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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. március 30-án tartott  
ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István 
   Egyed Attila 

Erdıs Tamás 
Feró Istvn Ferenc 

   Hajdu Imre 
   Kıszegi Bertalan 
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István 
   Lendák Lajos Zoltán 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András 

Zérczi László    képviselık 
    
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
 
Meghívott:  Vukovich Lászlóné aljegyzı, Dankóné Gál Terézia irodavezetı, 

György Zoltán csoportvezetı, Donkó József szakreferens, Batta-Istók 
Sándor belsı ellenır, Dr. Varga György Ferenc közjegyzı, Déry Zoltán 
a Pénzügyi Bizottság tagja, Dr. Kovács Lajos a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórház igazgató-helyettese, Porembah Ferenc  az ÉKÖVIZIG  
I. sz. Szakaszmérnökségének fımérnöke, Halász Magdolna a Zrínyi 
Ilona Városi Könyvtár vezetıje, Ágoston András városi fıkertész,  
Csatlós Csaba a Termálfürdı és Camping vezetıje, Törı Lajosné az 
Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium igazgatója, Ladomérszky 
Lászlóné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mb. igazgatója 
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Megjegyzés: Hutkainé Novák Márta és Oláh József Csaba igazoltan van távol. 
Porembah Ferenc az 1. napirendi pont, Dr. Kovács Lajos a 3. napirendi 
pont, Halász Magdolna a 4. napirendi pont, Ágoston András az 5. 
napirendi pont, Csatlós Csaba a 7. napirendi pont tárgyalását követıen 
távozott. Ladomérszky László István, Krai Csaba, Aros János a 4. 
napirendi pont szavazásánál nem volt jelen. Kıszegi Bertalan a 6. 
napirendi pont tárgyalása közben távozott. Stumpf Gábor József a 9. 
napirendi pont elsı három szavazásában nem vett részt. Ladomérszky 
László István a 11. napirendi pont elsı, Darmos István a 11. napirendi 
pont elsı két szavazásánál nem volt jelen. Hajdu Imre a 17. napirendi 
pont 10-13. szavazásban nem vett részt. Dr. Hörcsik Richárd a 17. 
napirendi pont tárgyalása közben távozott. Zérczi László a 18. és 19. 
napirendi pont szavazásában nem vett részt. A 21. napirendi pont 2-4. 
szavazásánál Feró István Ferenc és Stumpf Gábor József nem vett részt.  
A 21. napirendi pont 5. szavazásánál Lendák Lajos Zoltán, Stumpf 
Gábor József és Hajdu Imre nem vett részt. A 21. napirendi pont 7-8. 
szavazásánál Krai Csaba nem vett részt. Ladomérszky Lászlóné és Törı 
Lajosné a 10. napirendi pont tárgyalását követıen távozott.  

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht. 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a megjelenteket, valamint a Zemplén Televízión keresztül 
Sárospatak és Zemplén polgárait, akik figyelemmel kísérik az önkormányzati ülést. 
Kéri, egy perces néma felállással emlékezzenek meg a tragikus balesetben elhunyt Kerchner 
Zoltánra, aki a Sárospataki Torna Club elnöke volt.  
 
A Képviselı-testület egy perces néma felállással tisztelgett Kerchner Zoltán emlékének, 
aki több mint 3 éve töltötte be a Sárospataki Torna Club elnöki tisztét, emlékét megırzi. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Kerchner Zoltán 
sportszervezıi munkájának megbecsüléseként 2007. telén a városi teremlabdarúgó tornát az ı 
tiszteletére „Kerchner Zoltán Emléktornaként” fogják megrendezni.  
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes.  
Kéri a képviselıket, amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás, javasat, 
kiegészíteni való van, azt tegyék meg.  
 
Aros János: Javasolja, a korábbi gyakorlatnak megfelelıen elıször azokat a napirendeket 
tárgyalják, melyekhez meghívott vendégek érkeztek. A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
igazgató-helyettese 10 órára érkezik, ezért kéri, hogy a kiküldött meghívóban szereplı 22. 
napirendi pontot az ı érkezésekor tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a 2. napirendi ponttal 
kezdjék az ülést, majd folytassák a 3., 4., 5., 6., napirendi ponttal. Ezt követıen a 14. 
napirendi pontot tárgyalják, mert az elıterjesztı személye  kapcsolódik az elızı napirendi 
ponthoz. Az egyéb ügyek között 5 témában javasol rövid tájékoztatást nyújtani a Képviselı-
testületnek: hitelfelvétellel kapcsolatos kérelemrıl, a Kruczig-gödörben történı ingatlan 
vásárlásról, egy telek visszavásárlásáról, a fıépítészi pályázat kiírásáról és ennek állásáról, 
mőfüves pálya létesítésének lehetıségérıl az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium udvarán.  
 
Feró István Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a 
március 28-ai ülésén megtárgyalta azt a belsı ellenıri jelentést, amely Sárospatak Város 
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Önkormányzata gazdálkodásának kiskincstári rendszerré történı átalakításáról szól. Errıl az 
egyéb ügyek között szeretné a testületet tájékoztatni. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplı 20. és 21. napirendi pontot vegyék le és az egyéb ügyek között tájékoztató jelleggel 
tárgyalják. Szóbeli tájékoztatókról van szó, melyekrıl úgy gondolja, hogy fı témaként akkor 
tárgyalhatóak, ha írásos elıterjesztés készül.  
 
Ladomérszky László István: A munkaterv szerint a mai testületi ülés napirendjei között 
szerepel az STC beszámolója. Kérdezi, mi az oka az elmaradásnak? 
 
Aros János: Kegyeleti okokból maradt el a napirend tárgyalása. A tragikus beleset 
megtörténte után az elnökség tagjainak kérésére meglátogatta az elnökségi ülést. Ott abban 
állapodtak meg, hogy amennyiben idıre elkészül a beszámoló – akkor még ık sem tudták, 
hogy elkészült vagy sem a beszámoló – tárgyalják, de egyébként egy hónappal késıbbre 
halasztanák. Az egy hónapos halasztás mellett szólnak azok az indokok, hogy ugyan a múlt 
héten a hivatalba került egy beszámoló az elnök úr nyomtatott aláírásával, nem tudták, hogy 
ki fogja ezt elıterjeszteni. Azt tartaná szerencsésnek, ha miután rendezıdtek az STC sorai – 
megalakult az új elnökség – a régi elnökség nevében valaki a beszámolót megtartaná, miután 
pótolta a megfelelı hiányosságokat, hiszen a támogatási szerzıdésben elıírt beszámolási 
kötelezettségének még ezidáig nem tett eleget a Sárospataki Torna Club elnöksége. Javasolja, 
hogy a következı testületi ülésen térjenek rá vissza.  
 
Ladomérszky László István a választ elfogadta. 
 
Hajdu Imre: Az egyéb ügyek közé az alábbi két témát szeretné, ha a Képviselı-testület 
felvenné: Több aláírással érkezett kérelem emléktábla elhelyezésére vonatkozóan a 
Polgármesteri Hivatal falán, illetve meghívást kapott Sárospatak város Sloven-Gradecz 
városának, az ottani Szent Erzsébet templom felszentelésének emlékére rendezendı 
ünnepségekre, melyrıl tájékoztatja majd a testületet.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A napirend elıtti felszólalások között Dr. Varga György Ferenc 
közjegyzı bemutatkozását javasolja.  
Támogathatónak tartja Alpolgármester úr azon javaslatát, hogy elıször azokat a napirendi 
pontokat tárgyalják, melyekhez vendégek érkeztek. Feró István Ferenc javasolta a kiskincstári 
rendszerrıl való tájékoztatást az egyéb ügyek között, valamint a 20. és 21. napirendi pont 
egyéb ügyekbe történı áttételét. Hajdu Imre javaslatai is elhangzottak.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elhangzott módosításokkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett az elhangzott módosításokkal. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a napirend tárgyalásával az 
elfogadott módosításokkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 
Napirend elıtt: 
 
 A Közjegyzı bemutatkozása 
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 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság  
  
N a p i r e n d:  
 
1. Elıterjesztés a Bodrog-part belvárosi szakaszának jelenlegi állapotáról, javaslat a 

rehabilitációs intézkedésekre és idegenforgalmi hasznosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester, Porembah Ferenc ÉKÖVIZIG I. sz.   

Szakaszmérnökség fımérnöke 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2007-2010. december 31-ig 

terjedı idıszakra vonatkozó gazdasági programjára (az anyag késıbb kerül 
kézbesítésre) 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Déry Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja 
Véleményezi: Valamennyi bizottság 

 
3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának kezdeményezése szőrıvizsgálat 

megszervezésére a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
4. Beszámoló a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár munkájáról 
 Elıterjesztı: Halász Magdolna igazgató 
 Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 
5. Elıterjesztés a városi játszóterek és parkok állapotáról, javaslat új játszóterek 

létesítésére és szabadidıs területek kialakítására 
 Elıterjesztı: Aros János alpolgármester, Ágoston András városi fıkertész 
 Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 
6. Elıterjesztés a Végardói Tájház üzemeltetési szabályzatáról 
 Elıterjesztı: Csatlós Csaba a Termálfürdı és Camping vezetıje 
     Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 

Bizottság 
 
7. Elıterjesztés a Végardói Strandfürdı kedvezményes használatára benyújtott  

kérelmekrıl 
  Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
8. Elıterjesztés a város parkolási gondjainak enyhítésére, új gépjármőparkolók 

kialakítására 
     Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
     Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
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9.  Elıterjesztés térségi lap alapítására és mőködtetésére 
     Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
     Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, 

Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 
10. Elıterjesztés a kistérségi közoktatási feladatellátásba való bekapcsolódás 

lehetıségeirıl 
      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
      Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 
11. Elıterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 

rendelet megalkotására 
      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 

Bizottság 
 
12.  Elıterjesztés a méhtartás helyi szabályozása szükségességének felülvizsgálatáról  
      Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
      Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 
13. Elıterjesztés a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl készülı 

rendelet-tervezet elıkészítésérıl, a szabályozás szempontjairól 
      Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
      Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 

Bizottság 
 
14. Elıterjesztés a Sárospatak, Attila utcából megközelíthetı ingatlan megvásárlására 
      Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 

 
15. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának közbeszerzéseirıl készült 

elızetes összesített tájékoztató jóváhagyására 
      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
16. Javaslat sporttámogatások felosztására 
       Elıterjesztı: Lendák Lajos Zoltán az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
       Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 
17.  Elıterjesztés pályázatok benyújtására  

a.) 1 db “Önkormányzati bérlakás állomány növelése” (a 6026-2/111/2007. (III.30.) 
KT. számú határozat szerint a napirend tárgyalása elıtt szerepel a jegyzıkönyvben) 

b.) 6 db „Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi területi 
kiegyenlítı támogatására” (HÖF-TEKI) 

c.) 3 db „Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi 
céljellegő támogatására” (HÖF-CÉDE) 

d.) 5 db „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújításra” (TEUT) 

e.) 1 db Gondozási Központ 50 %-os állami normatíva kiegészítésére „Egyes 
szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatás elnyerésére”  
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Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi pályázatot a Pénzügyi Bizottság, az a., b., c., d.) pontokat a  

Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, az e.) pontot: az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság  

 
18. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. szám alatti iskola épület 

életveszélyes állapotának elhárítására vis maior pályázat benyújtására 
   Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
         Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 

Bizottság 
 
19. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi 

önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
  Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
  Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
20.   Elıterjesztés testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 
   Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
   Véleményezi: Kulturális Bizottság  
 
21.    Egyéb ügyek 

•  Tájékoztató Sárospatak város hosszú távú kulturális koncepciójáról  
      Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok   
•  Tájékoztató a tanácsadó testületek létrehozásáról 

Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
•  Kiss Endre József kérelme 
•  Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt templom ünnepségén való részvételrıl 
•  Tájékoztató a cinegei szemétteleprıl 
•  Tájékoztató a kiskincstári rendszerrıl 
•  Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról 
•  Elıterjesztés részletfizetéssel megvásárolt lakásra hitel felvételéhez történı 

hozzájárulás megadására 
•  Tájékoztató a fıépítészi pályázat meghirdetésérıl 
•  WEINBERG ’93 Épít ı Kft. kérelme ingatlan tulajdonjogának átruházására 

vonatkozóan 
•  Tájékoztató a Rákóczi út 73. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
•  Tájékoztató mőfüves pálya kialakításáról 
•  Ügyrendi javaslat 
•  Tájékoztató a Szent Erzsébet Év elıkészületeirıl 
 

 
Zárt ülésen: 

 
1.    Elıterjesztés az önkormányzatnál végzett gazdasági-jogi átvilágításról 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Saláta László Mihály az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság elnöke 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
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2.    Elıterjesztés az elsı lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek elbírálására 

Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
3.    Sárospatak Ifjúságért Közalapítvány kuratóriuma és felügyelı bizottsága tagjainak  
       felkérése 
       Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
       Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 
4. Egyéb ügyek 
 
 
NAPIREND ELİTT: 
 

•  A Közjegyzı bemutatkozása 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Dr. Varga György Ferenc közjegyzı urat. Tájékoztatja a 
Képviselı-testületet, hogy Sárospatak városában 2006. júliusától volt betöltetlen a közjegyzıi 
álláshely, tekintettel arra, hogy dr. Szathmáry Mária volt közjegyzı asszony nyugdíjba vonult. 
A közjegyzı asszony évtizedeken át kifejtett áldozatos munkáját, melyet Sárospatak és 
vonzáskörzetünk lakosai érdekében végzett, a Képviselı-testület nevében is ezúton köszöni 
meg és nyugdíjas éveire jó egészséget kíván.  
Az Igazságügyi Minisztérium megpályáztatta az álláshelyet, melynek elbírálása tavaly ısszel 
zajlott. Eredményeként 2007. február 1-tıl került kinevezésre városunkba dr. Varga György 
Ferenc úr. A kinevezett Közjegyzı úr korábban Debrecenben egyéni ügyvédként 
tevékenykedett.  
Az álláshely elfoglalását követıen rövid idın belül bemutatkozó látogatást tett – melyet 
ezúton is megköszön -, amikor abban állapodtak meg, hogy a soron következı képviselı-
testületi ülésen bemutatják a város lakosságának és a körzetben lakóknak. Ezen néhány 
bevezetı gondolat után átadja a szót a Közjegyzı úrnak és kéri, hogy röviden mutatkozzon 
be, valamint az eltelt idıszakra vonatkozó tapasztalatait ossza meg a Képviselı-testülettel. 
 
