretné, ha elkerülnék azt, hogy az iskola mostani igénye elkezdjen afelé 
menni, hogy alátámasztja a Rákóczi utcai épület eladását. Véleménye szerint nem ez a 
szándékuk a megjelent vendégeknek sem. İk azt szeretnék, hogy a pillanatnyi szakmai 
jellegő kérdések megoldódjanak. İk azt nem szeretnék, hogy a Rákóczi utcai épülettel 
kapcsolatos döntés az ı kérésükkel ,,összemosódjon”. Ha az eladás felé mennek, mint 
egyetlen megoldás, mi a garancia arra, hogy a Rákóczi utcai épület értékesítésébıl származó 
bevételt a Petıfi utcai bıvítésre fordítják? Szerinte semmi.  
Ha lenne a testület elıtt egy mérleg, mely megmutatja, forintosítva milyen elınyei, 
megtakarításai származtak az önkormányzatnak az iskolák összevonásából, talán elırébb 
tudnának lépni.  
Véleménye szerint két elvi kérdést rögzíteni kellene. Az egyik, hogy a volt Esze Tamás iskola 
épülete nem eladó. Hosszú távon sem javasolja az épület eladását. A másik, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola sorsa ettıl teljesen függetlenül nem azonnali, hanem négy 
évvel ezelıtti feladat. Próbálkozások történtek, de az önkormányzat nem tette meg a 
megfelelı lépéseket ennek érdekében.  
Záró kérdése, hogy ki a főtés és melegvíz szolgáltató a volt Esze Tamás iskola épületénél? 
Nyilván mindenki tudja a választ, az önkormányzat saját intézménye a TÁVHİ a szolgáltató. 
Egy racionalizálási folyamat eredményeképpen már régen megoldható lett volna az a 
probléma, hogy az egyik önkormányzati intézmény ne ,,nyomorítsa” a másik önkormányzati 
intézményt a magas áraival. A döntés kulcsa az önkormányzat kezében van.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Amikor az iskolák összevonásáról döntöttek volt egy szakmai, egy 
pénzügyi része a dolognak és egy harmadik része is volt, maga az élet. Akkor még azt sem 
tudták, hogy lesz a városnak egy újabb általános iskolája.  
Van 120 olyan bejáró gyerek, akinek a normatíva feletti különbségét az önkormányzat fizeti. 
Igaz, akkor lehet, hogy kevesebb pedagógus kellene, ezért nem mer hozzá nyúlni senki. Azért 
nincs igaza annak, aki az összevonást ellenezte, mert ma lehet, hogy oda jutottak volna, hogy 
ha a 660 Rákóczi iskolás gyerekbıl kivonja a 120 bejáró gyereket, akkor 540 gyerek két 
iskolába nagyon kevés, tehát az élet rákényszerítette volna az önkormányzatot valamilyen 
lépésre. Lehetetlen lett volna két önkormányzati általános iskolát fenntartani. Ezt nem neki 
kellene elmondani, hanem a szakmai bizottság elnökének.  
Azok, akik végig hittek az összevonás sikerében, megtettek mindent a megvalósulásért. 
Elkészültek a tervek, kétszer pályáztak. Úgy szerette volna az önkormányzat technikailag is 
lebonyolítani, ha egy értékes ingatlant elad, hogy a bevétel a fejlesztések forrása legyen.  
Egy iskola hosszú távú sorsa több mindentıl függ. Függ a gyereklétszámtól, az idıközben 
jelentkezı költségektıl, stb.  
Felvetıdött, hogy tárgyaljanak az iskolák intézményvezetıi. Mirıl tárgyaljanak? Az 
önkormányzatnak, ha 10 gyereket kell ellátnia, akkor is fenn kell maradnia. Más kérdés, 
milyen költségviszonyok között.  
Ha csak a saját feladatait kellene ellátnia az önkormányzatnak lehet, hogy nem is kellene 
bıvíteni. Ez viszont sok rossz következménnyel járna. 
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Az igazgató elmondta és igaz is, hogy egy koncentrált feladat ellátásnál mindig másképp 
esnek a fajlagos költségek, mint egy szétszórtnál.  
Ha az önkormányzat valamelyik pályázata eredményes lett volna, már nem vitatkoznának, jó 
volt-e az összevonás. Elsısorban most is humánjellegő problémák hangzottak el, senki nem 
az önkormányzatot sajnálta, hogy a költségek magasak.  
Elmondja, hogy idén is lesznek pályázati lehetıségek.  
 
Szendrei Andor Attila: Véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni, hogy a városban az 
általános iskolák jövıképe hogy alakul. Nem tudja, feltétlenül okszerő-e ez a fejlesztés.  
 
Erdıs Tamás: Az iránt érdeklıdik, a város, a Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma és Általános Iskolája és az Árvay József Gyakorló Általános Iskola között 
történt-e egyeztetés? Ezt meg kellett volna tenni idıben, és lehet, hogy nyert volna az 
önkormányzati iskola pályázata.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Véleménye szerint nem lehet annyira naív Erdıs képviselı úr, hogy 
azt higgye, hogy egy minisztériumi vagy református egyházi fenntartású iskola az 
önkormányzathoz fog jönni egyeztetni az ügyben, létrehozzon-e új iskolát vagy sem. Még 
abban sem tudtak már korábban sem egzakt módon megegyezni ezen intézményekkel, hogy a 
gyerekek beiskolázása hogyan történjen. Elmondja, hogy az újságból értesült arról, hogy új 
általános iskola lesz a városban. Neki annak az intézménynek a fenntartásáért, fejlesztéséért 
és szakmai színvonaláért kell mindent megtennie, amelyért felelıs. Ugyanezt teszi a másik két 
intézmény vezetése is, mert az a kötelessége.  
Véleménye szerint a napirenddel kapcsolatosan minél elıbb döntést kellene hoznia a 
Képviselı-testületnek.  
 
Erdıs Tamás: Véleménye szerint nagy hiba, ha a város polgármestere nem a városáért érez 
felelısséget, hanem kizárólag a saját intézményeiért.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ebben a konkrét ügyben – az általános iskola ügyében – igenis ezt 
kell képviselnie, egyébként valóban az egész város polgármestere.  
 
Aros János: Most úgy tőnik, mintha a 120 bejáró gyerek miatt került volna az iskola ilyen 
helyzetbe.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ilyet senki nem mondott. 
 
Zérczi László: Nem szeretnének vitát elindítani a Képviselı-testületben saját problémájuk 
miatt. Elmondja, hogy valóban 120-125 bejáró gyerek jár az intézménybe, ez már nagyon 
régóta így van. Valamilyen szinten mindig megjelenik a körzeti feladat ellátása (Hercegkút). 
Viszont nem biztos, ha nem számolják ezen gyerekeket, az iskola fenntartása lényegesen 
lecsökkenne, hiszen a 120-125 gyerek 8 évfolyamon 26 osztályban oszlik meg. Azt is látni 
kell, hogy a közeljövıben a környékbeli kis iskolák – bármennyire is ragaszkodnak a 8 
évfolyam fenntartásához – 60-70 gyerekkel a jelenlegi normatív támogatás mellett képtelenek 
lesznek fennmaradni. Húzódnak a gyerekek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felé. Ha a 
testület egyetért azzal, hogy az iskola megérdemli azt, hogy a fejlesztés megtörténjen, 
egyetlen közös feladat van, minél nagyobb mértékben feltölteni, megtartani a tanulói 
létszámot, ezáltal minél több normatív jellegő támogatást beépíteni a fenntartásba, így talán 
csökkenhetne az önkormányzati hozzájárulás. Ha netán valamikor ténylegesen csökkenne a 
létszám, egy sor olyan feladatellátáshoz lehetne kialakítani helyiségeket, amelyek ma igazából 
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nincsenek meg (könyvtár, tanári szoba, kötelezı feladaton kívüli feladatellátás: színjátszó 
szakkör, stb.). Van a városnak olyan feladata, melyet be lehetne hozni az épületbe, ami 
jelenleg külön feladatellátásként mőködik, lehet, hogy ezen keresztül újabb épület lenne 
felszabadítható.  
Véleménye szerint szabad utat kellene nyitni ahhoz, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola megfelelı ütemben fejlıdhessen. Valóban verseny van a város többi általános iskolája 
között. Az elmúlt években magasan a legtöbb gyerek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába 
iratkozott be, véleménye szerint ez elsısorban a szakmai munkájuknak köszönhetı.  
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint a Képviselı-testület minden tagja azon van, hogy 
megoldják az iskola problémáját. Azt, hogy bejáró gyerekek is vannak, inkább pozitívumként 
használják fel, miszerint regionális feladatokat is ellát az intézmény. Pályázat benyújtását 
javasolja az ügy megoldása érdekében.  
 
Bárány István: Véleménye szerint a beadványt aláírók megoldást várnak a Képviselı-
testülettıl, hogy az áldatlan helyzet megszőnjön. Van egy önkormányzati szándék is, 
miszerint mindenki kijelenti, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. Ugyanakkor a szándék 
mellett nagyon álságos dolognak tartja, hogy amikor a pályázaton kívül jelenleg – véleménye 
szerint – nincs más lehetıség a megoldásra, csak a Rákóczi u. 32. sz. alatti épület eladása, azt 
kategorikusan kizárja valaki. Csak nemet mondani egy tisztességes cél eléréséért nem tartja 
tisztességes dolognak. Semmi kivetnivalót nem lát abban, ha úgy old meg egy problémát az 
önkormányzat, ha elad egy önkormányzati értéket azért, hogy létrehozzon egy másik 
önkormányzati értéket.  
 
Erdıs Tamás: Konkrét javaslata van a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésére 
vonatkozóan. A költségvetés 300 mFt-os ingatlanbevételei elsı bejövı forintját kezdje az 
önkormányzat az iskola felújításra fordítani. A mögötte lévı virtuális pályázati igényeket 
egyenlıre félre kell tenni és ki kell mondani kategorikusan, hogy a város jelenleg 
legfontosabb feladata az oktatás rendbetétele.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Véleménye szerint nem kellene rögtönözni.  
 
Bárány István: Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett bevételek kb. fele a Rákóczi u. 32. 
sz. alatti épület eladásából származna. Úgy elindítani egy beruházást, hogy nincs meg a forrás, 
felelıtlen dolog.  
 
Erdıs Tamás: Kérdése, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola problémájának a 
megoldása a lényeg, vagy pedig a Rákóczi u. 32. sz. alatti épület eladása? Ezt kellene 
eldönteni.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A költségvetést nem szavazta meg Erdıs képviselı úr, így nem tudja 
miért lelkesedik annyira a költségvetés végrehajtásáért.  
Prioritást kell élvezzen az iskola a költségvetésben. Keressenek pályázati kiírást, hogy 
lehetıleg ne a teljes 180 mFt-ot kelljen a beruházásra fordítani. Kész, engedélyezett terve van 
az önkormányzatnak. A pályázatokkal egyidıben meg lehet kezdeni a kivitelezés, 
közbeszerzés elindítását azzal, ha a pályázati forrás nem jön össze, fenntartják a jogot a 
szakaszolásra. Érdemes végiggondolni a tanterembıvítéssel kapcsolatban, hogy a korábbi 
tervek állnak-e még létszám tekintetében. Kell-e ekkora bıvítés?  
Viszont nem lehet kérdés, hogy az iskola épületét bıvíteni kell.  
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Marad így a költségvetésben azzal, hogy a beruházás prioritást élvez, ha pályázati lehetıség 
van, megkapják a felhatalmazást a Képviselı-testülettıl, hogy elindíthassák.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/5/2006. (II.13.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösségének kérelmérıl 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítését – tetıtér beépítését – szükségesnek 
tartja, ezen beruházás a 2006. évi költségvetésben prioritást élvez.  
 
A beruházás megvalósítása érdekében lehetıség szerint pályázatot kell benyújtani, 
pályázati forrás esetleges hiányában az önkormányzat a kivitelezés során fenntartja a 
jogot a beruházás megvalósításának a szakaszolására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: folyamatos, 2006. december 31.  
 
 

 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelme csoportbıvítés engedélyezése 
iránt 
Elıadó: Zérczi László igazgató 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság  

 
Zérczi László: Elmondja, hogy két évfolyamon szerveznek csoportbıvítést. Ebbıl a 4. 
évfolyamon jelzett, a 2006-2007-es tanévben az 5. évfolyamon jelentkezı csoportbıvítés már 
nem elıször kerül a Képviselı-testület elé. 4. évfolyamra az egyébként sem alacsony induló 
létszám az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium felzárkóztató osztályaiból átérkezı 
gyerekekkel, ill. hercegkúti gyerekekkel oly mértékben emelkedik, amely a jelenlegi 
osztálylétszámokat eredményezi. Mindenféleképpen indokolt az 5. évfolyamon történı 
csoportbıvítés. 100 gyerekrıl van szó, ezen tanulók négy osztályban történı elhelyezése 25 
fıvel megoldható.  
Új jelenség a jelenlegi elsıs évfolyam bıvítése 2006. szeptembertıl. Itt 49 tanuló van két 
osztályban elhelyezve 24-25 fıvel. Az már biztos, hogy 2006-tól az imént említett általános 
iskolából 9 tanuló érkezik az iskolába, 2007-tıl további 5 tanuló érkezik, amely még 
magasabb osztálylétszámot eredményezne. 1-4. évfolyamon az oktatási törvény által 
meghatározott és támogatott osztálylétszám felsı határa 26 fı. Ebbıl kifolyólag kéri a 
Képviselı-testületet, hogy a két évfolyamon jelzett csoportbıvítést engedélyezze.  
 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság ülésén két olyan kérdés hangzott el, amely erısen 
befolyásolta az elıterjesztés megszavazását. Egyik, hogy elférnek-e a csoportbontás után, erre 
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igen választ kaptak. A másik pedig, hogy az intézmény költségvetését növeli-e ez, erre azt a 
választ kapták, hogy nem növeli. Ezek után a Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag 
javasolja a csoportbıvítés engedélyezését a Képviselı-testületnek. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/6/2006. (II.13.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csoportbıvítés 
kérésérıl 

 
A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2006/2007. tanévben a 2. és 5. 
évfolyamon történı csoportbıvítésre irányuló kérelmét megtárgyalta és azt engedélyezi.  
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának 
kiírásáról 
Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 

Vukovich Lászlóné: Dönteni kell a Képviselı-testületnek abban, hogy 5 vagy 10 évre legyen 
kiírva a pályázat.  
 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság az eddigiek szerint 5 év megbízási idıt javasol 
elfogadni a Képviselı-testületnek, ebbıl kifolyólag a megbízás befejezı napjának megjelölése 
2011. augusztus 15. A kiegészítı feltételeknél (e. pont) 5 év szakmai gyakorlatot javasol a 
bizottság és elınyt jelent tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, pedagógus 
szakvizsga.  
 
Bárány István: A tudományos tevékenységet kivenné a pályázati feltételek alól, a bizottság 
azon javaslatát, miszerint az idegen nyelv ismeretét elınyt élvez kategóriában szerepeltetné, 
támogatja.  
 
Kıszegi Bertalan: Alpolgármester úr javaslatával ért egyet.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Eltérı javaslat volt, hogy a tudományos tevékenység megléte ne 
szerepeljen a pályázati kiírásban az elıny kategóriában, errıl kér döntést.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 9 nem szavazattal alpolgármester úr azon javaslatát, 
miszerint a pályázati kiírásból kerüljön ki a tudományos tevékenység, mint elıny, elvetette.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ezek szerint benne marad a pályázati kiírásban az elınyök között a 
tudományos tevékenység.  
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A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta:  
 

2155/7/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázatának  
kiírásáról 

 
A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói állásának 
betöltésére e határozat mellékletét képezı pályázati felhívást közzéteszi az Oktatási 
Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási Közlönyben. 
 
Felelıs: Jegyzı 
Határid ı: folyamatos 
 
 
       

1. számú melléklet 
 

Pályázati felhívás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói állására 
 

1. A pályázatot meghirdetı neve: Sárospatak Város Önkormányzata   
        3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
2. Meghirdetett munkahely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
          3950 Sárospatak, Petıfi u. 1. 
 
3. Képesítési és egyéb feltételek:  

- szakirányú felsıfokú v., a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi 
LXXIX. tv. 17., 18.§-ainak megfelelıen 

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
 elıny: tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete, pedagógus 
 szakvizsga  

 
4. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb: 
 Bér és vezetıi pótlék a jogszabályi elıírás szerint 
 ÁEI: a Pehi-t követıen azonnal 
A vezetıi megbízás 2011. augusztus 15-ig szól 
Pehi: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap 
Pbhi: a megjelenéstıl számított 30 nap 
Pc: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 

A pályázatot két példányban kérjük beküldeni. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 - szakmai önéletrajz, 
 - az intézmény vezetésére vonatkozó program és szakmai elképzelés, 
 - az iskolai végzettséget tanúsító om., 
 - három hónapnál nem régebbi b. 
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9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a zöldséges és használtcikk piac üzemeltetésérıl 
Elıadó: Bárány István alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 

Bárány István: Az elıterjesztésben is szerepel, hogy a zöldséges és használtcikk piac 
üzemeltetési szerzıdése december 31-el lejárt. A piac üzemeltetıje a döntés elıtti másfél 
hónap továbbüzemeltetést az új feltételekkel vállalta.  
 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság furcsának találta, hogy miután a testületi ülések idıpontja 
elıre meg van hirdetve, mégis egy olyan kérelem érkezett, mely aznap lett dátumozva (2005. 
december 19.). Nyilvánvalóan a testület nem tudott már ezzel a kérelemmel foglalkozni elızı 
ülésén. Az üzemeltetı – annak ellenére, hogy nem kapott választ a testülettıl – mégis 
üzemeltette a piacot, a bizottság úgy foglalt állást, hogy egyenlıre csak a régi feltételekkel 
javasolja az üzemeltetés folytatását. Ezzel egyidejőleg meg kell vizsgálni, hogy mit jelent az, 
hogy csak a 10 %-át kívánja igénybe venni a piacnak az üzemeltetı. Továbbá azt is meg kell 
vizsgálni, hogy milyen feltételek mellett üzemeltethetné az önkormányzat saját maga a piacot. 
Amíg ez el nem dıl, a régi feltételekkel javasolja a Pénzügyi Bizottság meghatározni a bérleti 
díjat.  
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság egyhangú javaslata, hogy március végéig 
csökkentett bérrel üzemeljen a piac. Addig készítenek a piacon egy felmérést és majd elválik, 
hogyan alakulnak a számok. Télen vannak olyan piaci napok, amikor nagyon kevés az árus és 
a vevı is.  
 
Bárány István: A Gazdasági Stratégiai Bizottság javaslatát támogatja, ugyanis december 
végén az üzemeltetıt ı kérte arra, hogy ne ,,vonuljon ki” a piac üzemeltetésébıl, egyébként az 
önkormányzat nem tudott volna mit kezdeni vele.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A Gazdasági Stratégiai Bizottság javaslata, hogy március végéig 
csökkentett bérleti díjjal üzemeljen a piac, addig pedig felül kell vizsgálni a piac további 
üzemeltetését. A Pénzügyi Bizottság változatlan feltételek mellett javasolja üzemeltetni a 
piacot. 
 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság is egyetért a felülvizsgálattal, a fizetendı bérleti díj 
változatlanul hagyása mellett.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Véleménye szerint lehet, hogy kellene egy téli és egy nyári bérleti 
díjat meghatározni a piacnál. Óriási a különbség árusban és vásárlói szinten is.  
Felteszi szavazásra a Gazdasági Stratégiai Bizottság javaslatát.  
 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta: 
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2155/8/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t   
 

a zöldséges és használtcikk piac üzemeltetésérıl 
 

A Képviselı-testület a zöldséges és használtcikk piac üzemeltetésével 2006. március 31-ig 
továbbra is a jelenlegi üzemeltetıt, a SH. Sütı és Hegyi Bt-t bízza meg.  
 
A bérleti díjat 2006. január 1-tıl 125 eFt+ÁFA/negyedév összegben határozza meg.  
 
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a bérleti szerzıdést módosítsa és a szerzıdés 
lejártáig vizsgálja felül a piac üzemeltetésének további lehetıségeit és azt terjessze a 
Képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: folyamatos, 2006. március 31. 
 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A FOR YOU-2 Kft. kérelme a fürd ı területén lévı Camping bérbeadására 
Elıadó: Bárány István alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Ez ügyben a Képviselı-
testület november 28-án már hozott egy határozatot, mely eldöntötte, hogy a Camping 
üzemeltetését visszaveszi az önkormányzat. A bizottság nem értette a jelenlegi elıterjesztést, 
amikor már döntöttek róla. Felolvassa a határozatot. Több ízben megkereste alpolgármester 
urat ez ügyben, azt a választ kapta, hogy majd jön egy ilyen kérelem.  
Az ingatlanok aktiválása megtörtént, az átvétel azonban nem. A Mőszaki és Kommunális 
Iroda ugyan volt kin a Camping területén és készített egy feljegyzést, azonban ez csak az 
állagmegállapítást tartalmazza, ez nem tekinthetı átvételnek.  
A Pénzügyi Bizottság a korábbi döntést javasolja fenntartani. 
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság szintén a korábban meghozott döntést 
javasolja végrehajtani. 
 
Ladomérszky László István: Elhangzott, hogy nem történt meg az átvétel. Megnyugtatást 
kér, hogy nem így történt.  
 
Sáfrányos Miklós: A Gazdasági és Stratégiai Bizottság részérıl voltak kint a helyszínen és 
hiánypótlásra szólították fel az eddigi üzemeltetıt. Nem tudja, ez hogy történik a jövıben. 
Nincs megépítve két ház és a teniszpálya.  
 