Dr. Varga György Ferenc: Megköszöni a lehetıséget. Tisztelettel üdvözli a Képviselı-
testületet abból az alkalomból, hogy Sárospatak székhelyre kinevezett közjegyzıként 
bemutatkozhat. Megköszöni Polgármester úrnak, hogy az elsı találkozás alkalmával 
szívélyesen invitálta arra, hogy a testület elıtt is bemutatkozhasson. Röviden bemutatja a 
családját, a korábbi szakmai tevékenységét és az eltelt két hónap tapasztalatát. Elmondja, 
hogy a Miskolci Egyetem Jogi Karán 1990-ben szerzett diplomát, majd a debreceni MÁV 
Igazgatóságán  kezdett dolgozni jogi elıadóként, majd jogtanácsosként. A jogi szakvizsga 
letétele után, 1993. április 1-jén kapott megbízást az ügyvédi iroda létrehozására. 2006. 
december 31-ig látta el  kollégáival együtt a MÁV Igazgatóság jogi képviseletét, illetve az 
elsı 7 évben az irodavezetıi teendıket is. Szakmai munkája soron fontos állomás volt 1990. 
májusa, amikor elnyerte a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Észak-alföldi Regionális 
Igazgatóságának jogi képviselıi feladatkörét megbízásos jogviszonyban. 2006. december 31-
ig a magyar államot képviselte a nem peres eljárások során hagyatéki ügyekben, illetıleg 
perben is. Ez az idıszak jó elımenetelt jelentett számára, hogy pályázhatott a közjegyzıi 
állásra. 2006. november 1. napjával nevezte ki az igazságügy miniszter  és az eskütételt 
követıen 2007. január 30-án kezdett el tevékenykedni Sárospatakon.  
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Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a közjegyzıség az igazságszolgáltatásnak azon 
része, amelynek célja, hogy megelızı jelleggel, a jogviták kialakulását megakadályozandó, 
illetıleg a jogi prevenció. A jogász szakma munkamegosztásában az ügyvéd és a bíró között 
helyezkedik el. A közjegyzı kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhitelő okiratok 
szerkesztése. A hagyatéki ügyek pedig tudomása szerint 98 %-ban per nélkül zárulnak le. 
Ismerteti azon településeket, melyre kiterjed az illetékességi köre. 
Elmondja, hogy a lehetıségekhez mérten igyekezett és igyekszik a jövıben is az irodáját a kor 
követelményeinek megfelelıen felszerelni azért, hogy ne csak a szokásos feladatokat tudja 
ellátni, hanem adott esetben bıvebb szolgáltatásra is lehetıség nyíljon. E tekintetben a 
sárospataki és a Sárospatak környéki emberek, polgárok, illetıleg a gazdasági, gazdálkodással 
foglalkozó szervezetek részére is szívesen áll rendelkezésre. A hivatalát a Debrecenbıl 
történı átjárás ellenére minden nap ellátja és a jövıben is így kívánja tenni. Az elmúlt 2 
hónapban kedvezı fogadtatásban volt része. Megköszönte a figyelmet és jó munkát kívánt.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: További sok sikert és jó munkát kíván a Közjegyzı úrnak 
Sárospatakon. 
 
 

•  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl és eseményekrıl, az ezzel kapcsolatos írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
Intersity tırzsutas program keretében – Sárospatak Zemplén gyöngyszeme címmel a MÁV 
vándor program sorozatot indított, melynek két csoportja megérkezett Sárospatakra. A 
nyíregyházi utazás kiállításról részletes cikk jelent meg a Kelet-Magyarországban és más 
újságokban is. Az „Itthon otthon van” tavaszi kiadványában a címlapon szerepel Sárospatak 
és 2 oldalas cikk jelent meg „Mirıl mesél Sárospatak” címmel. Úgy érzi, ez is hozzájárul 
ahhoz az idegenforgalomhoz, melyet szeretnének ebben az évben minél sikeresebben 
teljesíteni. 
 
Stumpf Attila: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy február 24-én a Móricz Zsigmond 
Kollégiumban nagy érdeklıdés közepette mutatták be a „Volt egyszer egy Józseffalva” címő 
könyvet.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A könyvbemutatón nem tudott részt venni, de ez a könyv is hozzájárul 
ahhoz, hogy Sárospatak történeti múltját minél jobban megismerjék. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

•  Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elıterjesztést mindenki írásban kézhez kapta. Kérdezi, ezzel 
kapcsolatban kérdés van-e. 
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Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Árpád u. 5. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos kérdésben a tulajdonos ma reggel válaszolt a 2620-2/53/2007. (II.23.) KT. számú 
határozatban foglaltakra. A tulajdonos az Önkormányzat által meghatározott összegért nem 
kívánja értékesíteni az ingatlanát, továbbra is ragaszkodik a 8.500 eFt-os eladási árhoz. 
Írásbeli megkeresésében kéri, hogy az Önkormányzat mondjon le az elıvásárlási jogáról.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/63/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 

A Képviselı-testület a 
 

•  13960/289/2006. (XII.15.), 
•  690-2/12, 15, 21/2007. (I.26.), 
•  2620-2/53/2007. (II.23.) KT. számú 

 
lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót   e l f o g a d j a .   
 
A feladatok végrehajtását az alábbi határozatok vonatkozásában folytatni kell, melyek 
végrehajtási határideje a következık szerint módosul: 
 

•  13960/287/2006. (XII.15.) KT. számú határozat:  
- a Sárospatak, Kossuth u. 49. szám alatti épület vonatkozásában 

folyamatos, 2007. március 30. 
- a Sárospatak, Vörösmarty u. 1. szám alatti pinceház vonatkozásában 

folyamatos, 2007. október 30.  
 

•  2620-2/54/2007. (II.23.) KT. számú határozat: 
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárospatak, Nyíri út 23. szám alatti 

lakótelek tulajdonjogának rendezése érdekében indítson pert a vevık 
ellen. 

 Határidı: folyamatos, 2007. december 31. 
 
 
 
Figyelemmel a 6026-2/111/2007. (III.30.) KT. számú határozatban foglaltakra: 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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6026-2/64/2007. ( III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány növelésére, valamint pályázat benyújtására 
a Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz „önkormányzati bérlakásállomány növelése” 

címen kiírt támogatás elnyerésére 
 

A Képviselı-testület indokoltnak tartja az önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány 
növelésének tervét, ezért támogatja a Sárospatak, Csokonai u. alatti 1802. hrsz-u, 
jelenleg raktárépületként mőködı ingatlan önkormányzati bérlakássá történı 
átalakítását. 
 
A tervezett beruházás I. ütemének bruttó összköltsége 99.569.952,- Ft, azaz: 
Kilencvenkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-kilencszázötvenkettı forint. 
 
Elhatározza, hogy a beruházás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Holcim 
Hungária Alapítvány által kiírt „önkormányzati bérl akásállomány növelése” címő 
felhívásra, melyben a beruházás összes költségének 50%-ig terjedı, azaz 49.781.676,- Ft, 
azaz: Negyvenkilencmillió-hétszáznyolcvanegyezer-hatszázhetvenhat forint támogatás 
igényelhetı. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz saját forrásként Fejlesztési 
Célhitelbıl összesen 49.781.676,- Ft, azaz: Negyvenkilencmillió-hétszáznyolcvanegyezer-
hatszázhetvenhat forintot biztosít. 
 
A beruházást 2007. évben kívánja megkezdeni. 
 
A pályázat benyújtásával a polgármestert bízza meg. 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1.   NAPIRENDI PONT:  
Tárgy: Elıterjesztés a Bodrog-part belvárosi szakaszának jelenlegi állapotáról, 
javaslat a  rehabilitációs intézkedésekre és idegenforgalmi hasznosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester, Porembah Ferenc az ÉKÖVIZIG I. sz. 
Szakaszmérnökség fımérnöke 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Porembah Ferencet az ÉKÖVIZIG I. sz. Szakaszmérnökség 
munkatársát. 
 
Polgármester úr távollétében Aros János alpolgármester úr vezeti az ülést. 
 
Aros János: Az elıterjesztéssel kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri a Szakaszmérnökség 
vezetıjét, ha az írásos anyaggal kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
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Porembah Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a város vezetésével történt 
egyeztetés alapján 3 olyan terület került megnevezésre, amely nagy érdeklıdésre tart számot a 
város részérıl. Az ezzel kapcsolatos vízügyi állásfoglalást az elıterjesztés tartalmazza, de az 
csak általánosságban vonatkozik, mert konkrét dolgokról csak konkrét tervek alapján tudnak 
egyértelmően nyilatkozni. Arról kellene elgondolkodni, hogy mik azok a lehetıségek, 
amelyek a leírtaknak megfelelıen a hasznosítási lehetıséget megteremtik. A tájékoztató is 
tartalmazza, hogy ez évben kezdıdik és a jövı évben fog befejezıdni a Bodrog folyó 
hajózhatósági tanulmányterve, mely részben kapcsolódik az elıterjesztésben foglalt 3 
témakörhöz. Amennyiben a város vezetésének erre vonatkozó elképzelései vannak, kéri, 
keressék meg az ÉKÖVIZIG-et, hogy a tanulmánytervben ezeket is szerepeltetni tudják.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta és tájékoztatóként javasolja elfogadni a Képviselı-testületnek. 
 
Szabó András: Oláh József Csaba képviselı társával egyeztetve közös problémát jelent a 
Vágottér dőlı melletti töltés. A töltés árvíz esetén átázik, az átfolyó víz az úttestre lefagy, 
ezáltal balesetveszélyes és kátyúk keletkeztek. Kérdezi, milyen megoldás lehetséges az 
ügyben?  
Elmondja még, hogy az Árpád út kispataki részén a töltés le van betonozva. Kérdése arra 
irányul, hogy a töltés további részének a betonozására van-e lehetıség – akár pályázat útján 
stb. – . A lebetonozott töltésen akár egy kerékpárút is létesíthetı lenne. 
 
Porembah Ferenc: A kérdésben szereplı töltésszakasz egy fejlesztett töltés, a földmő nem 
beton, ezért a szivárgás mindenütt elıadódik. A jelzett helyen fokozottan észlelhetı, mert 
közúton folyik keresztül a víz. A töltésfejlesztés során – az 1970-es években – a töltéslábnál 
egy kıborda lett beépítve a töltésbe abból a célból, hogy a töltésterületbıl  szivárgó vizek 
kivezetését megkönnyítse. Az út másik oldalán lévı csatorna pedig szivárgó csatornaként 
funkcionál, melynek feladata az átszivárgó vizek elvezetése. A probléma ismert, az elmondott 
mőszaki megoldással lett kezelve. Sajnos, egyenlıre nem tudnak változtatni annak érdekében, 
hogy megakadályozzák a közúton lévı vízátfolyást. Ez a töltés állékonyságát, az árvízvédelmi 
biztonságot nem veszélyezteti.  
 
Szabó András: A Vágottér dőlı lakói jelezték, hogy az árok elbozótosodott, eliszaposodott, 
több helyen törmelék található benne, így a víz nem tud lefolyni.  A házak elıtt álló vizet 
pedig a házak szívják fel. Kérdezi, az árkok tisztítása mikorra várható. 
 
Porembah Ferenc: Tudomása szerint az árkok a 2000-es év árvíz idején lettek kitakarítva. 
Meg fogják vizsgálni, hogy milyen állapotban vannak, mi okozza a gondot. Felhívja a 
figyelmet, hogy a KPM-mel közös árokról van szó, ezért szükség van az együttmőködésükre. 
A jelzett árok vezeti le a közútra folyó csapadékvizet is.  
Az Árpád úti  töltésrészt gyalogjárdaként betonozták le. Nem elképzelhetetlen, hogy tovább 
folytatódjon az aszfaltozás. Kevés lehetıséget lát arra, hogy ezt a vízügy megépíti, de 
amennyiben a városnak ilyen elképzelése van és pénzügyi forrást tudnak a megvalósítására 
biztosítani, a vízügy támogatja az ilyen jellegő kezdeményezést.  
 
Egyed Attila: Kérdése arra irányul, hogy a vízügy tervez-e gátfelújítást, gátfelemelést a 
végardói szakaszon, mert nagyobb árvíz esetén homokzsákkal kell megemelni a gátat, fıleg a 
37-es számú út és a Széchenyi út közötti bekötırészen.  
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Porembah Ferenc: Nincs tervbe véve a gátfelújítás. A jelzett gát az 1980-as évek közepén a 
mértékadó szintnek megfelelı biztonsággal épült, elvileg ugyan olyan magas, mint a többi 
védelmi szakasz a térségben. A problémát inkább az okozza, hogy az árvizek idején a 
területen olyan nagy vízfelület alakul ki, amit ha a szél meghajt, az átlagosnál jóval nagyobb 
hullámveréssel lehet számolni és így alakulnak ki a magasabb vízszintek. A szél torló 
nyomása a gát felé nyomja a vizet.  
 
Darmos István: Felhívja a figyelmet, hogy az Árpád úti járda folyamatosan süllyed, 
repedezik. Saját maga is tapasztalta, hogy a szabad strandnál mélyült a meder, gyerekeknek 
nem alkalmas a strand, illetve a vízminıség nem teszi lehetıvé a strand kijelölését. 
Véleménye szerint a víz minıségével kapcsolatban a város is hibás, mert több alkalommal 
megmérték a víz minıségét ott, ahol a Bodrog belép Sárospatak területére és ott is, ahol kilép. 
Emelkedett a szennyezés, mely azt jelenti, hogy a folyóba szennyvíz kerül. Felhívja a 
figyelmet, hogy ez ügyben van teendı, mely inkább önkormányzati kérdés.  
Az elıterjesztés tartalmazza, hogy kezdeményezni fogják a lábas háztól a strand terültéig 
terjedı területnek a parkerdıre történı átminısítését. Az elképzelés alapján a jelzett területen 
egy rendezett sétányt lehetne kialakítani, mely idegenforgalmi hasznosítás szempontjából jó 
lenne. Kérdezi, van-e annak akadálya, hogy a Rákóczi várral szemben, az Áchim András utca 
torkolatánál lépcsı vezessen le a strand részre, illetve van-e annak akadálya, hogy a strandnál 
egy olyan stég kerüljön elhelyezésre, amirıl a vízbe lehet menni és amelyhez kiköthetı kenu, 
kajak stb.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság általánosságban 
azt állapította meg, hogy az említett Bodrog-szakasz – jobb, bal part – kizárólag az 
ÉKÖVIZIG, a város és bizonyos szakaszokon a Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának 
együttmőködésével haladhat elıre, mely régóta húzódó probléma. Az  elıterjesztésben 
szereplı terven túl egyéb, konkrét terv a partszakasz rehabilitációjára nem készül, kivéve a 
Kalajkát, mely egy elavult, régen nem aktuális terv. Meg kell említeni, hogy a feltöltés, az 
iszapolódás elkezdıdött, de nincs módja se az ÉKÖVIZIG-nek, se a városnak azt 
kezdeményezni, hogy egy elöntésbıl kizárható területet érjenek el a Kalajka lefolyásánál. 
Ugyanakkor  a jelenlegi területre mindenképpen kell figyelni, ott különbözı rendbetételt kell 
eszközölni. Erre vonatkozóan a mai testületi ülésen tárgyalnak még egy ingatlanvásárlásról, 
mely szintén ezt a célt szolgálja. Az elmúlt években szintén nem készült a Bodrog folyó bal 
parti – a híd és a strand közötti – szakaszra vonatkozóan olyan terv, amivel pályázatot 
tudnának benyújtani. Az elhangzott, hogy saját erıbıl ilyen munkálatokba se az ÉKÖVIZIG, 
se a város nem tud belekezdeni. A bizottsági ülésen szó volt még a Vízikapu alatti szakaszon 
a kıgátak miatti várható terepalakulásról. Kéri Porembah urat, errıl tájékoztassa a Képviselı-
testületet. Miután a vár alatti szakasz részben a Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának 
kezelésében és elképzelései alapján kell, hogy majd alakuljon, mindenképpen együtt kell 
gondolkodniuk a vízikapui szakaszra vonatkozóan, egészen a Retel utcától az Arad utcai 
önkormányzati területig. Ha a vár alatti területre fejlesztési program készül -  a partszakasz 
tájépítészeti tervezésére pályázatot kívánnak benyújtani –, mindenképpen fontosnak tartja a 3 
szervezet együttmőködését. Erre jelenleg egyik szervezet sem tud forrást biztosítani, de bízik 
a következı évek uniós támogatásaiban. Elsı feladat a tervek készíttetése.  
Felvetıdött a kerékpárút kérdése a gátakon, mellyel kapcsolatban várja az ÉKÖVIZIG 
véleményét. Az Önkormányzatnak vannak elképzelései, és megjelent egy kistérségi jellegő 
pályázat is  ezzel kapcsolatban. Két irány vetıdött fel, a Berek belsı gátja, mely optimális 
megközelítést adhatna a majálisra érkezıknek, a turistáknak és a horgászoknak, valamint az 
Árpád utca melletti töltés szakasz teljes hosszában, akár Tiszakarádig is. 
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Másik fontos kérdés - mely a bizottsági ülésen elhangzott - az illegális befolyások 
megszüntetése, fıleg a Fazekas sori részen, de mindenütt. Ismert, hogy hol csergedezik a 
szennyvíz a Bodrogba, melynek megszüntetésére tettek próbálkozásokat, de ı e tekintetben a 
drasztikus megoldások híve. Javasolja, sürgısen tegyenek lépések az irányban, hogy 
mindennemő szennyvízbefolyást nagyon rövid idı alatt azonnal szüntessenek meg.  
 
Porembah Ferenc: Kérdésekre válaszolva elmondja, hogy tudomása szerint az Árpád úti 
járda önkormányzati beruházásban épült, a vízügy állóeszköz nyilvántartásában nem szerepel, 
így a tulajdonos feladata, kötelezettsége az idınkénti karbantartása.  
Nem lát mőszaki akadályt a stranddal szemben lévı lejáró lépcsı  védtöltésben történı 
megépítésére. Meg kell terveztetni, jóvá kell hagyatni és az ÉKÖVIZIG-tıl kezelıi 
hozzájárulást kell kérni. Ugyanez vonatkozik a strandnál lévı úszópontonos kikötıhely 
kialakítására is. Amennyiben nem esik bele a hajóútba, az engedélyeztetések után 
megvalósítható.  
A tájékoztató tartalmazza a parkerdıvé nyilvánítást, mert a terület hasznosításával sok 
probléma van. A problémák egyik forrása az erdészeti üzemterv, mely nagy kötöttséget jelent  
az  ÉKÖVIZIG-nek a terület hasznosítása tekintetében. A parkerdıvé nyilvánítás nem veszi ki 
teljes egészében az erdészeti üzemtervbıl a területet, viszont sokkal szabadabb lehetıséget 
biztosít a hasznosítására, a fahasználati ütemtervben nincsenek olyan kötöttségek, mint egy 
üzemtervezett erdırésznél. Hogy parkerdıvé szeretnék a területet nyilvánítani, nem jelenti 
azt, hogy a vízügy ott egy parkot fog kialakítani, ez csak ennek a lehetıségét teremti meg. Ha 
ilyen elképzelések vannak, a megvalósítás anyagi vonzata a városra, vagy arra vár, aki ezt 
meg szeretné valósítani, de elsıdlegesen a kezelı – ÉKÖVIZIG – hozzájárulását kell 
beszerezni.  
A kıgátakkal kapcsolatban elmondja, hogy a város 90 %-a negatívan értékelte a kıgátak 
megépítését, mely városképi szempontból nem elınyös látvány. A kıgátak megépítésére a 
hajózóút biztosítása miatt került sor. Ezen a szakaszon gázlók voltak a mederben, a 
kıgátakkal összeszőkítették a medret, felgyorsították a víz folyását és természetes mélyülési 
folyamat kezdıdött el és jelenleg is folyamatban van. Az eddigi mérések azt mutatják, hogy 
beváltotta a hozzá főzött reményeket, ezért érdemben nagy módosítás nem várható a kıgátak 
helyzetén, de ennek eldöntésére a konkrét felmérések után kerül sor. A felméréseket az éven 
fogják elvégezni. A kıgátak mögötti holtterek fel fognak iszapolódni és idıvel valószínőleg a 
természet birtokba veszi és fák, cserjék alakulnak ki, amennyiben nem kerül tisztításra.  
A töltésen épülı kerékpárutat nem elvetendı ötletnek tartja. Korábbi tapasztalatok alapján 
elmondja, hogy volt olyan védtöltés szakasz, ahol az önkormányzatokkal együttmőködve 
kerékpárút építésére került sor. Ez az  ÉKÖVÍZIG szempontjából is kedvezı dolog lenne, 
mert egy stabilizált töltéskoronán az árvízi védekezés is sokkal könnyebben, hatékonyabban, 
gyorsabban bonyolítható, mint egy felázott töltéskoronán. Az ezzel kapcsolatos konkrét 
elképzelésekkel meg kell keresni a vízügy igazgatóságát. Jó esélyt lát az ügyben, mert a 
Bodrog mentén a Sárospatak térségi védtöltések a mértékadó szintre kiépítettek, a jövıt 
illetıen nem várható töltésfejlesztés, így ezeken a szakaszokon a vízügy hozzá szokott járulni 
a kerékpárút építéséhez, illetve ahhoz, hogy végleges aszfaltozás kerüljön a töltéskoronára.  
Felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt években jelentıs mennyiségő kommunális szemét gyúlt 
össze a Bodrog folyó Árpád út szakasza mentén. Az elmúlt évben sikerült közmunka 
keretében ezt a szakaszt kitakarítani, ezért kéri a város lakosságát, hogy ırizzék meg ezt a 
rendet. 
 
Aros János: „A kıgátak beváltak” – mondta Porembah úr. Kérdezi, van-e a kıgátaknak köze 
a strand jelenlegi állapotához?  
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Porembah Ferenc: Van, mert a folyószakasz érinti a strand környéki területet is, a strand 
területén a medermélyülés a kıgátak következménye.  
 
Aros János: Az elmúlt év nyara azzal telt el, hogy egymásra mutogatás –  KPM, vízügy és a 
város - történt a híd lábánál megkötött uszadékkal kapcsolatban. Kérdezi, kinek a feladata az 
uszadék eltakarítása, valamint kinek a feladata a gátak – Fazekas sor mellett és egyéb más 
belterületen lévı -  kaszálása, rendben tartása?  
 
Porembah Ferenc: A híd lábánál összegyőlı uszadék eltakarítására vonatkozóan 
megszületett a határozat, mely szerint az a KPM kötelessége. Ezt tudomásul vették és az ısz 
során megrendelték az ÉKÖVIZIG-tıl az ott összegyőlt uszadék eltávolítását. Ha ilyen jellegő 
probléma van, azt a KPM felé kell jelezni. A védtöltések kezelésével, karbantartásával, 
kaszálásával kapcsolatban elmondja, hogy a vízügy kezelésében lévı töltéseknél a vízügy 
feladata. Amennyiben a pénzügyi lehetıségeik engedik, igyekeznek ennek a feladatnak 
maximálisan eleget tenni.  
 
Aros János: Megköszönte a tájékoztatást. A napirendi ponttal kapcsolatban ismerteti a 
határozati javaslatot.  A képviselıi kérdésekben 3 téma szerepel, amelyek intézkedést 
igényelnek. Felkérik a Mőszaki és Kommunális Irodát, hogy az árkok tisztításával 
kapcsolatban az egyeztetést kezdje meg a vízüggyel és a KPM-mel. A szennyvíz Bodrogba 
jutásának megszüntetése érdekében határozott fellépést kért tanácsnok úrtól. Ebben az esetben  
a Zempléni Vízmő Kft-vel, az ÉKÖVIZIG-gel és a Önkormányzattal közösen kell a szükséges 
lépéseket megtenni. Darmos képviselı úr kérésére a strandlépcsı kiépítésének elıkészítése 
kezdıdjön el. Az elhangzottak alapján úgy értelmezte, hogy a lépcsı költségeit az 
Önkormányzatnak kell biztosítani, az engedélyezésben számíthatnak a vízügyre. 
 
Porembah Ferenc: A kezelıi hozzájárulás megadásában számíthatnak a vízügyre. Az 
engedélyezési hatáskör a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség 
hatáskörébe tartozik, a hatósági jogköre a vízügynek 2005. végétıl megszőnt. Kezelıi 
hozzájárulást kell kérni a vízügytıl az engedélyezéshez. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a napirendben tárgyaltakat az elhangzott 
módosításokkal elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/65/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Bodrog-part belvárosi szakaszának jelenlegi állapotáról, javaslat a rehabilitációs 
intézkedésekre és idegenforgalmi hasznosítására 

 
A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalva és az elhangzott módosításokra is 
figyelemmel elfogadva a Bodrog-part belvárosi szakaszának rehabilitációja és 
idegenforgalmi hasznosítása érdekében a következık szerint határoz: 
 
A korábban készült engedélyezési terv korszerőségi felülvizsgálatát el kell végeztetni, a 
szükséges egyeztetésekkel együtt. A vízjogi engedélyeztetést követıen, pályázati források 
elnyerésével a munkálatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges. 
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A Bodrog-híd és a Rákóczi vár közötti partszakaszon meg kell várni az ÉKÖVIZIG 
tájékoztatójában is szereplı felmérés eredményét és annak ismeretében dönteni a 
további teendıkr ıl. 
 
A Bodrog bal parti területén (lábasház környéke) a meder jelzett mélyülése, valamint az 
ÁNTSZ Megyei Intézete által közölt vízvizsgálati eredmények ismeretében a 
szabadstrand kijelölésétıl el kell tekinteni. 
 
A Képviselı-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Bodrog-folyó hajózhatósági 
tanulmánytervének készítéséhez a javaslatokat összegyőjti és eljuttatja az ÉKÖVIZIG 
illetékes szakembereihez. 
 
Felkéri a Mőszaki és Kommunális Iroda Vezetıjét, hogy  az árkok tisztításával 
kapcsolatban az egyeztetést kezdje meg az ÉKÖVIZIG és a KPM illetékeseivel. 
 
Továbbra is szükségesnek tartja a Zempléni Vízmő Kft-vel és az ÉKÖVIZIG-gel 
együttmőködve minden lehetséges intézkedés megtételét az illegális szennyvízbekötések, 
befolyások megszüntetése érdekében. 
 
Egyetért azzal, hogy a Rákóczi várral szemben, az Áchim András utca torkolatánál 
lépcsı vezessen le a strandra, ennek kiépítése kezdıdjön el. 
 
Felelıs: Alpolgármester, Mőszaki és Kommunális Iroda Vezetıje 
Határid ı: folyamatos 
 
 
 
2.   NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2007-2010. december 31-
ig terjedı idıszakra vonatkozó gazdasági programjára 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Déry Zoltán a Pénzügyi Bizottság tagja 
Véleményezi: Valamennyi bizottság 

 
Aros János: Köszönti Déry Zoltán urat, a Pénzügyi Bizottság tagját, aki az anyag 
elkészítésében jelentıs szerepet vállalt. Kéri Déry Zoltánt, ha az elıterjesztéssel kapcsolatban 
szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 
Déry Zoltán: Bizonyára mindannyian emlékeznek arra a döntésre, hogy a gazdasági program 
elsı megfogalmazását tegyék közzé a Sárospatakon honlapon és kérjék, hogy február 28-ig az 
azzal kapcsolatos javaslatokat, kérdéseket. Elmondja, hogy meglehetısen sok minden érkezett 
a honlapon, de nem olyan formában, hogy a lakos tett volna észrevételt, javaslatot, hanem 
egy-egy anyagban győlt össze több gondolat. A megfogalmazott javaslatok között szerepeltek 
olyan dolgok is, amelyek nem kifejezetten a gazdasági program tartalmába valók, hanem 
inkább a konkrét napi feladatok intézkedési körébe tartoznak, így ezek az anyagba nem 
kerültek bedolgozásra. A héten lezajlott bizottsági üléseken is fogalmazódtak meg újabb 
javaslatok, melyek az elıterjesztésbe már nem kerülhettek be. Ezeket pótlólag kell beépíteni. 
Megfogalmazódtak olyan gondolatok is, hogy az anyagban szereplı feladatokat, 
elképzeléseket sorrendbe kellene állítani, fontossági sorrendet kellene felállítani és számszaki 
nagyságrendeket is meg kellene fogalmazni. Úgy gondolja, hogy olyan körülmények között, 
amikor még a Kormány sem volt 4 esztendeje képes arra, hogy a Parlament elé olyan 
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költségvetéseket nyújtson be, amelyeket év közben ne kellett volna módosítani, nem lehet 
elvárni egy helyi önkormányzattól – amelyiknek a költségvetése nagy mértékben függ az 
állami normatív támogatásoktól és a pályázati lehetıségektıl - , hogy évekre elıre pontosan 
meg tudja mondani, melyik évben mit és menyiért tud megvalósítani. Ennek nincs realitása, 
ezért ennek áthidalására a bevezetésben  is megfogalmazta, hogy az államháztartás jelenlegi 
kondíciói, a nehezülı költségvetési adottságok folytán a végrehajtás üzemezését – a 
mindenkori lehetıségek mértékéig – az éves költségvetések tartalmazzák. Ez nem egy 
intézkedési terv, ez egy gazdasági program, melyet a mindenkori lehetıségek mértékéig lehet 
évrıl-évre végrehajtani és megvalósítani. Tekintettel arra, hogy nagy mennyiségő anyag győlt 
össze, a bizottsági üléseken is javasolta és a Képviselı-testületnek is javasolja 4 év helyett 7 
évre meghosszabbítani a végrehajtás idıtartamát, melyet lehetıvé tesz az államháztartási 
törvény is. Ez azért is jó, mert szinkronban van a Nemzeti Fejlesztési Tervvel és az Európai 
Unió módszerével is, mely szintén 7 évre készíti el a költségvetéseit. A Képviselı-testületnek 
joga van úgy dönteni, hogy az elıterjesztéstıl egy bıvebb, intézkedési terv szerő anyagot 
készíttessen el ha sikerül olyan céget találni, amelyik képes futurológus módszerrel 
megmondani, hogy 7 évre elıre mikor, mit és mennyiért lehet megpályázni. Elmondja, hogy ı 
mindig olyan feladatot vállalt fel, amit reálisnak tartott, most is így van ezzel, ezért ilyen 
mértékben nem kíván a gazdasági programba belemenni.  
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a gazdasági program elkészítésével az 
elızı városvezetés hiányosságát pótolták, mert Sárospatak gazdasági programmal idáig nem 
rendelkezett. Ezt a hiányosságot észlelte tavaly az Állami Számvevıszék, aki javasolta, hogy 
el kell készíteni a gazdasági programot. A program elkészítésében vállalt nagy feladatot Déry 
Zoltán, melyet ezúton is megköszön. Javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztésben 
foglaltak elfogadását, de ezt az anyagot majd ki kell még bıvíteni és akkor lesz olyan 
gazdasági programja az Önkormányzatnak, amelyet majd a pályázatokhoz is használni tud. 
Kéri a bizottságot véleményét az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal,  hogy szakemberek bevonásával 
készüljön el egy komplex anyag, amelyben minden rendelkezésre álló dokumentumot 
dolgozzanak be egy hosszabb távra szóló gazdasági programba, amely rugalmasan igazodva a 
változásokhoz, minden évben alapja lehet a költségvetés megtervezésének. 
 