Szendrei Andor Attila: Minél elıbb ki kell jelölni a mőködtetı szervezetet, hogy az elızetes 
jelentkezéseket tudja fogadni. Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy egy évig mőködtesse az 
önkormányzat valamilyen szervezeti formában a fürdıvel együtt, lássák meg a valós 
hozadékát és aztán döntsenek a továbbiakat illetıen.  
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Bárány István: Nem készült elıterjesztés a Camping bérleti idıszakának 
meghosszabbításáról, csupán egy levelet kapott az ügyvezetı úrtól, melyet kézhez kapott a 
Képviselı-testület.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Mindenkinek az volt a véleménye, hogy maradjon a Camping 
üzemeltetése önkormányzati tulajdonban. Kéri a döntést ez ügyben.  
 
A Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Camping további üzemeltetését 
az önkormányzat végezze. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A korábbiakhoz igazodva a fürdı fogja üzemeltetni a Campinget. 
Feladat, hogy erre megfelelı alkalmas személyt találjanak.  
 
Déry Zoltán: Történjék meg az átvétel. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Amikor egy kézbe kerül a Camping üzemeltetése, a részletek 
kidolgozásának is meg kell történnie (belépı, stb.). Nem lehet külön választani a Campinget a 
fürdıtıl.  
 
Erdıs Tamás: Bizottsági ülésen elmondta, hogy nem tartaná helyes dolognak, ha a fürdıt 
üzemeltetı menedzsment üzemeltetné a Campinget is. A Campinget és a fürdıt teljesen külön 
kell választani. Ezen részleteket alaposan meg kellene beszélni. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Senki nem gondolt arra, hogy a jelenlegi fürdıvezetı üzemeltesse a 
Campinget is, hiszen másfajta szakértelmet igényel. 30 napon belül, amikor a Camping 
átvétele ténylegesen megtörténik, azt is figyelembe kell venni, hogy a Camping évi 
üzemeltetése májustól indul, tehát nem egész éves folyamatos tevékenység. Figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy erre olyan személyi megoldást kell találni, ami nemcsak a június-
augusztusig terjedı camping idıszakra kötıdik. Erre a pár hónapra fıállásban felvenni valakit 
nagyon nehezen tudja elképzelni. Ennek kidolgozását kellene tisztázni részleteiben 30 napon 
belül.  
 
Erdıs Tamás: Az iránt érdeklıdik, ki fog 30 nap után ennek a struktúrájáról döntést hozni? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Bizottság elé tesznek majd egy javaslatot, majd a testület fog dönteni 
róla.  
 
Erdıs Tamás: A személyi javaslatokat a bizottság győjtse össze, majd a testület hagyja jóvá 
30 napon belül. Nehéz neki a 30 napos határidıt felfogni, mert véleménye szerint nagyon 
hosszú idı felkészülni egy ilyen üzemeltetésre.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Egy felelıs személyt javasol, aki az egészet összefogja, 
alpolgármester urat. 
 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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2155/9/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a fürdı területén lévı Camping további üzemeltetésérıl 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és úgy határozott, hogy az e 
témában korábban hozott 13780-2/269/2005. (XI.28.) KT. számú határozatában 
foglaltakat továbbra is fenntartja, mely szerint a Camping üzemeltetését az 
önkormányzat veszi át. 
 
Felkéri az alpolgármestert a hivatkozott határozatban foglaltak végrehajtására és a 
további üzemeltetés feltételeinek elıkészítésére és a Képviselı-testület elé terjesztésére. 
 
Határid ı: 2006. március 13. 
 

 
 

 
11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt lévı GOFRI pavilon 
által elfoglalt terület további bérbeadására 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és úgy határozott, hogy miután 
ez bevételt jelent az önkormányzatnak, nem zavarja sem az utcaképet, sem a lakosságot, ezért 
javasolják a bérleti idı meghosszabbítását egy évre a 2006. évre megemelt díjjal. 
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság is javasolja a továbbüzemeltetést a 
megemelt bérleti díjjal. Négy évre javasolja a bizottság megkötni a szerzıdést, mert 
egyébként minden éven be kell szereznie az üzemeltetınek a hatósági engedélyeket. Kérték a 
Mőszaki és Kommunális Irodát, állítsák össze a szerzıdés-tervezetet, mely kerüljön vissza a 
bizottság, majd testület elé, hogy bármikor, bármilyen indok nélkül felmondhassák a területet, 
megszüntethessék az épületet.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A kérelemben egy év bérleti idı szerepel.  
 
Szendrei Andor Attila: Bérlı javasolta, jó neki a 30 napos felmondási határidı, de ne kelljen 
minden évben a hatósági engedélyeket beszereznie. 
 
Erdıs Tamás: Bizottsági ülésen felmerült, hogy a városi fıépítészt minden olyan ügyben 
meg kellene hívni, mely városfejlesztési, városképi, városépítészeti szempontból fontos témát 
tárgyal.  
 
Hutkainé Novák Márta : Vagy ha nem tud jelen lenni az ülésen, készítsen elızetes 
állásfoglalást fıépítész úr.  
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Dr. Jánosdeák Gábor: A Gazdasági Stratégiai Bizottság 4 év bérleti idıtartamot javasolt az 
1 év helyett, mely kérelmezıvel is egyeztetve volt. Még határozott idejő szerzıdést is fel lehet 
bontani közös megegyezéssel bármikor.  
 
Szendrei Andor Attila: Nem közös megegyezésrıl volt szó, hanem kifejezetten a bérbeadó 
részérıl indoklás nélkül felmondható 30 napon belül. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ha ezt bérlı tudomásul veszi elızetesen olyan, mintha közös 
megegyezés lenne.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta:  
 

2155/10/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt lévı GOFRI pavilon 
által elfoglalt terület további bérbeadására 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
döntött: 
 
A Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt lévı GOFRI pavilon által elfoglalt területet 
2006-2010-ig terjedı 4 éves idıszakra Hegyi Tiborné vállalkozó, Sárospatak, Bercsényi 
u. 37. sz. alatti lakos részére bérbe adja azzal a kikötéssel, hogy az  bérbeadó részérıl 
indoklás nélkül 30 napos felmondási idı figyelembevételével bármikor felmondható. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2006. április 30. és 2009. december 31. 
 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı, a Bodrog É-K-i holtága 
mentén horgászházas üdülıterület kialakítására és az üdülıtelkek értékesítésére 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 

 
Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag úgy foglalt állást - tekintettel arra, hogy 80 
db kialakítandó üdülı telekrıl van szó -, hogy fel kell mérni az igényeket. Valóban mind a 80 
db értékesíthetı-e. Ha nincs 80 igény, meg kell vizsgálni a részleges megoldás lehetıségét. A 
telkeket elıre közmővesíteni kell. Ha nincs 80 jelentkezı, milyen módon lehet ezt megoldani? 
A bizottság megítélése szerint közmővesítésre az önkormányzatnak most nincs költsége, 
kikötés lenne az, hogy meg kell elılegezni a közmővesítés összegét. A nagyságrendet 1 mFt-
tal javasolják telkenként meghirdetni. Ezen megszorításokkal javasolja a bizottság a 
szükséges intézkedések megkezdését.  
 



 41

Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést. Szintén 
úgy döntöttek, hogy értékesíteni kell a telkeket, 1 mFt-ban határozták meg a telkek 
értékesítési összegét. Meg kell hirdetni mindenféle kötelezettség nélkül. A hirdetéstıl 
számított 30 napon belül várják a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba. Akkor tisztábban 
fognak látni a továbbiakkal kapcsolatban.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Részt vett bizottsági ülésen és emlékezete szerint az volt a bizottsági 
javaslat lényege, hogy az 1mFt 50 %-át kell közmőfejlesztésre a jegyzéskor befizetni, a másik 
50 %-ot pedig akkor, amikor elkészül a közmő. Véleménye szerint rövid a 30 napos határidı. 
Téli idıszakban építeni sem lehet. Javaslata, hagyjanak hosszabb idıt a jegyzésre, akkor 
nagyobb a valószínősége, hogy a 80 db telek elkel, még lehet, hogy kevés is lesz.  
 
Kıszegi Bertalan: Több helyen meg kell hirdetni (ZTV, Patak Kábel TV, internet). 
 
Aros János: Kérdése, hogy a jelenleg meglévı horgásztelkeket a közmővesítés hogy érinti? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A meglévı horgásztelkeknél a villany és az út megoldott, a vízhez 
viszont hozzá kellene járulnia a meglévı telektulajdonosoknak is. Szennyvíz nincs 
betervezve.  
 
Aros János: A jelenleg meglévı telkekre a zárt tározók nem férnek el.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Az ivóvízellátás az elsıdleges szempont, nem igazán gondolkodtak 
zuhanyozó fülkés, mosogatós épületekben. 
 
Aros János: Kérdése, a most meglévı telkeknek mennyivel kellene hozzájárulni a 
költségekhez? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Pontos számot nem tud mondani, 7-10 eFt között mozog az ár. Ez egy 
képzett szám, akár kevesebb is lehet. 
 
Peremiczkiné Dobos Edina: Elmondja, hogy összesen 21 mFt a vízvezeték kiépítése.  
 
Erdıs Tamás: Az iránt érdeklıdik, hány régi telek van? 
 
Peremiczkiné Dobos Edina: 130 db. 
 
Szendrei Andor Attila: Az iránt érdeklıdtek tıle, hogy azért ilyen drága a telek – 1mFt kb. 
200 m2-ért -, mert az önkormányzat vissza akarja szerezni a veszteségét a régi telkekbıl? 
Értékesítették a telkeket úgy, hogy Földhivatalilag nem volt rendezve. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ennek a területnek a kivonása 800 eFt, a másiknak 700 eFt, 
büntetéssel együtt.  
 
Erdıs Tamás: 210 telek lesz, ha eladásra kerül a jelenlegi 80 telek. 21 mFt a víz, mely 
kiterheltetik az összes telektulajdonosra, az pedig nem 7 eFt, hanem 100 eFt. Ez viszont 
soknak tőnik.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Bizottsági ülésen, amikor eldöntésre várt, mennyibe kerüljenek a 
telkek az volt az elképzelés, hogy biztonsággal valamennyi közmővet ki lehessen belıle 
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építeni és ha netalán valami ezen telkek értékesítésébıl marad az önkormányzatnak, legyen 
meg. Most még nem lehet megmondani a pontos árakat, ennyit kalkuláltak szakemberek 
ivóvíz-kiépítésre, makadám út kiépítésre.  
 
Erdıs Tamás: Bizottsági ülésen is azt javasolta, hogy történjen elızetes igényfelmérés, 
hangsúlyozzák ki, hogy ez még nem jelentkezés, ez még nem a vételi szándék jelzése. Ha 
valaki jelzi elızetes igényét és azt gondolja, hogy ezzel sorrendiségben váltott magának 
vásárlói jogokat, akkor nagy gond lesz. 1mFt-ot javasolt a két bizottság, ha erre jön egy 
elızetes igény és azt látják, hogy ez határtalan igény, akkor tudnak kalkulálni, viszont ez nem 
lehet még jelentkezés.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ez akkor okozhat problémát, ha túljegyzés van. Célszerő azt 
mondani, hogy elızetes igényfelmérésrıl van szó, de számít, hogy ki milyen gyors. A másik 
esetben azt kellene mondani, hogy van 80 db telke az önkormányzatnak, melyet licitáltat. De 
nem igazán szeretnének licitáltatni. 
 