Erdıs Tamás: Elmondja, hogy a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
hosszasan vitázott az elıterjesztésrıl. Azt a végsı megállapítást vonhatják le, hogy ennek a 
gazdasági programnak a jelenlegi állapotában is a legnagyobb elınye, hogy végre 
rendelkezésre áll. A tartalmi elemeket és szerkezeti struktúráját tekintve törekedett arra, hogy 
teljes körően adjon képet, ugyanakkor nem is tőzte célul, hogy operatív idıpontokat, 
felelısöket meghatározó részletességig menjen, nem projekt szemlélető, de nem is ez volt a 
feladat. Ezért a napirendnek a bizottsági ülésen történı tárgyalásakor azt javasolta, hogy a 
gazdasági programot a bizottság és majd a testület  egészítse ki a saját javaslataival, 
figyelembe véve a gazdasági program célját – nem projekt szintő, idıpontokat és felelısöket 
is magába foglaló részletességgel. Miután a testület ezt elfogadja, rövid idın belül készüljön 
egy átfogó stratégiai gazdaságfejlesztési program, ami már projekt szinten, felelısökkel és 
esetleges határidıkkel együtt tartalmazza az itt megfogalmazott általános feladatokat. Mint 
elhangzott, a jelenlegi gazdasági helyzetben merész dolog ilyet vállalni, de ezzel együtt azt 
gondolja, hogy valamilyen ütemezési rendszert, ha nem is évi, de legalább sorrendiségben 
ütemezési rendszert kell majd ennek a gazdasági, stratégiai, városfejlesztési programnak 
tartalmaznia. Ennek érdekében rövidesen – ha a testület a programot elfogadja – árajánlatokat 
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kérnek be és a legmegfelelıbb hátterő szakmai stábot igyekeznek egy átfogó városfejlesztési, 
stratégiai program elkészítésére megbízni. A bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal javasolja a 
gazdasági program 7 éves idıtartamban való meghatározását.  
Ismerteti a bizottság módosító javaslatait, melyek a következık: a gazdasági program 12. 
oldalának 2. pontját javasolják kiegészíteni az alábbiakkal: munkahelyteremtések érdekében 
kerüljön sor vállalkozásfejlesztı központ kialakítására városi és térségi szinten. A 3. pontját 
javasolják kiegészíteni az alábbiakkal: a helyi fiatalok letelepedésének ösztönzése, 
támogatása, mint általános cél. A 4. pontját javasolják kiegészíteni az alábbiakkal: 
Törekedjenek munkahelyteremtésre, a szakképzett munkaerı megtartására a lakosságszám 
csökkenésének megállítása érdekében. Csökkent munkaképességő munkavállalók 
foglalkoztatására fordítsanak nagyobb hangsúlyt. A 14. oldalt javasolják az alábbi 7. ponttal 
kiegészíteni: A kultúrában és idegenforgalomban meghatározó intézményekkel – Református 
Tudományos Győjtemények és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, valamint a 
Szent Erzsébet Történelmi Társaság – a város együttmőködése, ezek bevonása az 
idegenforgalmi fejlesztési koncepciókba és kulturális életbe. További javaslat, hogy az 
oktatási kartát bıvítsék ki oktatás, kultúra, sport fejezetekkel. Az oktatáshoz javasolja a 
bizottság: Roma gyerekek szociális és oktatási helyzetére oda kell figyelni, ennek érdekében az 
intézmények együttmőködését kell szorgalmazni. A 15. oldalon az egészségügyi programot 
javasolják kiegészíteni az alábbi 5. ponttal: Készüljön városi egészségmegırzı program.  
A bizottság javasolja, hogy a jelenleg készülı kulturális koncepció képezze a 
gazdaságfejlesztési rész mellékletét.  
A bizottság javasolja továbbá, hogy a gazdasági program jóváhagyását követıen 60 napon 
belül készüljön a gazdasági programból kiindulva egy projekt szintre lebontott stratégiai 
fejlesztés terv.  
A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a gazdasági program elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 3 igen 
szavazattal, 1 nem  szavazattal javasolja az elıterjesztésben foglaltak elfogadását (Déry 
Zoltán érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban). A bizottság egyhangúlag javasolja 
továbbá, hogy a gazdasági program 2007. január 1-tıl 2013. december 31-ig terjedı idıszakra 
vonatkozzon.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Oktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottság ülésén is felmerült, hogy az oktatási kartát az éven létre kell hozni. A 
bizottsági ülésen megtárgyalták a kistérségtıl beérkezett javaslatokat is az oktatásokkal 
kapcsolatban. Konkrét módosító javaslat nem érkezett. Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
2007-tıl 2013. december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó gazdasági programot egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a gazdasági program elfogadását a következı kiegészítésekkel: 
A 11. oldal 5. pontját az alábbi bekezdéssel javasolják kiegészíteni: épített értékek, szobrok, 
kapuk felújítása, karbantartása.  
Örömmel vette a Kulturális Bizottság, hogy a győjtemények elhelyezése – pl. a Domján-
győjtemény – bekerült a programba, illetve az újonnan létrejövı létesítmények mőködési 
feltételeinek kidolgozása is. A Kulturális Bizottság azt a módosító javaslatot fogadta el, hogy 
az „Oktatásügy, kultúra, sport” címő fejezetbe vegye fel a Képviselı-testület a határmenti 
együttmőködés lehetıségeinek áttekintését, valamint a kulturális együttmőködést a kistérség 
keretében a kistérség településeivel.  
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A gazdasági program 7 éves idıtartamáról információ hiányában nem foglalt állást a 
bizottság. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a programban az egyes tevékenységekhez nincs 
forrás rendelve. Erre vonatkozóan Déry Zoltán elmondta a testület elıtt is ismertetett okot. A 
prioritások felállítására viszont szükség van, ezért azt meg kell határozni. 
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is úgy foglalt állást, 
hogy valami prioritást fel kell állítani azért is, mert ha a város egy választási ciklusban 2 nagy 
beruházást tud megvalósítani pályázati forrásból, nagyon jó eredmény. Nem érti, hogy miért 
nem állítanak fel prioritást már a gazdasági programban is, hiszen a kommunikációjukból 
kitőnik, hogy melyek azok az elsı rendő célok a város elıtt, melyek prioritást élveznek. Nincs 
olyan testületi ülés, amikor ne beszélnének a fürdıfejlesztésrıl. Véleménye szerint azért 
kellene felállítani ezt a sorrendet, mert egy-egy megvalósítás nem biztos, hogy pályázathoz 
kötött. Ilyen a fürdı is, aminek számtalan más megoldása is lehet. A szakbizottságok 
véleményét figyelembe véve a szakterületeknél ugyanezeket az elsıdlegességeket meg lehet 
állapítani.  
 
Aros János: Kéri, akinek az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, tegye 
meg. 
 
Darmos István: Az elıterjesztés 11. oldalának 6. pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy a 
Bodrog városközponthoz tartozó mindkét oldali partszakaszának a rendezése történjen meg. 
Ennek értelmében „A város idegenforgalmi lehetıségének népszerősítése” 7. pontra, a 
„Testvérvárosi kapcsolatok bıvítése” 8. pontra változna.  
 
Aros János: Tájékoztatásul elmondja, hogy azért halasztották idáig a gazdasági program 
elkészítését és tették fel az internetre is, hogy a mai testületi ülésig ezek a vélemények 
beérkezzenek és kerüljenek az anyagba bedolgozásra.  
 
Egyed Attila: Véleménye szerint Ladomérszky elnök úr nemcsak a bizottság, hanem a saját 
véleményét is ismertette. 
 
Saláta László Mihály: Tájékoztatja a testületet, hogy tegnap a civil szervezetek megbeszélést 
tartottak azzal kapcsolatban, hogy milyen formában tudnának a civil szervezetek hozzájárulni 
ahhoz, hogy megfelelı elıkészítések és döntések szülessenek. Elmondja, hogy a 
Lokálpatrióták Egyesülete komolyan vette azt az ígéretét, hogy a várost érintı minden 
kérdésben állást foglalnak, ezért az egyesület egy team ülésén részletes véleményt 
fogalmazott meg az elıterjesztésrıl. Mintegy 6 oldalban készítettek ajánlásokat és felvázolták 
az elképzeléseiket is. Ezzel összefüggésben mondta el a javaslatait is a bizottsági ülésen, mely 
részben bekerült az anyagba, másrészt pedig egyetért azzal, hogy tovább kell gondolni még 
ezt az anyagot. Továbbá egyetért azzal is, hogy minden olyan dokumentumot, ajánlást, ami 
pillanatnyilag az anyaggal kapcsolatban felvetıdött, juttassák el azok számára, akik  a végsı 
tervet elkészítik. A továbbiakban úgy kellene felépíteni az elıterjesztést, mint egy nagy, 
középtávon megvalósítandó projektet, amelynek sok elıtte, menetközben megvalósuló kisebb 
projekt az elıfeltétele. Azok szakaszainak megvalósítását (mérföldköveit) elemezve lehetne 
megfogalmazni a következı lépést. Prioritásokat kellene tehát felállítani:  melyek a 
legfontosabb, azonnal megvalósítandó feladatok, a továbblépés elıfeltételei. Ezeket 
szakterületenként kellene számba venni a mozgósítható pénzeszközök, határidık, felelısök  
megjelölésével. 
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Ladomérszky László István: Komoly vád érte, ezért meg fogja nézni a jegyzıkönyvben, 
hogy mi volt a bizottság végsı álláspontja és a következı testületi ülésen kívánja tájékoztatni 
a testületet errıl. 
 
Feró István Ferenc: A bizottsági ülésen Alpolgármester úr azt a kijelentést tette, hogy jó 
eljárni a bizottsági ülésekre, mert így elsı kézbıl tapasztalhatja meg a gazdasági programmal 
kapcsolatban, hogy a szocialista képviselık és a külsı tagok egyformán nyilatkoznak, mintha 
összebeszéltek volna. Örömmel vette Alpolgármester úr észrevételét, mert nemhogy 
összebeszéltek, hanem széles körben megbeszélték, alakították ki véleményüket, 
álláspontjukat az elıterjesztésrıl. Nekik, mint a listáról a város képviselı-testületi tagjává vált 
embereknek azt a véleményt is képviselni kell, pláne akkor, amikor találkozik egyéni 
véleményükkel. Úgy gondolja, hogy azt İnök is így teszik és amikor fontos döntést kell 
megszavazni és kell a többségi akarat, természetesen ez demokráciában helyes és ezt is teszik. 
A felelısségvállalás alapja, ez a helyzet. Az elıterjesztés véglegesítéséig egy-egy észrevételt 
tettek, pl. a prioritások felállítása, pénzügyi ütemezés. Választ a mit, miért és hogyan kérdésre 
az elıterjesztés elkészítéséhez adtak. A lakossági javaslatok között is szerepelt egy 
szakmailag megalapozott vélemény, melybıl sok mindent át lehetett volna venni, ez nem 
történt meg. Úgy gondolja, hogy az ilyen anyag elkészítése és beterjesztése a Képviselı-
testület elé a testületi többség feladata és felelıssége. Önök Déry Zoltán urat, a Pénzügyi 
Bizottságunk tagját kérték fel a feladat végrehajtására, aki ezt legjobb tudása és lelkiismerete 
szerint elvégezte. Ezért a munkáért köszönet illeti meg. Ezt az anyagot ezzel az 
elıterjesztéssel Önök Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2007. január 1-
tıl – a bizottsági döntések értelmében – 2013. december 31-ig címmel hivatalosan magasabb 
szintre emelték. Nos, ha úgy tetszik, a város irányításában a vezetı erı elképzeléseit tükrözi 
és egyet is értenek. A demokratikus szabályok, és meggyızıdésük szerint ezen a ponton van 
lehetıségük és kötelességük figyelmeztetni és felhívni a figyelmet a hiányosságokra, a 
módosítását kezdeményezni. Ez az itt elhangzottak alapján már úgy látszik, hogy megértı 
fülekre talált. Ezt teszik akkor, amikor felhívják a figyelmet, hogy a program sem belsı 
tartalmában, sem alaki formájában nem felel meg egy város gazdasági programjának, de 
kiindulásként feltétlen használható. Ezt a jelzést természetesen a politika játékszabályai 
szerint nyugodtan, megfontoltan, a nyilvánosság elıtt akarták megtenni, hogy arcukat is adják 
a véleményükhöz. Ezek alapján az elıterjesztést nem fogadják el, tovább kell a kérdésekkel 
foglalkozni. Reméli, az elhangzottak alapján ezt Önök is így gondolják. Maga és a bizottság 
részérıl azt viszont felajánlhatja, ha konkrét elképzelések megszületnek, akkor a pénzügyi 
források megteremtésének lehetıségeit áttekintik, a megoldás keresésében közremőködnek és 
a teljes anyag összeállításában is részt kívánnak venni.  
 
Aros János: Köszönettel veszik a szocialista pártnak ezen irányú felajánlását. Reméli, 
mindenki számára egyértelmő, hogy az eddig elhangzott javaslatokat igyekeztek bedolgozni a 
gazdasági programba. Mint azt bizottsági ülésen is elmondta, hogy jobban örültek volna neki, 
ha azzal a lehetıséggel élnek a képviselı urak és a külsıs tagok, hogy az anyag elkészülte 
elıtt teszik meg ezeket a módosító javaslatokat, nem pedig utána kritizálnak egy meglévı 
anyagot. Ennek ellenére az a cél, hogy együtt valósítsák meg,  mert mindannyian erre vannak 
felhatalmazva, ezért bízik a további jó együttmőködésben, hiszen eddig is ez volt a jellemzı. 
 
Szabó András: Köszönetét fejezi ki Déry Zoltánnak, hogy a gazdasági programba az 
útburkolatok felújítása mellé bekerült a járdafelújítás, mert az nemcsak Kispatakon probléma, 
hanem a város másik részén is.  
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Erdıs Tamás: Úgy gondolja, Déry Zoltánnak a munkájáért tartoznak köszönettel. Azért, 
hogy mi kerül be és mi nem, azért nem, hiszen mindennek benne kell lenni a gazdasági 
programba. Felhalmozott feladatokat tartalmaz a program. Egyetért Ladomérszky képviselı 
társa véleményével, miszerint prioritások, idıbeli ütemezés szükséges. Azt viszont nem lehet 
megtenni, hogy felsorolnak idırendtıl függetlenül valamit, és meghatározzák, hogy mi élvez 
elsıbbséget. Ez a következı, a stratégiai tervezésnek a feladata. A stratégiai tervezésben 
lesznek olyan elemek -  amikor az idıbeli ütemezésrıl van szó -  amelyek folyamatban lévık. 
Elmondja, hogy az eltelt 6 hónapban elindítottak mind – a fürdıfejlesztéssel együtt – 
folyamatban lévı és meglehetısen elırehaladott állapotban lévı megoldandó feladatok. Ezért 
is javasolta, hogy az elıterjesztés egy általános győjtemény, melybıl egy stratégiai 
városfejlesztési terv készüljön. Tiszteletben tartja a szocialista párt azon véleményét, hogy a 
program formai, tartalmi szempontból sem felel meg. Ugyanakkor nem találkozott sehol az 
MSZP frakció tagjainak javaslataival. Az internetes felületen lévı közzététel azt szolgálta, 
hogy bárki megtehesse a programmal kapcsolatos javaslatait.   
 
Hajdu Imre: Emlékeztet rá, hogy társadalmi vitára bocsátotta a Képviselı-testület Sárospatak 
gazdasági programját. Ennek a technikai részleteirıl az elızıekben Erdıs Tamás szólt. Az 
interneten mindenki megtehette volna a hozzászólását, akár formai, akár tartalmi kiegészítését 
és módosító javaslatát is megtehette volna a gazdasági programhoz. Ez az MSZP részérıl nem 
történt meg. A bizottsági ülésen annyit hallottak, hogy nincsenek hozzárendelve források az 
egyes fejlesztési tételekhez. Az üléseken megbeszélték, hogy miért nem, illetve most is 
tájékoztatást kaptak errıl. Azt érti, hogy miért nem tudják elfogadni – politikai szándék 
kérdése - , de ne próbálják meg szakmai köntösbe bújtatni.  
 
Feró István Ferenc: Elmondja, hogy az internetrıl letöltött szakmai jellegő hozzászólás nála 
van, melyet át tud adni. Rendelkezésére áll egy hivatalos cég, szakértık által összeállított 
anyag is, ami az Önkormányzat és egy másik város gazdaságfejlesztési programját 
tartalmazza. Ezekre hivatkozott és ezek alapján mondta el a véleményét. Átfogó cél, 
prioritások, horizontális célok – ezeket hiányolják. 
 
Ladomérszky László István: Ha pontosak akarnak lenni, elmondja, hogy  a szakmai részhez 
adott javaslatot, mely szerepel az elıterjesztésben, így a szakmai munkában részt vett. A 
szociális rész elınyös helyzetben volt, mert van egy hosszú távú fejlesztés programja, melyet 
minden éven frissítenek. Megemlíti még, hogy ı kezdettıl azt mondta, hogy bizonyos 
prioritások felállítása nélkül nem teljes a program. A mai napig ehhez tartja magát, és csak 
akkor tudja támogatni, ha ezek meglesznek, nélküle nem. 
 
Aros János: Kérdezi, konkrét javaslat van-e a mostani gazdasági programhoz? 
 
Ladomérszky László István: A gazdasági programhoz az volt a javaslata, hogy a 
szakbizottságok készítsenek egy rangsorolást, melyet dolgozzanak ki a saját területükre és 
ugyanezt kellene elkészíteni a nagyberuházásokra is.  
 
Déry Zoltán: Az elhangzott kiegészítéseket és javaslatokat köszönettel vette. Ha azokat a 
Képviselı-testület jóváhagyja, bekerülnek az anyagba, de jó lett volna ha a testületi döntésnek 
megfelelıen február 28-ig tették volna meg a javaslataikat, akkor most egy komplett, 
mindenki által elfogadott anyagot terjeszthettek volna elı. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 
anyag készítése elıtt  elıvette az önkormányzati törvényt, melyben egy mondat utalt arra, 
hogy minden önkormányzatnak gazdasági programot kell készíteni. Idıközben jelent meg a 
törvény módosítása, ahol bizonyos szempontok vannak felsorolva, melyeket megnézve úgy 
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érezte, hogy  nem pont ugyanazokkal a címszavakkal, de tartalmilag az anyagban szerepelnek. 
Amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy intézkedési terv szinten kell az anyagot 
továbbdolgozni, erre megbízást fog adni olyan cégnek, aki ezt pénzért elkészíti. A 
maximalizmustól óvni szeretné a testületet, mert hosszú éveken keresztül vett részt az 
Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában, ezért ismert elıtte, hogy mit lehet és mit nem. 
Amennyiben olyan feladatokat határoznak meg, ami végrehajthatatlan, úgy gondolja, még a 
presztízsét is rontani fogja a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Az elhangzott módosító javaslatokról külön fog szavazni a Képviselı-testület. 
Az elıterjesztı és több bizottsági is egyhangúlag javasolta, hogy a gazdasági program 
idıtartamát 7 éves idıszakban határozzák meg. Aki egyetért azzal, hogy 7 éves idıtartamra 
határozzák meg a gazdasági programot, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság módosító javaslataival egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a Kulturális Bizottság módosító javaslataival 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki Darmos képviselı úr javaslatával – a 6.pontba a 
Bodrog mindkét partszakaszának bevétele – egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosításokkal együtt a gazdasági 
programot elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett – 
figyelemmel a fenti szavazásokra is – a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/66/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Sárospatak Város Önkormányzatának 2007. január 1-tıl 2013. december 31-ig terjedı 
idıszakra vonatkozó gazdasági programjáról 

 
 
A Képviselı-testület Sárospatak Város Önkormányzatának 2007. január 1-tıl 2013. 
december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó gazdasági programját az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 
 

•  A Munkahelyteremtés címő fejezet 2. pontja kiegészül: 
Munkahelyteremtések érdekében kerüljön sor vállalkozásfejlesztı központ  
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kialakítására városi és térségi szinten. 
A 3. pontja kiegészül:  
A helyi fiatalok letelepedésének ösztönzése, támogatása, mint általános cél. 
A 4. pontja kiegészül:  
Törekedjenek munkahelyteremtésre, a szakképzett munkaerı megtartására a  
lakosságszám csökkenésének megállítása érdekében. Csökkent munkaképességő 
munkavállalók foglalkoztatására fordítsanak nagyobb hangsúlyt. 
Az Oktatásügy, kultúra, sport címő fejezet az alábbi 7. ponttal egészül ki: 
A kultúrában és idegenforgalomban meghatározó intézményekkel – Református 
Tudományos Győjtemények és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 
valamint a Szent Erzsébet Történelmi Társaság – a város együttmőködése, ezek 
bevonása az idegenforgalmi fejlesztési koncepciókba és kulturális életbe.  
 Az oktatási karta kibıvül oktatás, kultúra, sport fejezetekkel. 
Az oktatási  fejezet kiegészül: 
Roma gyerekek szociális és oktatási helyzetére oda kell figyelni, ennek érdekében 
az   intézmények együttmőködését kell szorgalmazni. 
Az Egészségügy címő fejezet kiegészül az alábbi 5. ponttal: 
Készüljön városi egészségmegırzı program.  

•  Az Idegenforgalom címő fejezet 5. pontja kiegészül: 
Épített értékek, szobrok, kapuk felújítása, karbantartása.  

•  Az Oktatás, kultúra, sport címő fejezet kiegészül: 
      A határmenti együttmőködés lehetıségeinek áttekintése, valamint a kulturális     
       együttmőködés a kistérség keretében a kistérség településeivel.  
•  Az Idegenforgalom fejezet 6. pontja kiegészül: 

Bodrog városközponthoz tartozó mindkét oldali partszakaszának a rendezése 
történjen meg. 
„A város idegenforgalmi lehetıségeinek népszerősítése”  címő pont 7. pontra 
változik, a „Testvérvárosi kapcsolatok bıvítése” címő pont 8. pontra változik. 

 
Egyetért a Képviselı testület azzal, hogy 60 napon belül készüljön el a programból 
kiindulva egy projekt szintre lebontott stratégiai fejlesztési terv, továbbá a jelenleg 
készülı kulturális koncepció képezze a gazdasági program mellékletét.  
 
 

Felelıs: Polgármester 
Határid ı: 2007. június 30. és folyamatos 
 
 
 
Aros János: Megköszöni Déry Zoltán munkáját és elmondja, hogy a továbbiakban is igényt 
tartanának rá. 
 
Polgármester úr megérkezett, az ülést ı vezeti tovább. 
 
 
3.  NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának kezdeményezésére szőrıvizsgálat 
megszervezése a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban 

      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
      Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
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Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Dr. Kovács Lajost, a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
igazgató-helyettesét.  
 
Dr. Kovács Lajos: Antal igazgató asszony nevében is megköszöni a lehetıséget, hogy 
tájékoztathatja a Képviselı-testületet a kórház új törekvésérıl. Igazgató asszony egyéb 
elfoglaltsága miatt jelen testületi ülésen nem tud részt venni, de a továbbiakban bármikor áll 
rendelkezésre.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt évtizedben a vezetı halálokok között a 
keringési és érrendszeri betegségeket követıen a második helyen a daganatos betegségek 
miatti elhalálozás áll. Ugyanakkor sokak számára is ismert, hogy bár az egészségügy, 
kormányzat kifejezett törekvéseket hajt végre, hogy szervezett formában a lakosság részére a 
szőréseket minél nagyobb formában kiterjessze, de ennek ellenére a legjobb szervezettség 
mellett is a szőréseken való megjelenés alig éri el a 35-40 %-ot. Ezt szomorúan állapítják meg 
akkor, amikor a magyarországi nıi lakosság körében a vezetı halálokok között szerepelnek a 
nıgyógyászati méhnyak rosszindulatú elváltozásai, valamint az emlı rosszindulatú 
elváltozásai. Ugyanakkor ezeknek a rosszindulatú elváltozásoknak az idıben való kiszőrésére 
számos lehetıség áll rendelkezésre. A nıgyógyászati vizsgálat keretében az emlıvizsgálat is 
megtörténik, de a tapintással kiszőrt daganat nagysága általában az egy cm-t meghaladja, 
ennek következtében már az esetek 20-25 %-ában a közeli, esetenként a távoli 
nyirokcsomóban is áttétek lehetnek. Az emlık önvizsgálata és a nıgyógyászati vizsgálat 
nagyon fontos, de ma már van olyan lehetıség, amikor ezt a betegséget olyan stádiumban 
tudják kiszőrni, amikor a túlélési esély jóval meghaladja az 5 évet. Ennek a legfontosabb 
eszköze a mammográgia, mely egy speciálisan elvégzett röntgenvizsgálat az emlırıl. A 
felvétel kiértékelését követıen lehet véleményt adni arról, hogy vannak-e az emlıben olyan 
elváltozások, amelyek kórosnak tekinthetık. A sátoraljaújhelyi kórház 8 éve rendelkezik a 
vizsgálathoz alkalmas készülékkel. Ezeket a vizsgálatokat végzik is, csak az 
Egészségbiztosítási Pénztár szőrés céljából nem fogadta be a készüléket, így térítést nem fizet 
utána. Az írásos anyag is tartalmazza, hogy a feltételek biztosítottak. Mivel a kormányzat és 
az egészségügyi kormányzat azt gondolja, hogy a régióba kell egy súlyponti kórház, a kórház 
vezetése pedig azt gondolja, ott, ahol kihasználatlan kapacitás van és ezzel egy nagyobb 
átszőrtséget, a betegek könnyebb hozzáférhetıségét biztosítják, akkor egy egységes felállás a 
terület önkormányzatai részérıl túl tudja vinni az OEP tárgyalásokon keresztül, hogy a 
kapacitást újra elosszák. 
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság örömmel üdvözölte a 
kórház ez irányú kezdeményezését és támogatásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal a 
megjegyzéssel, hogy megfelelı létszámú szakmai gárdával kellene beindítani a szőrést, 
ismerve a terület jelenlegi problémáit.  
 
Aros János: Elmondja, hogy a Képviselı-testület még nem találkozott ilyen formában a 
kórház vezetésével, ezért örül annak, hogy a mi kórházunkkal kapcsolatban fontos 
információhoz jutottak. Ha Igazgató asszony vállalja, a következı testületi ülésen egy 
általános tájékoztatót szívesen fogadnának azzal kapcsolatban is, hogy április 1-tıl vezetik be 
az új, kórházzal kapcsolatos törvényeket. Kéri Igazgató-helyettes urat, hogy ennek az 
elızményeirıl tájékoztassa a Képviselı-testületet. Errıl annyi tudható, hogy az Erzsébet 
Kórház súlyponti kórház maradt, remélhetıleg a leépítések csak kismértékben érintik az itteni 
betegeket és dolgozókat. Kérdése arra irányul, hogy a szerzıdés aláírása megtörtént-e és a 
bevezetések elıtt milyen lépéseket kell tudomásul venni és tudni.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Elmondja, hogy a Képviselı-testület várja az információkat, mert a 
sátoraljaújhelyi kórház a mi kórházunk is és a sajtóban aggasztó hírek jelentek meg a havi 
több millió forintos hiány halmozásával kapcsolatban. A kórház ismételten visszakerült abba 
a helyzetbe, ahol 5-6 évvel ezelıtt volt. Örül, hogy a kórház megmaradt, mint súlyponti 
kórház, de a kérdés az, hogy hogyan tovább? Az adóssággal nehéz lesz megküszködni, ezért 
kéri  Igazgató-helyettes urat, hogy röviden tájékoztassa a testületet. 
 