Sáfrányos Miklós: Kérdése, hogy budapestiek is jelentkezhetnek-e a telekvásárlásra? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Véleménye szerint azt nem lehet megtiltani, hogy más településrıl ne 
jelentkezzenek.  
 
Déry Zoltán: Hangsúlyozza az elızetes felmérés fontosságát. Nem biztos, hogy a 80 telek 
elkél. Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, ha nincs annyi jelentkezı, részlegesen is meg 
lehet-e valósítani a közmővesítést. Az egész akciót meg kell elızze egy felmérés, lássák, 
mennyi bevételt várhatnak, ahhoz kell igazítani a mőszaki megvalósítást.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Kéri a testület döntését, egyetért-e az elıterjesztés azon részével, 
hogy a 80 db telek 1mFt-os vételárral meghirdetésre kerüljön.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással egyetértett azzal, hogy az elıterjesztésben 
szereplı 80 db telek egyenként 1mFt-os vételárral meghirdetésre kerüljön. 
 
Aros János: Érdeklıdik az engedélyek iránt. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Elkészült már a rendezési terv, kivonási határozat is. Az erdıbıl való 
kivonás költségét is ismerik már, melyet csak akkor kell kifizetni határozat szerint, amikor 
igénybe veszik a területet.  
Javaslata, hogy az ülést követıen meghirdessék elızetes felmérésként a telkeket 
igényfelméréssel, amit azzal szigorítanának, hogy a bejelentkezést 10 eFt-os igénylési díjhoz 
kötnék, melyet a vételárba majd beszámítanak. Ha valaki saját hibájából véglegesen visszalép, 
az összeg az önkormányzatnál marad.  
 
Szendrei Andor Attila: Legalább 50 eFt-os igénylési díjat javasol. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Visszavonja azon javaslatát, hogy hosszabb idıt hagyjanak a 
jelentkezésre. Ha letelik a 30 nap, fenntartja az önkormányzat a jogot arra, ha legalább a 70 
%-át nem éri el a jelentkezés, akkor meghosszabbíthassák a jelentkezési idıt. Vagy döntenek 
úgy, hogy az összejött pénzbıl el tudják kezdeni mőszakilag a kiépítést, ahogy Déry képviselı 
úr mondta.  
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Javasolja továbbá, ha betelik az elsı 80 igény, a következıket már csak tartaléklistaként 
vegyék figyelembe, és ha valaki kiesik, a soron következı jön. 
 
Szendrei Andor Attila: Ki kell kötni, hogy az 50 eFt igénylési díjat az önkormányzat 60 
napig kamatmentesen használja, és ha nincs meg, esetlegesen visszaadja a pénzt, nehogy 
késıbb kamatostul kérje vissza az igénylı az összeget. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Foglalóra nem szoktak kamatot adni.  
 
Stumpf Gábor József: Véleménye szerint a tartalék igénylıktıl már nem szabad igénylési 
díjat szedni, ık csak akkor fizetnek, ha elıre kerülnek a tartaléklistáról.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Sokkal egyszerőbb, ha az elsı 80 igénylıt befogadják, a többivel 
egyenlıre nem foglalkoznak.  
 
Kıszegi Bertalan: Azt is tisztázni kell, hogy döntik el, hogy melyik telek kié lesz (pl. 
sorsolás) és ezt a hirdetésben is közölni kell.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Összegezve az eljárási szabály az lesz, hogy meghirdeti az 
önkormányzat a 80 db telket. Az elsı 80 jelentkezınek az 50 eFt igénylési díjat ki kell fizetni, 
melyet késıbb a vételárba beszámítanak. Ha a 30 nap elteltével – vagy hamarabb – meglesz a 
80 igény, lezárják a jelentkezést. Ha nem éri el a 70 %-át az elızetes jelentkezés, fenntartják a 
jogot, hogy 30 nappal meghosszabbítsák a jelentkezést. Eddig az idıpontig semmiféle kamat 
nem jár a befizetett összegre.  
 
Erdıs Tamás: A végleges ár közlése mellett. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Természetesen részletesen közölni kell, hol vannak ezen telkek, 
mennyibe kerülnek, fizetési kondíciókat el kell készíteni.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/11/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az önkormányzat tulajdonában lévı, a Bodrog ÉK-i holtága mentén horgászházas 
üdülıterület kialakítására és az üdülıtelkek értékesítésére 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
döntött: 
 

- Az önkormányzat tulajdonában a Bodrog ÉK-i holtága mentén lévı 
horgászházas üdülıterületen kialakított 80 db egyenként 200 m2 térmértékő 
üdülıtelkeket – melyek közmővesítését az önkormányzat végezteti el  – é r t é k e- 
s í t é s r e  meghirdeti. 

 
- A vételi árat 1mFt+ÁFA/telek összegben határozza meg. 
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- A telkek megvásárlására elızetesen jelentkezni lehet a hirdetés megjelenésétıl 
számított 30 napon belül. A jelentkezések nyilvántartásba vétele a jelentkezés 
sorrendjében történik, mely alapján 80 igénylı jelentkezésének befogadásával 
lezárul. Amennyiben a jelentkezık száma nem éri el a 70 %-ot, a jelentkezési 
határidı 30 nappal meghosszabbodik.  

 
- A jelentkezınek a jelentkezés benyújtásával egyidejőleg 50 eFt igénylési – 

jelentkezési - díjat kell fizetni, mely összeg után kamat nem jár. Szerzıdéskötés 
esetén a díj a vételárba beszámít. 

 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: folyamatos, 2006. december 31. 
 

 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal 326/327. szelvényében 
önkormányzati kezelésében lévı közúti felüljáró híd szakértıi vizsgálatáról 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a költségvetésben szerepel az önerı 
1.443 eFt-tal, a pályáztatást meg kell indítani. A lezárást fenn kell tartani a balesetek 
elkerülése végett.  
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság a szakértıi véleményt tudomásul vette. 
Késıbbi napirendek alkalmával fogja tárgyalni a testület a hídfelújítással kapcsolatos pályázat 
benyújtását, melyet támogatnak. Ezzel a megoldással a híd üzemeltethetı lesz.  
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/12/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal 326/327. szelvényében önkormányzati 
kezelésben lévı közúti felüljáró híd szakértıi vizsgálatáról 

 
A Képviselı-testület tárgybani szakértıi vizsgálatot tudomásul vette. A híd felújítását 
támogatja és egyetért azzal, hogy erre pályázatot nyújtsanak be. 
 
 

 
14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 
alapító okiratának felülvizsgálatáról 
Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
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Aros János: A Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek az 
Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, az Árpád 
Vezér Gimnázium és Kollégium alapító okiratának elfogadását. Továbbá 6 igen szavazat és 1 
tartózkodás mellett javasolja a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola, a Vay Miklós Szakképzı 
Iskola alapító okiratának elfogadását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 

2155/13/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát a következık 
szerint határozza meg: 
 
1. Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
 OM azonosítója: 102952 
 Törzsszám: 549967000 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Petıfi u. 1. 
 - Telephelyei: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.  
  Rákóczi út 29. 
  Patika köz 2.  
 
3. Az intézmény alapítójának, fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                  címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény mőködési területe: Ellátja az Arany János, Kazinczy utaktól keletre 

esı területeken lakó, állandó lakcímmel rendelkezı tanulók,- kivételt képez a 
Rákóczi és a Kossuth utca -  továbbá a Hercegkút községben állandó lakóhellyel 
rendelkezı felsı tagozatos tanulók általános iskolai nevelését-oktatását.  

 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy. 
 
7. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal mőködı általános iskola alapfokú nevelési-

oktatási intézmény. 
 
8. Felvehetı maximális létszám: 780 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
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 Szakágazat száma: 801000 Alapfokú oktatás 
 
a.) ellátandó alaptevékenysége 
 80121-4 Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
   Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 
 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget 

megalapozó iskolai oktatása 
 80511-3 Napköziotthon, iskolaotthon és tanulószobai ellátás 
 92403-6 Diáksport 
 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
 75176-8 Intézményi vagyon mőködtetés 
 
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 

alapján 
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet. 
- A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban 

bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést, a diáksportkör munkáját. 

- Együttmőködik a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzati intézményi 
étkezési feladatok ellátásában. 

 
c) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: 

- az iskola, vállalkozási tevékenységként részt vehet az iskolarendszeren kívüli 
oktatásban, 

- csoportos étkeztetésben. 
 
Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 
 

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló  
- a 229 hrsz.-ú Petıfi u. 1. sz. alatt álló ingatlan a rajta található oktatási épülettel, 
tornateremmel, konyhával, berendezésekkel, udvarral,  
- a 300 hrsz-ú Rákóczi út 32. sz. alatt álló ingatlan a rajta található oktatási épülettel 
berendezésekkel, udvarral,  
- a 422 hrsz-ú Patika köz 2. és Rákóczi út 29. sz. alatti ingatlanok a rajtuk található 
oktatási épületekkel, berendezésekkel, udvarral, tornateremmel, öltözıkkel. 
 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

- Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági 
vezetı áll.  
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- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat.  
Külön megállapodás alapján ellátja a részben önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezı Farkas Ferenc Mővészeti Iskola gazdasági feladatait.  

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi 

ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
14. Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a kollektív 
szerzıdés alapján. 

 
15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

2155/14/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratát a 
következık szerint határozza meg: 
 

1. Az intézmény neve: Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium  
 OM azonosítója: 028916 
 Törzsszám: 547842000 
 

2. Székhelye: Sárospatak, Nagy Lajos út 10. 
 Telephelyek felsorolása, címe: 

Sárospatak, Szent Erzsébet út 12.  
 
3. Az intézmény fenntartója: Sárospatak Város Önkormányzata 
          címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy. 
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7. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal mőködı többcélú közös igazgatású 
alapfokú  nevelési-oktatási intézmény, amely általános iskolai nevelést-oktatást és 
kollégiumi nevelést lát el. 

 
8. Felvehetı maximális létszám: 180 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 801000 Alapfokú oktatás 
 

a. ellátandó alaptevékenysége 
 80121-4 Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
   Fejlesztı, felzárkóztató oktatás, kis létszámú csoportban 
 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget 

megalapozó iskolai oktatása 
 80511-3 Napköziotthon, iskolaotthon és tanulószobai ellátás 
 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat – részletezve: logopédia, gyógytestnevelés 
 55131-5 Kollégiumi ellátás (nem fogyatékos) 
 55132-6 Kollégiumi ellátás (fogyatékos) 
 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés 
 75176-8 Intézményi vagyon mőködtetés 
 
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 
alapján 

- A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban 
bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést, a diáksportkör munkáját. 