Dr. Kovács Lajos: A jelenlegi kórház vezetése 5 éve vezeti az intézményt, de tudomása 
szerint az ezt megelızı idıszak vezetése sem volt jelen soha a város testületi ülésén. Ezt a 
szokást szeretnék megváltoztatni és kölcsönös tájékoztatással új fejezetet nyitni az 
együttmőködésben.  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
mammográfia vizsgálat nem egy kapott vizsgálat, ott nem kell azonnal leletet adni. A kórház 
állományában jelenleg 2 fı radiológus dolgozik fıállásban és további 3 radiológus 
részmunkaidıben. A szőrés feltétele, hogy 2 mammográfiában jártas radiológusnak kell 
ugyanazt a leletet véleményezni a hibák kizárása miatt. A fıállásban lévı fıorvos asszonynak 
jártassága van mammográfiában, a szerzıdéses kollégák közül is – akik nagyobb részt a CT-t 
mőködtetik – 2 fınek jártassága van, így a személyi feltételek biztosítottak. Azt tudni kell, 
hogy a képalkotó diagnosztika elmegy e teleradiológia irányába. A képeket digitálisan 
készítik, azok elküldése leletezés céljából bárhová lehetséges egy megállapodás keretén belül, 
így a radiológus akár otthon is megnézheti a felvételeket, így a személyi feltétel nem akadály. 
Mivel a szőrés radiológus szakasszisztenst igényel, adott esetben a kórház azt is meg tudná 
szervezni, hogy a hétvégeken biztosítsa a nagyobb mennyiségő szőrések elvégzését, mely a 
lakosság számára elınyt jelentene.  
Alpolgármester úrnak megköszöni a meghívást. Igazgató asszony minden alkalommal áll a 
testület rendelkezésére. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az OEP szerzıdés aláírás alatt van, melyhez 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata egy függeléket rögzített, amelyben kérte azt, hogy 
próbálják a kapacitásokat pontosabban definiálni a kórházak részére és esetenként akár azokat 
újra tárgyalni. A kórház számára ez a következıket jelenti: 2004-tıl az egészségügybe 
bevezették az un. teljesítmény volumen korlátot – TVK néven ismert kapacitás szabályozó, 
regulázó rendszer, ami azt jelenti, hogy az intézmény teljesen mindegy milyen mennyiségő 
beteget jelent le ápolási eseményként, abból csak egy rögzített rész kerül elszámolásra, 
kifizetésre. Ez sajnos az elmúlt 2,5 évben havonta 10-15 millió Ft-os bevételkiesést jelentett 
az intézménynek. Jelenleg az átlag havi bruttó bevételükhöz képest ez a bevételkiesés 35-40 
millió Ft. Az intézetnek pillanatnyilag likviditási problémája nincs, de a elmúlt évek folyamán 
felhalmozott tartalékait sajnos felélte. Ez azért történt, mert olyan feladatokat kellett ezekbıl  
tartalékokból végrehajtani, mint épület karbantartás,  mőszerbeszerzés, ami az önkormányzat 
feladata lett volna, de mivel köztudottan a sátoraljaújhelyi önkormányzat is mélyen 
forráshiányos, ezért az elmúlt években egy kis önrészen keresztül – ami pályázatokban 
nyilvánult meg – egyéb segítséget nem tudott nyújtani a kórház részére. Ágyszámban 14 aktív 
ággyal csökkent a kórház ágyszáma. Igényeltek volna egy krónikus ágyszám bıvítést, de 
sajnos az új egészségügyi törvény erre nem adott lehetıséget. Mint a sajtóból, hírekbıl is 
értesültek róla, a szerzıdéseket úgy írták alá, hogy nem tudják, milyen kapacitást fognak 
finanszírozni. Szóbeszédbıl úgy értesültek, hogy a finanszírozott kapacitások alacsonyabbak, 
mint a 2006. éviek. Éves szinten mintegy 800 súlyponttal kevesebbet fognak finanszírozni, 
ami csaknem még egy havi bruttó bevételkiesés.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a tájékoztatót. Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely 
polgármestere és Fedorné Dr. Fráter Zsófia címzetes fıjegyzı asszony kéréssel kereste meg a 
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Képviselı-testületet, mellyel kapcsolatban kérte Jegyzı asszonyt fogalmazzon meg egy 
határozati javaslatot. Kéri Jegyzı asszonyt, hogy ismertesse azt. 
 
dr. Komáromi Éva: Az elhangzottakat, illetve az írásban eljuttatott kérelmet figyelembe 
véve a következı határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testült elé: 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházban az emlırák szőrıvizsgálatra szóló elıterjesztést és támogatja az emlırák 
szőrıvizsgálat Sátoraljaújhelyben történı megszervezését. Kérjük, hogy a kórház vezetése 
keresse a kedvezı finanszíroztatás lehetıségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, 
míg Önkormányzatunk vállalja, hogy amennyiben megszervezésre kerül a szőrés, a csoportos 
utaztatás lehetıségét megvizsgáljuk, egyeztetve azt a Rendelıintézet vezetıjével. Javasolja, a 
Képviselı-testület fogadja el az elmondottakat. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki támogatja a határozati javaslatban 
foglaltakat, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/67/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 szőrıvizsgálat megszervezésérıl a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta tárgybani 
elıterjesztést és támogatja az emlırák szőrıvizsgálat Sátoraljaújhelyben történı 
megszervezését. 
 
Kéri, hogy a kórház vezetése keresse a kedvezı finanszíroztatás lehetıségét az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral, míg Önkormányzatunk vállalja, hogy amennyiben 
megszervezésre kerül a szőrés, a csoportos utaztatás lehetıségét megvizsgáljuk, 
egyeztetve azt a Rendelıintézet vezetıjével.  

 
 
Felelıs: Polgármester 
Határid ı: folyamatos, 2007. december 31. 
 
 
 
4.  NAPIRENDI PONT  
     Tárgy: Beszámoló a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár munkájáról 
     Elıterjesztı: Halász Magdolna igazgató 
     Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Halász Magdolnát, a Zrínyi Ilona Város Könyvtár 
igazgatóját. Kéri, ha a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 
Halász Magdolna: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Zrínyi Ilona Városi Könyvtár 
1953. július 1-tıl jelen van a város kulturális életében. A település egyetlen közkönyvtára. A 
beszámoló az elmúlt 2 év eseményeit, illetve az elmúlt 2 évben végzett feladatokat rögzíti. A 



 26

könyvtár feladatai tovább bıvültek, így a kistérségi társulás keretén belül az ide tartozó 15 
községben mőködı könyvtárak munkáját módszertanilag segítik. Több mint 10 éves a határon 
kívüli kapcsolataik. 5 ország könyvtárosaival, kulturális intézményeivel tartják a kapcsolatot. 
Megjegyzi, hogy holnap Aszódon egy országos konferencián számol be a Zrínyi Ilona Városi 
Könyvtár nemzetközi kapcsolatairól. Elmondja, hogy jelenleg a könyvtár XXI. századi 
igényeket elégít ki, látogatott, nemcsak sárospatakiak, hanem környékbeliek és határon túliak 
is felkeresik és veszik igénybe sokszínő szolgáltatásaikat.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság március 27-én a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban 
tartotta bizottsági ülését. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek, megköszönve Igazgatónı és a könyvtár munkatársainak a munkáját. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy átadott hatáskörben a Kulturális Bizottság elfogadta 
a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát is.  
 
Halász Magdolna: Megköszöni mindazoknak, akik a munkájukat felajánlásaikkal, 
hozzászólásaikkal és saját tevékenységükkel segítették. Az építı kritikát is beépítették az 
eredményes szakmai munkájuk vitelébe. A fenntartónak, Sárospatak Város 
Önkormányzatának megköszöni, hogy biztosítja a zavartalan mőködéshez a megfelelı 
támogatást.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni Igazgató asszony eddigi munkáját, köszönti a 
munkatársakat is. Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár 
munkájáról készült beszámolóval, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/68/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár tevékenységérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár tárgybani beszámolóját elfogadta. 
 
A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár valamennyi dolgozójának köszönetét fejezi ki és további 
jó munkát kíván. 
 
 
 
5.  NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a városi játszóterek és parkok állapotáról, javaslat új 
játszóterek létesítésére és szabadidıs területek kialakítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester, Ágoston András városi fıkertész 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Ágoston Andrást. Kérdezi a fıkertész urat, van-e 
kiegészítése az írásbeli elıterjesztéshez. 
 
Ágoston András: Nincs kiegészíteni valója.  



 27

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztı Aros János alpolgármester urat, hogy van-e 
kiegészíteni valója az írásbeliekhez képest.  
 
Aros János: Nincs kiegészíteni valója. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
tájékoztatóként kezelte és tájékoztatóként javasolja egyhangúlag az elfogadását a Képviselı-
testületnek.  
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a bizottság észrevételei a következık: 
A botkıi sétánnyal kapcsolatban javasolják, hogy tegyenek intézkedéseket az irányba, hogyan 
tudná a város az üzemeltetés jogát esetlegesen megszerezni. Kéri a fıkertész úr tájékoztatását 
erre vonatkozóan. Szóba kerültek a város játszótereinek eszközei is, melyrıl szintén kéri a 
tájékoztatást. Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy jelenleg nem látszik szükségesnek új 
játszóterek létrehozása. A bizottság javasolja ezt a mondatot törölni, mert évek óta 
folyamatosan az új játszóterek szükségességérıl van szó. Megerısíti, hogy szükség van új 
játszóterek kialakítására. 
A bizottság részletesen megtárgyalta az elıterjesztést, szó volt a problémákról, elsısorban a 
pénzhiányról a növényzet cseréje, felújítása, frissítése kérdéskörben.  
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a Szent Erzsébet Év kapcsán a következı 2 hónapban az 
Önkormányzatra háruló feladatokat is számba vették és folyamatosan egyeztetnek a 
Kommunális Szervezettel, illetve valamennyi érintett bevonásával.  
 
Szabó András: Örömmel vett róla tudomást, hogy tavasz folyamán újra felújítják a 
játszótereket. A Dózsa György utcai játszótérrel kapcsolatban több lakó is megkereste, hogy 
ott is szükséges van az egyes elemek felújítására, valamint a pálya kerítése is rossz, valamint a 
pálya borítása is összerepedezett. Ennek a felújítására valószínőleg pályázati lehetıség 
felkutatására lesz szükség.  
A 37-es út bekötırészén, a körforgalomnál javasolja, hogy valamilyen burkolattal lássák el a 
virágágyak szegélyét annak érdekében, hogy az autók azt ne tudják letaposni.  
Mivel a 37-es út végardói bekötırészén nincs világítás, javasolja, vizsgálják meg a 
fényvisszaverık elhelyezésének a lehetıségét, mert este, vagy rossz látási viszonyoknál 
balesetveszélyes.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az anyag kézbevételekor neki is rögtön az a mondat ragadta meg a 
figyelmét, hogy jelenleg nem látszik szükségesnek új játszóterek létrehozása. A közelmúltban 
az Izsó Miklós utcában sikerült egy játszóteret létrehozni, de véleménye szerint 
Bodroghalászban – nincs még rá megfelelı terület – mindenképpen szükség van egy új 
játszótér kialakítása. A szabadidıs területek kialakítására vonatkozó javaslat tartalmazza a 
„piknik” park kiépítésének a lehetıségét. Javasolja, hogy ezt terjesszék ki a Balassi és a 
Benczúr utca közti területig, hogy a tervezett halasztott fizetéső bérlakásokhoz is közel 
legyen.  
Tájékoztatást kér a Pécsi Sándor utcai kutyafuttató, kutyakiképzı építésérıl. 
 
Egyed Attila: Felhívja a figyelmet a végardói strand mögötti játszótéren a faanyag 
gombásodására, valamint kéri, hogy új szemétgyőjtı edényeket helyezzenek ki a játszótérre.  
 
Stumpf Attila: Kérdése arra irányul, hogy mikorra várható a Bessenyei úti játszótér 
felújítása. Felhívja a figyelmet, hogy a Szent József utcában a hajléktalanok lakásának a hátsó 
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kerítését letaposták és a játszótéren mennek keresztül a hajléktalanok. Kéri a kerítés 
kijavítását.  
 
Zérczi László: Nem tartja jó ötletnek a Pécsi Sándor útra tervezett kutyafuttató, kutyakiképzı 
megépítését. Az utca közel fele részben két oldalról, egy oldalról pedig végig  lakott terület. 
Úgy gondolja, ha ez az elképzelés ott megvalósulna, nagymértékben zavarná az ott élık 
nyugalmát, mert ez a kertvárosi rész 1985. után épült, sok fiatal, gyermek él ott. Alkalmasabb 
lenne egy olyan szabadidıs terület kialakítása, ahol a gyerekek játszhatnának, mert jelenleg 
kizárólag csak az úttesten tudnak játszani. Támogatja a bodroghalászi lakórészen is egy 
szabadidıs terület kialakítását, mert erre a területrészre is egyre több fiatal házaspár költözik, 
így igény van rá. A Kisfaludy, Honvéd utca által bezárt szabad terület kiválóan alkalmas 
lenne szabadidıs tevékenységek végzésére alkalmas terület létrehozására.  
 
Ladomérszky László István: Szép, virágos a város, de egy pár dolog „szúrja a szemét”. A 
nagy platánfák nagy térben szépen mutatnak, de amikor egy villanyvezeték miatt meg kell 
csonkítani ıket, nem szép látvány. Javasolja, tárgyaljanak az ÉMÁSZ-szal, hogy bizonyos 
területeken  a vezetéket vigyék le a föld alá, mert jobb helyen is lenne és nem csúfítaná a 
várost.  
Felhívja a figyelmet, hogy a Petıfi Sándor utcában a villanyoszlop a járda közepén található. 
Valószínőleg a városban máshol is elıfordul még, hogy a járda közepén van a villanyoszlop.  
Felhívja a figyelmet, hogy a Kommunális Szervezet szépen rendbe teszi a felújított utcák 
parkját, melyre a hét végén rááll egy nagy jármő. Egy  személygépkocsi is rossz látvány a 
zöld területen, de egy munkagépnek semmi keresni valója nincs ott.  
Nem javasolja a Bessenyei utcai játszótér felújítását, mert az nem felel meg a 
követelményeknek és az sem biztos, hogy jó helyen található. Meg kellene vizsgálni, hogy a 
környéken hol lehetne játszóteret kialakítani.  
 
Erdıs Tamás: A bizottsági javaslatot kibıvíti azzal, hogy kezdjék meg a felülvizsgálatot, 
vagy keressék a megállapodás lehetıségét az ÉMÁSZ-szal a közterületen elhelyezett 
oszlopok helyét illetıen. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a 
következı határozati javaslatot terjeszti  a testület elé:  
A városban található játszóterek esetében legfontosabb feladatként tőzze ki a vonatkozó 
rendelet elıírásának betartását, a játszóterek állapotának évenkénti ellenırzését és 2008. 
december 31-ig az egyedi megfelelıségi tanúsítvány megszerzését.  
A parkok és zöldfelületek vonatkozásában a gyepfelújítások és parkfenntartások 
színvonalának megırzését tőzzék ki célul. Gondoskodjon a város az utcabútorok, mőtárgyak, 
sétányok és köztéri burkolatok állagmegóvásáról.  
Az elıterjesztésben szereplı szabadidıs területek kialakítására vonatkozó javaslatokkal értsen 
egyet, támogassa megvalósításukat.  
Nemcsak az elıterjesztésben, hanem az ülésen elhangzott javaslatokat is kérné megjegyezni a 
jegyzıkönyvekben.  
A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság továbbá a következı javaslatokat 
teszi:  
A jubileumi év alkalmából rózsaültetési akciót, cserjék ültetését kezdeményezik. (Felhívja a 
figyelmet a rózsaültetésre, melyre jelenleg forrás nem áll rendelkezésre, ezért lakossági és 
önkormányzati akciót kezdeményezzenek erre vonatkozóan.) A bizottság javasolja lépések 
megtételét a botkıi parkerdı tulajdonjogának megszerzésére. A termálfürdı alsó bejáratához 
játszótér kialakítása a zöld területen. (A nyári parkolás megszüntetése a területen.) A 
Mővelıdés Háza elıtti ülıalkalmatosságok felújítása. A szökıkutak felújítását azonnal 
kezdjék meg. Fontos az iskolakertben lévı illemhely felújítása, mellyel kapcsolatban 
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tárgyalások folytak a református egyházzal. Az említett villanyoszlopok helyének 
felülvizsgálatát kezdeményezzék az ÉMÁSZ-nál.  
Javasolják továbbá, hogy a napirendi pont kerüljön csatolásra a gazdasági programhoz az 
elhangzott javaslatok figyelembe vételével. A bizottság az elhangzott kiegészítésekkel 
javasolta egyhangúlag az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztı válaszát az elhangzottakra. 
 
Ágoston András: Az elhangzott kérdések között lesz olyan, amire nem tud majd válaszolni, 
arra a Képviselı-testületnek kell keresni a megoldást. 
A botkıi pihenı és sétaerdı az Észak-Erdészeti Igazgatóság tulajdonát képezi, viszont 
jelentıs munkát végeznek a területen. Évrıl-évre elhanyagolt, szemetes, rongált állapotban 
van a botkıi pihenı és sétaerdı, ahol nagyon sok lakos, illetve turista szeretné a szabadidejét 
eltölteni, ezért évekkel ezelıtt kezdtek el egy takarítási munkálatot, mely jelenleg is folyik. 
Az alsó területen a fákat megmetszették, a beteg ágakat eltávolították, a sarjhajtásokat 
lemetszették, a gyepfelületet lekaszálták, a bozótot irtották, a szemetet összeszedték. Az 
elmúlt éven 2 szilárd kıbıl épült hulladékgyőjtıt építettek, így próbálták a lakosság, illetve a 
turisták rendelkezésére bocsátani a területet. Az erdı részére nem kívántak belenyúlni, 
tekintettel arra, hogy erdészeti módszerek szükségesek a fenntartásához, mellyel nem 
rendelkeznek.  
A játszótéri berendezéseket 2002-ben kezdték lecserélni modern, szép fa berendezésekre, 
melyeket a erdészettıl kedvezményes áron vásárolt gyertyánfából készítettek a telephelyükön 
lévı asztalos mőhelyben. A játszótéri berendezéseket elıírás szerint szárították, lekezelték, 
festetté, majd helyezték ki a város több pontján. Azt tapasztalják, hogy évrıl-évre nagyon sok 
gond és probléma merül fel ezekkel a berendezésekkel, gombásodnak, repedeznek, melyeket 
folyamatosan kijavítanak, nagy figyelmet fordítanak a felújításra, de ennek ellenére a 
gombásodás mellett a vandalizmus is nagyon sok kárt okoz. A játszótéri berendezésnél 
hiányként merül fel az altalaj állapota.  Elıírás és rendelet szabályozza, hogy olyan szerkezető 
talajra kell kicserélni a jelenlegi föld, illetve gyepfelületet, ami rugalmas, biztonságos a 
gyerek szempontjából. A játszótéri berendezéseket évrıl-évre a Tőz-Tim Kft-vel között 
szerzıdés alapján felülvizsgálják és a hiányosságokat kijavítják. Egyetért  – a felmerült 
lehetıségeket figyelembe véve – a termálfürdı melletti és bodroghalászi új játszótér 
kialakításával, de a termálfürdı elıtti zöldterületen elıször a parkolási gondokat kell 
megoldani. Ismert, hogy a kispataki játszótéren az aszfaltburkolat évrıl-évre romlik, 
repedezik, mely jelentıs költséggel állítható helyre. Ennek meg kell keresni az anyagi 
forrását.  
A város egyik legszebb virágos területe Sárospatak határánál, a körforgalomnál található. 
Szívügyének tekinti, hogy a városba érkezı vendégek jó arculattal találkozzanak. Több 
alkalommal tett kísérletet a Közútépítı felé, hogy legalább egy egy méteres sávot burkoljanak 
le annak érdekében, hogy a virágokat a gépjármővek ne tapossák le. Annak ellenére, hogy 
szinte minden egyes körforgalom széle burkolattal van ellátva, a tervezı ezt Sárospatakra nem 
tervezte. A problémát a mőszaki  átadáskor is jelezte, ezt követıen több alkalommal, de ez 
kifejezetten a Közútépítı hatáskörébe tartozik. Javasolja, hogy a város vezetés jelezze az 
igazgatóság felé.  
Egyetért azzal, hogy a végardói bekötésnél szükség van a közvilágításra, mert sokkal 
könnyebb, balesetmentesebb lenne a befordulás Sárospatak irányába.  
Az elmondottak alapján Bodroghalászon játszótér, illetve szabadidı park kialakítását a híd 
elıtt balra található területre javasolja a Képviselı úr, mely nem önkormányzati terület annak 
ellenére, hogy évente 10-15 alkalommal kaszálják le. A terület tulajdonosa Székesfehérváron 
lakik.  
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A piknik parkkal kapcsolatban elmondja, hogy anyagi forrás birtokában elképzelhetınek tartja 
a bıvítését a Balassi és a Benczúr utca közötti területig.  
A Pécsi Sándor úton a volt kisvasút töltés közelében található önkormányzati terület. A 
Hunyadi úttól az Arany János út felé esı terület magánterület, melyen található a jelenleg 
használt kislabda, illetve kosárlabda pálya. Ezt addig nem kívánják megszüntetni, amíg a 
tulajdonos  nem értékesíti vagy beépíti. A meglévı önkormányzati területre tervezte a 
kutyafuttatót, mivel az a feltöltésbıl adódóan kb. 15 évig nem építhetı be. Egy zárt, kerítéssel 
körbevett, kutyakiképzésre, vagy futtatásra alkalmas berendezéssel ellátott kis terület 
üzemeltetését tervezi ott akár magán úton is.   
Egyetért a végardói játszótéren történı hulladékgyőjtı edény elhelyezésével, nemcsak ott, 
hanem a város  nagyon sok pontján meg kell adni a hulladék elhelyezésének lehetıségét. A 
város hamarosan 50 db hulladékgyőjtı edényt kap, melyet a belvárosban, illetve a történelmi 
várnegyedben kívánnak elhelyezni és a jelenleg található hulladékgyőjtık pedig kikerülnek a 
külterületre.  
A Bessenyei utcai játszótér felújítása napirenden van. A hajléktalanok elhelyezésére szolgáló 
épület melletti kerítés megjavítása érdekében az ingatlan tulajdonosával fel fogja venni a 
kapcsolatot.  
Bodroghalász térségében a szabadidıs terület kialakítására ha van egyéb más önkormányzati 
terület és anyagi támogatásban részesülnek, a Kommunális Szervezet ezirányú pozitív 
támogatásával biztosítani tudja, hogy kialakítják a területet.   
Egyetért Ladomérszky képviselı úrral a platánfákkal kapcsolatban. Az ÉMÁSZ-szal való jó 
kapcsolat révén több helyen légvezetékre cserélték ki a nyílt vezetéket, egyéb helyen pedig 
indokolt lenne a földkábel elhelyezése.  
Örömét fejezi ki, hogy a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén a 
Szent Erzsébet Év kapcsán felvetıdött a rózsa ültetés és növénytelepítés. Több esetben 
próbálkozott, melyet a mai napig sem ad fel, hogy növényeket kell telepíteni Sárospatakra, 
mert vészesen fogy a növényállomány a rongáláson kívül a betegségek, ill. engedély nélkül 
kivágott növényzet miatt is. Sok esetben a lakosság részérıl kérelem érkezik a fák kivágására, 
több esetben indokolatlan kivágásra vonatkozóan is. Elsısorban a lombhulláskori idıszakban 
van nagyobb igény a fakivágásra a takarítási gondok miatt, melyhez nem járulnak hozzá. Csak 
balesetveszély, illetve életveszélyt elhárító esetben vágnak ki azonnali hatállyal fákat. Kéri a 
Képviselı-testületet és a lakosságot is, hogy védjék, óvják, ápolják a növényeket.  
A lakosság által az elmúlt idıszakban sok helyen közterületre meggyfák lettek telepítve. Több 
esetben látja, hogy engedély nélkül kivágják azokat, mert megjelent a monília fertızés, mely 
kezelhetı. Virágzáskori  állapottól kezdıdıen  réztartalmú, rézpótló, illetve felszívódó 
gombaölı szerekkel kell védekezni ellene. Sokkal jobb megoldás, mint a kivágás.  
A szökıkutak, ivókutak beüzemelésével, rendbetételével kapcsolatban elmondja, hogy a 
ivókutak beüzemelése nem jelent nagyobb anyagi ráfordítást, viszont a szökıkút biztonságos 
üzemeltetéséhez – a Hild téri és az állomás elıtt található szökıkút – technikai megoldások 
átalakítása, ill. sorozata várható, mely nagy anyagi ráfordítást fog jelenteni a városnak. Az 
ünnepekre megpróbálják úgy beüzemelni, hogy pár napon keresztül látványosan megjelenjen 
a vízfelület, de hosszú távon jelentıs felújításra szorul mindkét szökıkút.  
A városi illemhellyel kapcsolatban elmondja, hogy az elkészült költségvetés alapján a 
beüzemelése több millió Ft ráfordítást igényel.  
 
Aros János: A tájékoztatóból kiderült, hogy székesfehérvári tulajdonosnak kaszálják a 
földterületét. Javasolja felszólítani a tulajdonost – vele együtt az összes ilyen tulajdonost, ha 
van még -, hogy a városnak nem áll módjában finanszírozni a költségeiket és tartsák rendbe a 
saját portájukat, vagy a számlát benyújtják.  
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Nem ért egyet a Hild téri szökıkút 2-3 napos beüzemelésével. Rá kell szánni az összeget és 
fel kell újítani, hogy legalább az az egy szökıkút mőködjön. A szökıkút vonatkozásában 
megtörténtek a MÁV-val kapcsolatos elsı lépések is.  
A nyilvános illemhelyet is be kell üzemelni, valamint elırelépések történtek az iskolakerti 
WC-vel kapcsolatban is, mely április 1-tıl ki fog nyitni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megemlíti, hogy Sátoraljaújhelyben szépen mőködik a szökıkút, 
Sárospatakon is legalább az idegenforgalmi szezonban mőködnie kell. 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban módosító javaslatok hangzottak el, melyrıl külön szavaznak. 
Kéri Erdıs Tamás tanácsnok urat, ismertesse a módosító javaslatokat. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a 
határozat-tervezetbıl az alábbi megállapítás, mely szerint „megállapítja, hogy a város 
megfelelı számú játszótérrel rendelkezik”, kerüljön ki. Elmondja, hogy voltak olyan módosító 
javaslatok, amelyeket ismertetni kellett a bizottság javaslata alapján, de a szóbeli 
kiegészítésbıl kiderült, hogy felesleges róla dönteni, mert fizikai akadályai vannak. Arról sem 
kell dönteni, hogy a jubileumi év alkalmával rózsaültetési akció kezdıdjön. A bizottság 
javasolja a botkıi parkerdı tulajdonjogának megszerzése érdekében a kezdeményezés 
megtételét.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a módosító javaslattal. 
 
Erdıs Tamás: A bizottság javasolja a termálfürdı alsó bejáratánál a játszótér kialakítását, de 
amíg nem döntenek az ideiglenes parkolóról, amellyel a parkot ki tudják váltani, nem 
javasolja, hogy a határozati javaslat bekerüljön a módosító indítványok közé.  
A bizottság javasolja A Mővelıdés Háza környéki ülıalkalmatosságok felújítását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosító javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a módosító javaslattal. 
 
Erdıs Tamás: A szökıkutak felújítását javasolja a bizottság, melybıl 2 db-ot – az állomás 
mellettit és a Hild térit – javasol. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a módosító javaslattal. 
 
Erdıs Tamás: Nem javasolja a határozatban megfogalmazni az iskolakertben lévı illemhely 
felújítását, mert konkrét tárgyalásnak kell megelıznie. Ladomérszky képviselı úr javasolta, 
hogy az ÉMÁSZ-szal és a MATÁV-val történjen egyeztetés kezdeményezése a köztéri 
villanyoszlopok, illetve vezetékhordozó oszlopok helyének felülvizsgálatára.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
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A Képviselı-testület egyhangú szavazattal egyetértett a módosító javaslattal.  
 
Erdıs Tamás: A bizottság javasolta, hogy az elhangzott javaslatok kerüljenek a gazdasági 
programhoz csatolásra, de az a napirendi pontot megelızıen már elfogadásra került, viszont 
amikor a stratégiai városfejlesztési terv készül, az elhangzott javaslatokat csatolják mellé, 
illetve a majdani szakértıkkel ismertessék, de ez döntést nem igényel. 
 