 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló 1857/5 hrsz.-ú ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, melegítıkonyhával, udvarral, tornaszobával és berendezésekkel. 
 

11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló 
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 

 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

- Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági 
vezetı áll. 

- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

- Külön megállapodás alapján ellátja a részben önálló gazdasági jogkörrel 
rendelkezı Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat gazdálkodását. 

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi 

ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
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14. Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 
közalkalmazotti megállapodás alapján. 

 
15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

2155/15/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

a Vay Miklós Szakképzı Iskola 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§ (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv.  37. § (5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Sárospatak Város 
Önkormányzata a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratát a következık szerint 
határozza meg. 
 

1. Az intézmény neve:   Vay Miklós Szakképzı Iskola 
   OM azonosítója:               029324 
   Törzsszám:               585279100 

 
2. Székhely:               3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 

-Telephelye:    3950 Sárospatak, Árpád u. 5. 
 

3. Az intézmény fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 

4. Az intézmény felügyeleti szerve:      Sárospatak Város Önkormányzata 
 

5. Az intézmény mőködési területe:     Sárospatak város és körzete 
 

6. Az intézmény jogállása: Az intézmény  a közoktatási törvényben foglaltak alapján  
    önálló jogi személy 
 

7. Az intézmény típusa: Többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely szakiskolai és    
szakközépiskolai nevelést-oktatást és szakképzést lát el. 

 
8. Felvehetı maximális létszám: 650 tanuló 

 
9.  Évfolyamok száma: 

 
 szakközépiskola 4 évfolyam (8 osztály)  
 szakiskola 2 évfolyam (max. 8 osztály)  
 szakképzés képzési idıtartamtól függıen 2-3 év 
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10. Az intézmény tevékenységei: 
 

80210   általános középfokú oktatás 
80220    szakiskolai oktatás, szakképzés,  
80400   egyéb oktatás 
 

a. ellátandó alaptevékenységek: 
80217-7  nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 
80218-8  sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 
nevelése,    
                oktatása 
80221-4   nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 
80222-5  sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése,  
     oktatása 
80224-1   nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı 
iskolarendszerő  
     oktatás és vizsgáztatás 

 - 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 - 31 5216 14 kımőves 
 - 31 5216 03 burkoló 
 - 31 5216 06 épületburkoló 
 - 33 5216 01 ács-állványozó 
 - 33 5262 01 asztalos 
 - 31 5243 02 faipari gépmunkás 
 - 31 5233 14 fémforgácsoló  
 - 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 - 32 5233 02 NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) 
 - 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 - 31 5292 08 kerámiakészítı 
 - 33 7826 02 szakács 
 - 33 7822 01 pincér 
 - 33 5241 02 karosszérialakatos 
 - 52 5241 02 autószerelı 
 - 52 5443 03 épületgépész technikus 
 - 31 5216 20 vízvezeték- és központifőtés-szerelı 

 
80225-2  sajátos neveléső tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére   
     felkészítı iskolai oktatás és vizsgáztatás 
80226-3  szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai rendszerő felnıttoktatás 
    és vizsgáztatás 

 - 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 - 31 5216 14 kımőves 
 - 31 5216 03 burkoló 
 - 31 5216 06 épületburkoló 
 - 33 5216 01 ács-állványozó 
 - 33 5262 01 asztalos 
 - 31 5243 02 faipari gépmunkás 
 - 31 5233 14 fémforgácsoló  
 - 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 - 32 5233 02 NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) 
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 - 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 - 31 5292 08 kerámiakészítı 
 - 33 7826 02 szakács 
 - 33 7822 01 pincér 
 - 33 5241 02 karosszérialakatos 
 - 52 5241 02 autószerelı 
 - 52 5443 03 épületgépész technikus 
 - 31 5216 20 vízvezeték- és központifőtés-szerelı 

 
 92403-6  diáksport 
 
b. Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységek: 

75176-8  intézményi vagyon mőködtetése 
75195-2  oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység Közoktatási törvény 41. § 
(6) bekezdés szerint (gyermek- és ifjúságvédelem) 
80402-8  iskolarendszeren kívüli felnıtt szakmai oktatás és vizsgáztatás 

 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 31 5233 14 fémforgácsoló 
 31 5256 02 könnyőgépkezelı 
 31 5276 03 varrómunkás 
 31 5292 08 kerámiakészítı 
 31 5293 01 fazekas 
 32 5233 02 NC, CNC-gépkezelı (a technológia feltüntetésével) 
 33 5216 01 ács-állványozó 
 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 52 5443 03 épületgépész-technikus 

 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

 A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll 
- a székhelyén lévı SárospatakVáros Önkormányzata tulajdonában álló 5 hrsz.-ú 
ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, berendezésekkel és 
udvarral,  
- a 3647 hrsz.-ú Sárospatak, Árpád u. 5. sz. alatt található ingatlan a rajta található 
épülettel és berendezésekkel. 
- Sárospatak, Árpád u. 3-5. sz. alatti 3649 hrsz.-ú, 3650/A/2 hrsz.-ú és 3650/A/3  hrsz.-ú  
bérelt ingatlanok. 
 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  
állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja. 
 
A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban 
bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést, a diáksportkör munkáját. 
 
Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 

 
12.  A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló  
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vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 

13. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a gazdálkodással 

összefüggı  
tevékenységet külön megállapodás alapján az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium gazdasági irodája végzi, 

– pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által 
jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen vállalhat. 

 
14. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:  

Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi ki. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 
kollektív szerzıdés alapján Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 

 
15. Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a  

munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a kollektív 
szerzıdés alapján. 
 

16. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 

A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

2155/16/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát a következık 
szerint határozza meg. 
 
1. Az intézmény neve: Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
 OM azonosítója: 039515 
 Törzskönyvi száma: 585280100 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Szent E. u. 30. 
 - Telephelyei:  3950 Sárospatak, Eötvös út 6. 
  3950 Sárospatak, Lorántffy u. 6. 
          3950 Sárospatak, Arany János u. 7. 
          3950 Sárospatak, Petıfi Sándor u. 1. 
          3950 Sárospatak, Szent E. u. 12. 
  3958 Hercegkút, Kossuth u. 2. 
  3954 Györgytarló, Szechenyi u. 1. 
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  3961 Vajdácska, Fı út 2. 
         3955 Kenézlı, Kárpát u. 1. és Rózsa Ferenc u. 1. 
 
3. Az intézmény fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy. 
 
7. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészet-oktatási intézmény 
      - Évfolyamok száma: 1-2. elıképzı 
          4-6. alapfok 
          4 továbbképzı 
 
8. Felvehetı maximális létszám: 900 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 80130 Alapfokú mővészetoktatás 
 
a.) ellátandó alaptevékenysége 
 80131-3 Alapfokú mővészetoktatás 
  Mővészeti ágak: zene, tánc, képzımővészet, drámajáték 
  Tanszakok: szolfézs, ének, gitár, zongora, fa-fúvós, rézfúvós, vonós, ütıs, 

néptánc, társastánc, moderntánc, képzımővészet, drámajáték 
 75176-8 Intézményi vagyon mőködtetés 
 
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 

alapján 
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet. 

 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdonában lévı a valóságban Sárospatak, Szent E. u. 30. sz. alatt található 
ingatlan a rajta található oktatási épülettel és berendezésekkel. 

 A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
hangszerek, állóeszközök, szemléltetıeszközök. A mővészeti iskola a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

 
- Részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı 

tevékenységet külön megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
gazdasági irodája végzi. 
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- Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
elıirányzatokon belül az intézményvezetı, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi 

ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
14. Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 
közalkalmazotti megállapodás alapján. 

 
15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 

2155/17/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát a 
következık szerint határozza meg. 
 
1. Az intézmény neve: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
 OM azonosítója: 029280 
 Törzsszám: 58421000 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 7. 
 Intézményegysége: (kollégium) Sárospatak, Arany J. u. 3. 
 
3. Az intézmény alapítójának, fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                  címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
 
5. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy. 
 
7. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású középfokú oktatási intézmény, 

amely gimnáziumi nevelést-oktatást és kollégiumi nevelést lát el.  
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8. Felvehetı maximális létszám: 660 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 80120 Általános iskolai oktatás 
     80210  Általános középfokú oktatás keretében 

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 
- 5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program 
- 5 évfolyamos idegen nyelvi elıkészítı évfolyam 
- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

 
a.) ellátandó alaptevékenysége 
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése 

oktatása 
 80214-4 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés,oktatás 
 80215-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, 

oktatása 
 92403-6 Diáksport 
 55131-5 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos 

gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi idıben) 
 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés 
 75176-8 Intézményi vagyon mőködtetés 
 
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 
alapján 

- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet. 
- A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban 

bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos 
testedzést, a diáksportkör munkáját. 

 
c) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: 

- az iskola, vállalkozási tevékenységként részt vehet az iskolarendszeren kívüli 
oktatásban, 

- csoportos étkeztetésben, 
Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 
 

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló 8. hrsz.-ú ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, tornateremmel berendezésekkel és udvarral, valamint 5. hrsz. 
alatt található ingatlan, a rajta található épülettel, konyhával, ebédlıvel, 
berendezésekkel és udvarral. 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az iskola a rendelkezésére álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
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12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

- Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági 
vezetı áll. 

- Külön megállapodás alapján ellátja a részben önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezı Vay Miklós Szakképzı Iskola gazdasági feladatait. 

- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi 

ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
14. Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. 
 
15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
 
 

 
15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés A Mővelıdés Háza Alapító Okiratának módosítására 
Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 

 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását 
a Képviselı-testületnek.  

 

A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 

2155/18/2006. (II.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

A Mővelıdés Háza Alapító Okiratáról 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Sárospatak Város Önkormányzata A Mővelıdés Háza alapító okiratát a 
következık szerint határozza meg: 
 

1.) A Mővelıdés Háza ,,mővelıdési központ” típusú városi közmővelıdési 
intézmény. 

 Székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös út 6. 
 Kezelésében álló további ingatlanok: 

- Ifjúsági tábor – Újhuta 
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- Bodrog-parti vízi- és szabadidıközpont (Árpád út) 
- Népi építészeti mőemlékház (Gárdonyi út) 
- A Mozi – Eötvös u. 

 
2.) A Mővelıdés Háza feladata a helyi közösségi mővelıdési formák, alkalmak 

szervezése, nevelı, ismeretterjesztı, szórakoztató programok biztosítása. A 
mővelıdési folyamatok alkalmainak, tevékenységei formáinak széleskörő 
kínálata, illetve az ezzel összefüggı igények feltárása és – lehetıségek szerinti - 
kielégítése. A helyi kulturális örökség értékeinek terjesztése, hagyományok 
ápolása, továbbvitelének elısegítése. Lehetıségek teremtése az önmővelés 
különféle formáira, az egyéni és közösségi mővészeti ambíciók 
kibontakoztatására, a társas kapcsolatok sokféle változatának mőködésére, civil 
közösségek tevékenységeinek kibontakoztatására. A helyi társadalom közéletéhez 
tartozó események (ünnepségek, népgyőlések, tanácskozások, tájékoztatók, stb.) 
számára – kivéve a párt és profitérdekő rendezvényeket – helyszín és technika 
kiszolgálás biztosítása, a megfelelı idıpont egyeztetések mellett. Turisztikai 
információs szolgálat ellátása. Filmkultúra terjesztése és népszerősítése. 

 
3.) Az intézmény alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: Sárospatak Város 

Önkormányzata. 
 

4.) Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázati eljárás útján a Képviselı-testület 
bízza meg. 

 
5.) Az intézmény önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı 

költségvetési szerv. 
 

6.) Feladatai ellátásához rendelkezésére állnak az 1.) pontban felsorolt ingatlanok és 
az azok leltár szerinti berendezései, felszerelési tárgyi eszközei. 

 
7.) Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanait, illetve azok egyes részeit egy 

évnél nem hosszabb idıre bérbeadhatja, amennyiben ez nem akadályozza 
alapfeladatának ellátását. 

 
8.) A Mővelıdés Háza a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, 

illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 

9.) Az intézmény – az 1.) pontban meghatározott – alapfeladatain túlmenıen a 
lakossági és vonzáskörzeti igények kielégítése, valamint alaptevékenysége további 
támogatása céljából más, vállalkozás jellegő tevékenységet is folytathat. Ezen 
tevékenységei alatt kulturális szolgáltatások, oktatás, képzés, információ-
szolgáltatás, idegenforgalmi szervezés, vendéglátás, kereskedelmi, ingatlan bérbe, 
haszonbérbe adási tevékenység, és minden egyéb hiánypótló, az intézmény fı 
profiljával összefüggésbe hozható közönségszolgálati tevékenységek értendık. 

 
10.) Az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
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16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának elfogadására 
Elıadó: Vukovich Lászlóné aljegyzı 
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

Ladomérszky László István: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag javasolja 
elfogadásra az elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/19/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Gondozási Központ Alapító Okiratáról 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata a Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a következık szerint határozza meg. 
 
1./ A Gondozási Központ szociális gondoskodást nyújtó intézmény. 
     Székhelye: Sárospatak, Comenius út 33. 
 
2./ Telephelyei: 
 

- Idısek Klubja Sárospatak, Harsányi Zsolt köz 1. 
- Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Idıskorúak Gondozóháza, Sárospatak, Borsi u. 73. 

 
3./ A Gondozási Központ tevékenységi területe a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó    ellátások: 
 
 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
 85323-3 Házi segítségnyújtás 
 85326-6 Nappali szociális ellátás 
 85325-5 Szociális étkeztetés 
 
4./ Ellátotti létszám: 
 

a.) alapellátás: 
- étkeztetés      310 fı 
- házi segítségnyújtás       160 fı 
- nappali ellátást nyújtó idısek klubja     20 fı 
 
b.) szakosított ellátás 
- átmeneti elhelyezést nyújtó idıskorúak gondozóháza 10 fı 

 
5./ A Gondozási Központ mőködési területe Sárospatak közigazgatási területe. 
 
6./ Fenntartója és felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
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     Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. 
     Adószáma: 153500952-05 
 
7./ Az intézmény jogállása: 
 
Önálló jogi személy, vezetıje az intézményvezetı, akit Sárospatak Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat útján nevez ki. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyzı látja el. 
 
8./ Az intézmény gazdálkodási formája: 
 
Részben önálló gazdálkodási és önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv. 
 
9./ A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az 1. és a 2. pontban 
megjelölt címek alatt megjelölt ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök. 
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 
10./ Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 
biztosítékként felhasználni. 
 
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés pályázatok benyújtására homlokzat és útburkolatok 
felújítására (TEKI, CÉDE), továbbá közszolgáltatás fejlesztésre (eszközbeszerzés) 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Tekintettel arra, hogy az 
anyagban felsorolt létesítmények önerejét a költségvetés jelenlegi formájában tartalmazza, 
ezért a bizottság javasolja annak elfogadását.  
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági Stratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Sáfrányos Miklós: Tavalyi év folyamán a Gazdasági Stratégiai Bizottság polgármester úrral 
együtt bejárást végzett az utakkal kapcsolatosan. Néhány út, mely nem szerepel az anyagban, 
tavalyi elképzelés szerint pályáztatva lett volna. A Szalontai, Szeles utcára és a Harsányi Zsolt 
közre gondol. Nem tudja, ezen utcák miért nem szerepelnek az anyagban. 
A fürdıvel kapcsolatosan elmondja, hogy bevételeket hoz az önkormányzatnak, ezért nem 
tudja, miért a legkevesebbet költenek rá. Tudomása szerint lehetett volna pályázatot 
benyújtani akár vízfelület növelésére vagy vízvisszaforgató berendezés vásárlására 
(gyermekmedencében).  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A felvetett utakkal kapcsolatosan elmondja, hogy jelen elıterjesztés 
csak azon pályázatokat tartalmazza, melyeket február 15-ig be kell nyújtani. Nem fognak 
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kimaradni az említett utcák, hanem késıbb fog rájuk pályázatot benyújtani az önkormányzat. 
Olyan utakra lehet most pályázni, melyekre megvan a megfelelı engedély.  
A fürdı fejlesztésével kapcsolatosan elmondja, hogy van egy kezdeményezés a reumatológus 
fıorvos asszony részérıl. Megkereste azon ügyben, hogy érdemes lenne megindítani a 
gyógyvízzé nyilvánítást. Ez esetben kifejezetten tilos a gépészet berakása, tehát tilos a vizet 
átszőrni és visszaforgatni. Még jó, hogy van olyan medence, amely nincs ellátva 
vízvisszaforgató berendezéssel.  
 
Erdıs Tamás: A Szent Erzsébet u. 7. szám alatti pályázattal kapcsolatosan bıvebben 
érdeklıdik. 
 
Vukovich Lászlóné: A sarokbástya melletti sárga házról van szó. 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Önkormányzati tulajdonú ingatlan homlokzat felújításáról van szó a 
pályázatban.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/20/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Egri köz útburkolatának felújítása érdekében benyújtandó 
TEKI pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Egri köz útburkolatának felújítását. A 
beruházás megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló alapból támogatás 
elnyerésére. 
Önkormányzatunk a felújítást 2006. évben a pályázati adatlapban szereplı éves 
ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
Az útburkolat felújításának tervezett bruttó költsége 1.651.836,-Ft, melyhez 2006. évi 
költségvetésében saját forrásként bruttó 165.184,-Ft-ot, azaz Egyszázhatvanötezer-
egyszáznyolcvannégy forintot biztosít. 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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2155/21/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Lorántffy Zsuzsanna utca útburkolatának felújítása érdekében 
benyújtandó TEKI pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Lorántffy Zsuzsanna utca útburkolatának 
felújítását. A beruházás megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló alapból támogatás 
elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk a felújítást 2006. évben a pályázati adatlapban szereplı éves 
ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
Az útburkolat felújításának tervezett bruttó költsége 4.749.808,-Ft, melyhez 2006. évi 
költségvetésében saját forrásként bruttó 474.981,-Ft-ot, azaz Négyszázhetvennégyezer-
kilencszáznyolcvanegy forintot biztosít. 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/22/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Szabó Gyula utca útburkolatának felújítása érdekében 
benyújtandó TEKI pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Szabó Gyula utca útburkolatának 
felújítását. A beruházás megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi kiegyenlítést szolgáló alapból támogatás 
elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk a felújítást 2006. évben a pályázati adatlapban szereplı éves 
ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
 
Az útburkolat felújításának tervezett bruttó költsége 4.855.918,-Ft, melyhez 2006. évi 
költségvetésében saját forrásként bruttó 485.593,-Ft-ot, azaz Négyszáznyolcvanötezer-
ötszázkilencvenhárom forintot biztosít. 
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A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/23/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Teleki utca (Arany János és Izsó Miklós utcák közötti szakasza) 
útburkolatának felújítása érdekében benyújtandó 

TEKI pályázat támogatásáról 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Teleki utca (Arany János és Izsó Miklós 
utcák közötti szakasza) útburkolatának felújítását. A beruházás megvalósítása 
érdekében pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a 
területi kiegyenlítést szolgáló alapból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk a felújítást 2006. évben a pályázati adatlapban szereplı éves 
ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
Az útburkolat felújításának tervezett bruttó költsége 1.954.792,-Ft, melyhez 2006. évi 
költségvetésében saját forrásként bruttó 195.480,-Ft-ot, azaz Egyszázkilencvenötezer-
négyszáznyolcvan forintot biztosít. 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
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2155/24/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Szerencs - Sátoraljaújhely vasútvonal 326/327. szelvényében lévı közúti híd felújítása 
érdekében benyújtandó TEKI pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Szerencs - Sátoraljaújhely vasútvonal 326/327. 
szelvényében lévı közúti híd felújítását. A beruházás megvalósítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a területi 
kiegyenlítést szolgáló alapból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk a híd felújítását 2006. évben a pályázati adatlapban szereplı éves 
ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
A közúti híd felújításának tervezett bruttó költsége 14.427.000,-Ft, melyhez 2006. évi 
költségvetésében saját forrásként bruttó 1.442.700,-Ft-ot, azaz Egymillió-
négyszáznegyvenkettıezer-hétszáz forintot biztosít. 
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelöl cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/25/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Rákóczi u. 17. szám alatti épület homlokzatának felújítása érdekében 
benyújtandó CÉDE pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Rákóczi u. 17. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület homlokzatának felújítását. A felújítás megvalósítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a céljellegő 
decentralizált elıirányzatból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk az épület homlokzatának felújítását 2006. évben a pályázati 
adatlapban szereplı éves ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
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Az épület homlokzata felújításának bruttó költsége 3.772.523,-Ft, melyhez az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésében saját forrásként 377.253,-Ft-ot, azaz 
Háromszázhetvenhétezer-kettıszázötvenhárom forintot biztosít. 
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik.  
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/26/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet utcai tornaterem homlokzatának felújítása érdekében 
benyújtandó CÉDE pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Szent Erzsébet utcai önkormányzati 
tulajdonú tornaterem homlokzatának felújítását. A felújítás megvalósítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a céljellegő 
decentralizált elıirányzatból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk az épület homlokzatának felújítását 2006. évben a pályázati 
adatlapban szereplı éves ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
 
Az épület homlokzata felújításának bruttó költsége 1.217.137,-Ft, melyhez az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésében saját forrásként 121.714,-Ft-ot, azaz 
Egyszázhuszonegyezer-hétszáztizennégy forintot biztosít. 
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik.  
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
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A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/27/2006.(II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet utca 7. szám alatti épület homlokzatának felújítása 
érdekében benyújtandó CÉDE pályázat támogatásáról 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Szent Erzsébet utca 7. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítását. A felújítás megvalósítása 
érdekében pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a 
céljellegő decentralizált elıirányzatból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk az épület homlokzatának felújítását 2006. évben a pályázati 
adatlapban szereplı éves ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
 
Az épület homlokzata felújításának bruttó költsége 4.944.139,-Ft, melyhez az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésében saját forrásként 494.414,-Ft-ot, azaz 
Négyszázkilencvennégyezer-négyszáztizennégy forintot biztosít.  
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta:  
 
 
 

2155/28/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti épület homlokzatának felújítása érdekében 
benyújtandó CÉDE pályázat támogatásáról 
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A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület homlokzatának felújítását. A felújítás megvalósítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani a B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a céljellegő 
decentralizált elıirányzatból támogatás elnyerésére. 
 
Önkormányzatunk az épület homlokzatának felújítását 2006. évben a pályázati 
adatlapban szereplı éves ütemezés szerint kívánja megvalósítani. 
 
Az épület homlokzata felújításának bruttó költsége 28.197.592,-Ft, melyhez az 
önkormányzat 2006. évi költségvetésében saját forrásként 2.819.760,-Ft-ot, azaz 
Kettımillió-nyolcszáztizenkilencezer-hétszázhatvan forintot biztosít.  
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A felújítást a megkezdéstıl számított 3 éven belül befejezi. 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
 
A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a városi önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános, ill. részletes rendezési tervnek. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács által, a korábbi években TEKI és CÉDE 
keretbıl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az 
önkormányzat elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/29/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat támogatásáról 
decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatás elnyerésére 

 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Széchenyi utca útburkolat szélesítésének 
megvalósítását. 
A felújítás bruttó összköltsége 26.574.768,-Ft, azaz Huszonhatmillió-
ötszázhetvennégyezer-hétszázhatvannyolc forint. 
 
A testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2006. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 2.657.477,-Ft, azaz Kettımillió-hatszázötvenhétezer-négyszázhetvenhét forintot 
biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a ,,Decentralizált terület- és 
régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatás elnyerésére” címő pályázatra. Az 
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igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 23.917.291.-Ft, 
azaz: Huszonhárommillió-kilencszáztizenhétezer-kettıszázkilencvenegy forint.  
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
 
A felújítást 2006. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a beruházás 
megvalósítása után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
Stumpf Gábor József: A Petıfi utcáról kb. két évvel ezelıtt döntöttek a leálló parkoló sáv 
kialakításáról.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Errıl van szó a pályázatban.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/30/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat támogatásáról 
 

települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2006. 
évi támogatás elnyerésére 

 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Petıfi Sándor utca útburkolat 
szélesítésének megvalósítását. 
A beruházás bruttó összköltsége 4.885.238,-Ft, azaz Négymillió-
nyolcszáznyolcvanötezer-kettıszázharmincnyolc forint. 
A testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2006. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 2.442.619,-Ft-ot, azaz Kettımillió-négyszáznegyvenkettıezer-hatszáztizenkilenc 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a ,,Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” címő pályázati felhívás 2006. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a beruházás összes költségének 
50%-a, azaz 2.442.619,-Ft, azaz Kettımillió-négyszáznegyvenkettıezer-
hatszáztizenkilenc forint.  
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
 
A beruházást 2006. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a beruházás 
megvalósítása után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
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A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/31/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat támogatásáról 
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2006. 

évi támogatás elnyerésére 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Borsi utca útburkolat-megerısítésének 
megvalósítását. 
A felújítás bruttó összköltsége 7.626.000,-Ft, azaz Hétmillió-hatszázhuszonhatezer 
forint. 
 
A testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2006. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 3.813.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió-nyolcszáztizenháromezer forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a ,,Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” címő pályázati felhívás 2006. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 3.813.000,-Ft, azaz Hárommillió-nyolcszáztizenháromezer forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervének. 
 
A Képviselı-testület a felújítást 2006. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
megvalósítás után gondoskodik, továbbá a pályázat sikeres elbírálása esetén vállalja a 
felszíni vízelvezetı árok kiépítését az utcában. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 
 
 
 
 
 

2155/32/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat támogatásáról 
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2006. 

évi támogatás elnyerésére 
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A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Áchim András utca útburkolat-
megerısítésének megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 4.802.100,-Ft, azaz Négymillió-nyolcszázkettıezer-egyszáz 
forint. 
 
A testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2006. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 2.401.050,-Ft-ot, azaz Kettımillió-négyszázegyezer-ötven forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a ,,Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” címő pályázati felhívás 2006. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 2.401.050,-Ft, azaz Kettımillió-négyszázegyezer-ötven forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervének. 
 
A Képviselı-testület a felújítást 2006. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik, továbbá a pályázat sikeres elbírálása esetén 
vállalja a felszíni vízelvezetı árok kiépítését az utcában. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/33/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat támogatásáról 
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2006. 

évi támogatás elnyerésére 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Hunyadi utca útburkolat-megerısítésének 
megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 14.391.000,-Ft, azaz Tizennégymillió-
háromszázkilencvenegyezer forint.  
A testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2006. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 7.195.500,-Ft-ot, azaz Hétmillió-egyszázkilencvenötezer-ötszáz forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „Települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” címő pályázati felhívás 2006. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 7.195.500,-Ft, azaz Hétmillió-egyszázkilencvenötezer-ötszáz forint.  
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A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
 
A Képviselı-testület a felújítást 2006. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
megvalósítás után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Az önkormányzatok kapják a támogatást, az eszköz mőködtetését a 
cég végzi.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/34/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés 2006. évi támogatásának elnyerésére 
benyújtandó pályázatról 

 
A Képviselı-testület támogatja 1 db szelektív hulladékgyőjt ı gépjármő és 1000 db 120 l-
es zöldhulladék lakóingatlanon belüli tárolására alkalmas edényzet beszerzését elısegítı 
pályázat benyújtását, érzékelve a szelektív hulladékgyőjtés fejlesztésének 
szükségességét. 
 
A tervezett eszközbeszerzések értéke 39.240.000,-Ft, azaz Harminckilencmillió-
kettıszáznegyvenezer forint, melyhez saját forrásként 11.200.000,-Ft-ot, azaz 
Tizenegymillió-kettıszázezer forintot biztosít 2006. évi költségvetésében. 
 
A támogatás megítélésétıl számított 90 napon belül a támogatási szerzıdést megköti. 
A tervezett eszközbeszerzéseket 2006. évben megvalósítja és gondoskodik a megvásárolt 
eszközökkel a szolgáltatás folyamatos biztosításáról. 
 
A támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
 
A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács felé a pályázat benyújtásakor már befejezett 
beruházásokról az önkormányzat elszámolt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. február 15. 
 
 
 
Jarecsni János László: Elmondja, hogy a Patak Tank Kft. és a Wesselényi utca között van 
egy 100 m-es távolság, melyre korábban pályázott az önkormányzat, de sajnos nem nyert 
támogatást. Nagyon rossz állapotban lévı útról van szó, meg kellene oldani a helyreállítását. 
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Dr. Jánosdeák Gábor: Ahogy korábban Sáfrányos képviselı úrnak is elmondta, késıbb is 
fognak pályázni utak helyreállítására. Nem volt még pályáztatva a Jarecsni képviselı úr által 
említett út.  
 
 
 
18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés idegenforgalomhoz kapcsolódó pályázatok benyújtására 

- Sárospatak és környéke információs térképre 
- Sárospatak idegenforgalmi attrakcióit bemutató leporelló megjelentetésére 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Stratégiai Bizottság 
 
- XI. Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivál megrendezésére 
- Zempléni Fesztivál XV. jubileumi rendezvényeinek technikai költségeire 
- XIV. Szent Erzsébet Ünnep megrendezésének támogatására 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Humánstratégiai Bizottság 
 
 

Déry Zoltán: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A bizottság arról 
érdeklıdött, hogy miután a költségvetésben ez nem szerepel, milyen forrásból lesz az önerı 
biztosítva? A Tourinform Iroda vezetıje úgy nyilatkozott, hogy saját költségvetésébıl 
biztosítja az önerıt. Ezzel a feltétellel a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Kıszegi Bertalan: A Gazdasági és Stratégiai Bizottság is támogatja a pályázatok benyújtását. 
Olyan tájékoztatást kaptak a Tourinform Iroda vezetıjétıl, hogy a két pályázat önrésze 
maximum 300 eFt lehet.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A Tourinform Iroda vezetıje bizonyára úgy gondolta, hogy a 
szükséges saját erıt a különbözı vállalkozóktól összeszedi. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/35/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtására 
 

A Képviselı-testület támogatja az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által „decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatásának 
elnyerésére” kiírt pályázat benyújtását. 
 
Egyetért azzal, hogy Sárospatak város Polgármesteri Hivatala a B/1. jogcímen 
idegenforgalmi fejlesztések támogatására, a Sárospatak és környéke információs térkép 
megjelentetésére pályázatot nyújtson be. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
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A Képviselı-testület a Sárospatak és környéke térkép megjelentetéséhez szükséges 
bruttó 2.921.000.-Ft összegbıl 921.000,-Ft-ot biztosít saját költségvetésében. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 
 

2155/36/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtására 
 

A Képviselı-testület támogatja az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által „decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatásának 
elnyerésére” kiírt pályázat benyújtását. 
 
Egyetért azzal, hogy Sárospatak város Polgármesteri Hivatala a B/1. jogcímen 
idegenforgalmi fejlesztések támogatására, a Sárospatak idegenforgalmi attrakcióit 
bemutató térképes leporelló megjelentetésére pályázatot nyújtson be. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 
 
A Képviselı-testület a Sárospatak leporelló megjelentetéséhez szükséges bruttó 
2.274.700,-Ft összegbıl 274.700,-Ft-ot biztosít saját költségvetésében. 
 
 
 
Déry Zoltán: A XI. Sárospataki Dixieland és Blues Fesztiválról és a Zempléni Fesztivál XV. 
jubileumi rendezvényeirıl van szó. Elızıre 450 eFt, utóbbira 2.600 eFt áll rendelkezésre a 
kiadási elıirányzatok között. Ennek alapján a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja 
támogatásukat.  
 
Aros János: A Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja a pályázatok benyújtását. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta: 

 
2155/37/2006. (II.13.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
pályázat benyújtására 

 
 

A Képviselı-testület támogatja az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
,,a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatás 
elnyerésére” kiírt pályázat benyújtását. 
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Egyetért azzal, hogy A Mővelıdés Háza A/4. jogcímen az idegenforgalomhoz 
kapcsolódóan a 2006. július 28-29-én rendezendı XI. Sárospataki Dixieland és Blues 
Fesztivál megrendezésére pályázatot nyújtson be.  
 
A rendezvény bruttó költsége 2.950.000,-Ft, a TRFC-tıl igényelt támogatás összege 
1.500  eFt, melyhez az önkormányzat 2006. évi költségvetésében 450 eFt-ot biztosít.  

 
 

A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/38/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtására 
 

A Képviselı-testület támogatja az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
,,a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatás 
elnyerésére” kiírt pályázat benyújtását. 
 
Egyetért azzal, hogy A Mővelıdés Háza A/4. jogcímen az idegenforgalomhoz 
kapcsolódóan a Zempléni  Fesztivál XV. jubileumi rendezvényeinek technikai 
költségeire pályázatot nyújtson be.  
 
A rendezvény technikai költségeinek bruttó összegébıl, mely 1.416.400,-Ft, a Képviselı-
testület 425.400,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2006. évi költségvetésében.  

 
 
 

Stumpf Gábor: A Pénzügyi és a Humánstratégiai Bizottság is tárgyalta az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Történelmi Társaság kérelmét, melyet ülés elıtt kiosztott.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A Szent Erzsébet Társaság is pályázatot nyújt be a XIV. Szent 
Erzsébet Ünnep megrendezésének támogatására. A társaság támogatása szerepel a 
költségvetésben is.  500 eFt saját erırıl van szó.  

 
 

A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

2155/39/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtására 
 

A Képviselı-testület támogatja az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
,,a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat 2006. évi támogatás 
elnyerésére” kiírt pályázat benyújtását. 
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Egyetért azzal, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság A/4. jogcímen 
az idegenforgalomhoz kapcsolódóan a 2006. június 4-5-én megrendezésre kerülı XIV. 
Szent Erzsébet Ünnep támogatására pályázatot nyújtson be.  
 
A rendezvény bruttó költsége 3.170.eFt, a TRFC-tıl igényelt 1.670  eFt támogatási 
összeghez az önkormányzat 2006. évi költségvetésében 500 eFt-ot biztosít.  

 
 
 
 

19.NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Pályázat benyújtása vis maior támogatás elnyeréséhez 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 

 
Dr. Jánosdeák Gábor: Ülés elıtt kapott kézhez a Képviselı-testület egy határozat-tervezet 
vis maior támogatás elnyerése ügyében. A január 22-26. között rendkívüli téli idıjárás miatti 
hóeltakarítási munkálatok elvégzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása érdekében pályázatot 
nyújt be az önkormányzat.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/40/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtására 
vis maior támogatás elnyeréséhez 

 
A Képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és az 
önkormányzat tulajdonában lévı közutakon 
 

•  Herceg utca 
•  Szalontai utca 
•  Széchenyi utca 
•  Borsi utca 
•  Dobó utca 
•  Végardói utca 
•  Toldi utca 
•  Dózsa Gy. utca 
•  Dorkói út 
•  Apróhomok névtelen utcák 
•  Kisbálványos névtelen utcák 
•  Halászhomok névtelen utcák 

 
végzett hóeltakarítási munkálatokat sürgıs és indokolt feladatnak tartja. 
 
Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében a tervezett mőködési hiány 
448.691.000,-Ft, a fejlesztési célhitel 31.109.000,-Ft, mely forráshiányok mellett a 
mentési munkálatok költségét saját forrásból nem tudja biztosítani. 
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Elhatározza, hogy az indokolt mentési és hóeltakarítási munkálatok elvégzéséhez 
pénzügyi fedezet biztosítása érdekében pályázatot nyújt be a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanácshoz vis maior támogatás elnyerésére, 
mert a felmerült jelentıs költségek veszélyeztetik a kötelezı feladatok ellátását. 
 
A mentési és hóeltakarítási munkálatok költségének összege 348.095,-Ft. 
 
A pályázat benyújtásakor az önkormányzat a B.A.Z. Megyei Területfejlesztési 
Tanács által korábbi években TEKI és CÉDE keretbıl támogatott, már befejezett 
beruházásokkal elszámolt. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Jánosdeák Gábor polgármestert bízza meg. 

 
 
 
 

20.NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 2006. évben megrendezendı kulturális eseményekrıl 
Elıadó: Dr. Jánosdeák Gábor polgármester 
Véleményezi: Humánstratégiai Bizottság 
 

Aros János: A Humánstratégiai Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek a 
kulturális eseménynaptár elfogadását a CRESCENDO tábor és a ,,Kézmővesség 1000 éve a 
Kárpát-medencében” címő rendezvény kiegészítésével.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Lehet, hogy célszerő lett volna a tájékoztatóban feltüntetni, mely 
rendezvények mennyibe kerülnek az önkormányzatnak. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

2155/41/2006. (II.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a 2006-os kulturális eseménynaptárról 
 

A Képviselı-testület tárgybani tájékoztatást az alábbiak kiegészítésével elfogadja: 
 

- CRESCENDO tábor 
- ,,Kézmővesség 1000 éve a Kárpát-medencében”. 

 
 
 
 
 

21.NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 
 

- Darmos István felvetése 
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Darmos István: Az útfelújításokkal kapcsolatban az iránt érdeklıdik, a Toldi utcának is 
elkészült-e a felújítási terve? 
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Még nem készült el a Toldi utca felújítási terve.  
 
Darmos István a kérdésére adott választ elfogadta. 
 

- Bálint Béla Zoltán felvetései 
 
Bálint Béla Zoltán: Két dologról szeretne szólni. Szomszédai panaszkodnak, ahogy a Herceg 
út kanyarodik el a vasúti sínektıl, a Nefelejcs útra rázúdul a víz a hóolvadás következtében. 
Nincsen csapadékvíz-elvezetési lehetıség, ill. tavaly volt egy ,,tőzoltó jellegő” árokásási 
manıver, melyet most felül kellene vizsgálni.  
Másik dolog, melyrıl szólni szeretne, a szelektív hulladékgyőjtés. Némelyik tároló már 
teljesen tele van, nincs mód a további elhelyezésre. Van-e olyan ember, aki felméri, milyen 
idıközönként kellene a hulladéktárolókat elszállítani?  
Kéri Kıszegi képviselı urat, figyeljen már oda, hogy az Arad utcánál a négy hulladéktároló a 
város térképe elé van betéve, nem lehet tıle látni semmit. Úgy kellene lerakni a 
hulladéktároló edényeket, hogy ne takarja az információs térképet.  
 
Kıszegi Bertalan: Amikor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola melletti balesetveszélyes 
közlekedésrıl volt szó már említették, de kiegészítésként elmondja, hogy nyújtottak be 
pályázatot (Zöld Forrás). Lehet igényelni a Közlekedési Minisztériumtól 2 db digitális kijelzı 
táblát. Ezek költsége 800 eFt + ÁFA. 2 db-ot igényelnének az Erdélyi János utcára. Tudomása 
szerint az anyag összeállt.  
Bálint képviselı úr által felvetettekre elmondja, hogy a szelektív hulladéktároló edények 
kezdeti jelleggel lettek kihelyezve a város különbözı területeire. A hét közepére elkészül 10 
db palacknyomó prés. Egyet vásároltak mintának és a többit legyártják. Ha ezek kikerülnek a 
városba, több szemetet lehet majd elhelyezni a szelektív hulladéktárolókban. Egyébként 
költség kérdése további szelektív hulladéktárolók vásárlása.  
Közösen döntöttek a szelektív hulladéktárolók kihelyezésében, melyet felül fognak vizsgálni.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Szorgalmazni fogják a szelektív hulladéktároló edények vásárlását. 
Valóban van egy-két lehetetlen hely, ahová elhelyezték a hulladéktárolókat.  
 
Bálint Béla Zoltán a felvetéseire kapott válaszokat elfogadta.   
 

- Aros János kérése 
 
Aros János: A Szeles, Simándi és Kölcsey utca lakói fordultak hozzá, rajta keresztül a 
Képviselı-testülethez panaszukkal. Leírás szerint többször jelezték már a Jegyzı Asszonynak, 
de érdemi lépés azóta sem történt. Kérése, hogy zárt ülésen tárgyaljanak errıl a témáról.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: Egyetért a kéréssel. 
 

- Erdıs Tamás felvetése 
 
Erdıs Tamás: Az interneten egyre gyakrabban kérdéseket tesznek fel a város vezetésének, 
legtöbbször név nélkül. Kérése, erre figyeljenek oda. Ott felvetették, hogy mi a helyzet a 
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térfigyelı kamerás rendszerrel, amit korábban megígért az önkormányzat. Szintén 
nyilvánosan feltett kérdés, hogy a Szemere utca, Kossuth utca és Dobó Ferenc utca 
elágazásának környéke egy baleseti gócpont. Mit tervez ezzel kapcsolatban az önkormányzat? 
A panel programmal kapcsolatosan volt a városban egy tájékoztató, errıl szeretne többet 
tudni.  
 

- Déry Zoltán felvetése 
 
Déry Zoltán: Amikor tárgyaltak a fürdı belépıjegyek áráról felmerült, hogy az év január 1-
tıl a kedvezményeket csak sárospataki lakosok kapják meg. Akkor megemlítette, hogy 
módosítani kell a Sárospatak honlapján lévı szöveget, mely még nem történt meg. Ezt 
helyesbíteni kell.  
 
Dr. Jánosdeák Gábor: A felvetett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy felvetették a 
Rendırkapitányság állományi győlésén a térfigyelı rendszer kiépítését. Azt a félig hivatalos 
választ kapták, hogy tulajdonképpen nem old meg semmit és gondot is jelent. Annyi történne, 
hogy kiszorulna a mellékutcákba a bőnözés.  
Büszkeséggel tölti el, hogy a városban nagyon jól mőködik a Polgárırség. Meggyızıdése, 
hogy mindenféle technikával szemben a megfelelı személyek kiválasztása sokkal fontosabb 
dolog.  
Az internettel kapcsolatosan elmondja, hogy úgy egyeztek meg a szerkesztıvel, hogy a 
honlapon felvetıdött problémák ügyében idıközönként tárgyalni fognak és tájékoztatják a 
lakosságot. Sokszor visszatérı kérdések vannak. Akkor adnak ki új híranyagot, ha valamilyen 
elırelépés, változás történik az adott ügyben. 
A panel programmal kapcsolatosan elmondja, hogy a honlapon elég sok információ 
megjelent. Nem az önkormányzat szervezte a találkozót, vendégként vett részt rajta pár 
képviselıvel. Kíváncsiak voltak arra, más városokban hogyan végzik a panel programot. 
Teljesen más lehetıségei vannak egy nagyvárosnak pl. Miskolc, mint Sárospataknak. A 
költségvetésben szerepel egy keretösszeg, mely majd akkor konkretizálódik, amikor 
beérkeznek a pályázatok. Vannak olyan álláspontok is, miszerint a panel program a lakosság 
nagyon kis rétegét segíti. Mi van azokkal, akiknek saját lakása van? Ahány város, annyi féle 
probléma merül fel a programmal kapcsolatban.  
 
Kıszegi Bertalan: Polgármester úr említette, hogy a költségvetésben szerepel a panel 
program keretösszege, mely 44.800 eFt. Nemsokára a testület elé kerül egy anyag ezzel 
kapcsolatban.  
 
A Képviselı-testület a nyílt ülést bezárta és zárt ülésen folytatta munkáját, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vukovich Lászlóné        Dr. Jánosdeák Gábor        
       aljegyzı               polgármester 