Dr. Komáromi Éva: Több bizottság részérıl is elhangzott, hogy a határozati tervezetbıl 
kerüljön ki az a megállapítás, mely szerint „megállapítja, hogy a város megfelelı számú 
játszótérrel rendelkezik”. Javasolja, döntsenek arról, hogy a határozat ne tartalmazza ezt a 
mondatot. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A határozat-tervezet elsı bekezdésében a „elıterjesztés” helyett 
tájékoztató szerepeljen, valamint a második bekezdés elsı mondata, mely szerint 
„megállapítja, hogy a város megfelelı számú játszótérrel rendelkezik” kikerül.  
Aki a határozati javaslatot a már elfogadott módosító javaslatokkal együtt elfogadja, kéri 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazásokat is figyelembe véve – a 
következı határozatot hozta: 
 

6026-2/69/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a városi játszóterek és parkok állapotáról, javaslat új játszóterek létesítésére és 
szabadidıs területek kialakítására 

 
 

A Képviselı-testület a városi játszóterek és parkok állapotáról, javaslat új játszóterek 
létesítésérıl és szabadidıs területek kialakításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
 
Legfontosabb feladat a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet elıírásainak betartása a 
játszóterek állapotának évenkénti ellenırzése és 2008. december 31-ig az egyedi 
megfelelıségi tanúsítvány megszerzése. 
 
A parkok és zöldfelületek vonatkozásában a gyepfelújítások és parkfenntartások 
színvonalát meg kell ırizni. Gondoskodni szükséges az utcabútorok, mőtárgyak, 
sétányok és köztéri burkolatok állagmegóvásáról. Soron kívül el kell végezni A 
Mővelıdés Háza környéki utcabútorok felújítását.  
A szabadidıs területek kialakítására vonatkozó javaslatokkal a Képviselı-testület 
egyetért, megvalósításukat támogatja. 
 
Felhatalmazza az Alpolgármestert az alábbi intézkedések megtételére: 
 
- kezdeményezzen tárgyalást az ÉMÁSZ-szal és a MATÁV-val a köztéri villanyoszlopok, 

illetve vezetékhordó oszlopok helyének felülvizsgálata tárgyában, 
- vizsgáltassa meg a Botkı parkerdı tulajdonjoga megszerzésének lehetıségeit, 
- tegyen lépéseket a szökıkutak felújítására – állomás melletti és a Hild téri -. 
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Felelıs: Alpolgármester és a városi fıkertész 
Határid ı:  2007. március 30-tól folyamatos 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd:  Megköszöni a fıkertész úr és munkatársai áldozatos munkáját. 
További jó munkát kíván. Megjegyzi, hogy nagyon sok teendı vár még a szervezetre is a 
Szent Erzsébet Év lebonyolításával kapcsolatban.  
 
Ágoston András: A lakosságnak megköszöni a zöld- és  közterületek szép és rendezett 
ápolását, valamint azoknak a személyeknek a tevékeny részvételét, akik évrıl-évre részt 
vesznek a Virágos Sárospatakért mozgalomban. A 2006. évi Virágos Sárospatakért díjátadás 
április 4-én 16 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, melyre szeretettel vár 
mindenkit.  
 
 
6.   NAPIRENDI PONT  
      Tárgy: Elıterjesztés a Végardói Tájház üzemeltetési szabályzatáról 
      Elıterjesztı: Csatlós Csaba a Termálfürdı és Camping vezetıje 

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Csatlós Csabát, a Termálfürdı és Camping vezetıjét, 
amennyiben az írásbeli elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Csatlós Csaba: Emlékeztet rá, hogy az elızı testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Végardói 
Tájház üzemeltetési szabályzatára vonatkozóan tervezetet kell készíteni. Ez megtörtént. A 
Végardóért Egyesület vezetıségével, illetve a helyi képviselıvel egyeztetve készítették el a 
tervezetet, melyet a bizottságok is megtárgyaltak. Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja 
kiegészíteni. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
javasolja a Végardói Tájház üzemeltetési szabályzatáról szóló elıterjesztés elfogadását, 
továbbá kéri a Képviselı-testületet, adjon lehetıséget a bizottságnak arra, hogy a teljes 
pályázati dokumentációt áttekinthesse annak érdekében, hogy a Tájház rendeltetésszerő 
mőködése megfeleljen a pályázatban vállalt feltételeknek. Ennek érdekében kilátásba lehet 
helyezni a közmővelıdési megállapodásokat mindazon szervezetekkel, akik a szabályzatban 
foglaltaknak megfelelıen és ott valamilyen kulturális, közmővelıdési tevékenységet kívánnak 
folytatni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja, kapjon megbízást a 
Képviselı-testülettıl arra, hogy az anyagot jogilag vizsgálja át, majd annak ismeretében 
tegyen javaslatot a testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen 
tárgyaltak róla. Egyrészt abban megállapodtak, hogy az elnyert pályázatban foglaltaknak 
eleget kell tenni, ugyanakkor az ingatlant a jó gazda módjára kell hasznosítani, mert a 
törlesztı részletet  negyedévente kell fizetni, valamint a végardói lakosoknak is szeretnék az 
épületet a rendelkezésére bocsátani.  
Erdıs Tamás: Az üzemeltetési szabályzatot a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Két kiegészítést 
tesz, mely a következı: Az anyagban szerepel, hogy megbízott gondnokot fognak kinevezni a 
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házzal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására. Ez az intézményvezetı feladata, 
felelıssége, valamint az anyagban szereplı házirend megalkotásáért is az intézményvezetı a 
felelıs. Természetesen üzletszerő mőködést várnak el a fürdıtıl a tájház tekintetében a tájház 
létrejöttét meghatározó szerzıdések figyelembe vételével. 
 
Hajdu Imre: Egyetért az Ügyrendi és Jogi Bizottság állásfoglalásával, mely szerint  
szeretnék a pályázati anyagot átvizsgálni, hiszen ez a törvényes mőködés egyik alapfeltétele. 
Javasolja azt kiegészíteni azzal, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálja meg az eddigi 
mőködését is a Végardói Tájháznak, különös tekintettel a pénzügyi és a tulajdonjogi 
szempontokra.  
 
Egyed Attila: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a korábbi döntésnek megfelelıen 
azok a végardói lakosok, akik nála, vagy a termálfürdı vezetıjénél jelentették be igényüket a 
tájházra vonatkozóan, egyeztetett idıpontban mindannyian igénybe tudták venni a házat. 
Javasolja, hogy a végardói lakosok a tájházat halotti tor alkalmával térítésmentesen vehessék 
igénybe.  
 
Feró István Ferenc: A Végardói Tájház üzemeltetési szabályzatának 5. Kedvezmények 
pontját javasolja kiegészíteni azzal, hogy minden sárospataki non-profit szervezet.  
 
Aros János: Ismerteti a Végardói Tájház használati díjait és kedvezményeit az elhangzott 
módosításokat figyelembe véve. Szeretné, ha minél több rendezvény alkalmával vennék 
igénybe a tájházat, melynek a koordinálása a részben a termálfürdı vezetıjének a feladata, 
részben a városrész önkormányzati képviselıé. 
 
Csatlós Csaba: Kéri a Képviselı-testületet, hogy az árakat és a kedvezményeket figyelembe 
véve döntsenek az üzemeltetési szabályzatról, mert jelenleg is folyamatban van a 
kapcsolatfelvétel a közüzemi szolgáltatókkal. Ezeknek a költségei az intézményt fogják 
terhelni, ezért minél elıbb szeretnének bevételt is produkálni a tájház üzemeltetésével, 
valamint a húsvéti ünnepre elızetes foglalások is történtek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Végardói Tájház 
üzemeltetési szabályzatában foglalt módosító javaslatokkal, igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a módosító javaslatokkal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Végardói Tájház módosított 
üzemeltetési szabályzatával, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal - figyelemmel a fenti szavazásra is – a 
következı határozatot hozta: 
 

6026-2/70/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Végardói Tájház üzemeltetési szabályzatáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, és a Végardói Tájház 
üzemeltetési szabályzatát az alábbi kiegészítéssel elfogadja: 
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 A szabályzat 5. Kedvezmények pontja kiegészül: 
 
 - minden sárospataki non-profit szervezet 
 - a végardói városrész lakói halotti tor alkalmával ingyenesen vehetik igénybe 
 
Az elfogadott szabályzat e határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Termálfürd ı és Camping Vezetıje  
Határid ı: folyamatos, 2007. december 31. 
 
 
 
A 6026-2/70/2007. (III.30.) KT. számú határozat melléklete: 

 
 

A Végardói Tájház üzemeltetési szabályzata 
 
A szabályzat tartalmazza: 
 

•  Tájház helyét, 
•  befogadó képességét, egyéb adatait, 
•  az igénybevétele módját, 
•  a fizetendı díjat, 
•  a kedvezmények lehetıségeit. 

 
A Termálfürdı és Camping kezelésében lévı Végardói Tájház használata az alábbi szabályok 
szerint kerül meghatározásra: 
 

1.) A Tájház helye: 
Sárospatak, Végardói út 50.  
 

2.) A Tájház befogadó képessége, felszereltsége, egyéb adatai 
 
Az épület a Végardói városrészben található körülbelül 1000 méterre a termálfürdıtıl. 
Jól megközelíthetı gépjármővel is. Belsı udvarral rendelkezik, ahol a parkolás 
megoldható. 
Az épület alsó szintjén található a kiállító terem, amely az utcafrontra néz. Található 
ezen a szinten egy másik helyiség, amely közösségi rendezvények lebonyolítására 
alkalmas. A terem befogadó képessége kb. 50 fı.  
Felszereltsége: beépített konyhabútor, 4 db asztal, 30 db szék, tányérok, evıeszközök, 
poharak, kávéfızı, mikrohullámú sütı, gáztőzhely, hőtıszekrény, valamint színes 
televízió.  
Az itt tartózkodó vendégek számára biztosított a mosdó, külön nıi és férfi részleg. 
Az emeleti szinten 4 db 4 ágyas vendégszoba került kialakításra, így 16 fı részére 
tudunk egyszerre szálláshelyet biztosítani. Két-két szobához közös fürdıszoba és WC 
tartozik az emelet mindkét felében. 
Az épület alkalmas kisebb létszámú csoportos tréning megrendezésére is.  
 

3.) A Tájház igénybevétele: 
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Lehetıség van mind a földszinti termek, mind az emeleti szobák bérlésére elıre 
egyeztetett idıpontokban. A kiállító terem, illetve a közösségi színtér bérbe vehetı 
termékbemutatókra, családi-baráti összejövetelekre. Az igénybevevık a megbízott 
gondnoktól veszik át a Tájház kulcsait. Ettıl kezdve ott tartózkodásuk idejére teljes 
anyagi felelısséggel tartoznak a berendezésért. A használat során minden esetben 
kötelezı a házirend betartása. Az igénylık a bérlés után hiánytalanul kötelesek az 
általuk használat tereket (szobákat, berendezési tárgyakat) és annak kulcsait a 
gondnoknak átadni. 
Igénylés bejelentése: Csatlós Csaba intézményvezetınél 
Tel.: 47/889-227 
Mobil: 20/989-3919 
Fax: 47/989-226 
E-mail: furdoescamping@pr.hu 
 

4.) A Tájház használati díjai a következık: 
 
Terembérleti díj: 

- Bemutatók, stb. 2.000,-Ft/óra 
1 alkalom minimum: 4.000,-Ft 

-  Rendezvényekre: 12.000,-Ft 
 

Szállásdíj: 
- 2.000,-Ft/fı/éj + 200,-Ft IFA (termálfürdı használata nélkül) 
- 2.500,-Ft/fı/éj + 200,-Ft IFA (termálfürdı használatával) 
- 4 éves kor alatt ingyenes 

 
5.) Kedvezmények: 

 
- Minden sárospataki non-profit szervezet kulturális rendezvényei ingyenesek az 

alsó szinten.  
- Végardói lakosok egész napos családi rendezvényei (pl.: esküvı, születésnapi 

rendezvény, stb.) 50 %-os kedvezmény a terembérleti díjból, 
1 alkalomra 6.000,-Ft. 

-  Végardói lakosok családi rendezvényei max. 
 1 alkalomra 1.000,-Ft. 
-     A végardói városrész  lakói halotti tor alkalmával ingyenesen vehetik igénybe. 
 
Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, melynek mértéke 20 %. 

 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arról, hogy bízzák meg az 
Ügyrendi és Jogi Bizottságot a Végardói Tájház korábbi és jelenlegi mőködésének 
vizsgálatával a pályázati cél megvalósulása érdekében. Aki ezzel egyetért, kéri igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
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6026-2/71/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Végardói Tájház mőködésérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Végardói Tájház korábbi és jelenlegi mőködésének vizsgálatával 
az Ügyrendi és Jogi Bizottságot megbízza azzal, hogy a vizsgálat elsısorban terjedjen ki 
arra vonatkozóan, hogy a mőködés megfelelt-e, illetve megfelel-e a pályázati célnak. 
 
Felelıs: Saláta László Mihály az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke 
Határid ı: 2007. április 30.  

 
 

 
7.   NAPIRENDI PONT  

Tárgy: Elıterjesztés a Végardói Strandfürdı kedvezményes használatára benyújtott 
kérelmekrıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Aros János alpolgármester urat, ha az írásbeli elıterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt idıszakban több kérelem 
érkezett hozzá a különbözı kedvezmények biztosítása érdekében a strandfürdıre 
vonatkozóan. 
 
Erdıs Tamás: Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban 5 kérelem érkezett. A benyújtott 
tartalmú és formájú kérelmeket a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
nem javasolja elfogadni. A kérelemben foglaltak az elmúlt idıszak belépési, engedélyezési 
rendszerére erıteljesen kritikai észrevételeket mutat, ezért szeretnék rendezetté tenni a 
fürdıbe belépés jogát mind bérleti, mind belépıjegyes felhasználással. A bizottság egy újfajta 
kedvezmény megállapítását és bevezetését javasolja. A következı határozati javaslatot 
terjesztik a Képviselı-testület elé: A Termálfürdı használatáról szóló, díjakat tartalmazó, 
korábban a Képviselı-testület által a 2007. évre vonatkozó határozat egészüljön ki egy új 
ponttal, amely szerint céges vagy intézményi kedvezményeket tartalmaz. A cégek és 
intézmények számára éves limit meghatározásával kerüljön sor belépıdíj kedvezmény 
megállapítására. Az a cég, vagy intézmény, amely az adott évben egy összegben 500 eFt 
feletti napijegyet vásárol – felnıtt és gyermek – 25 %-os díjkedvezményben, amely cég vagy 
intézmény egy összegben 1 millió Ft felett vásárol az említett két belépıjegybıl 50 %-os 
díjkedvezményben részesüljön. A bizottság kedvezményes bérlet vásárlását nem javasolja a 
cégeknek, intézményeknek, mert reményeik szerint a termálfürdı rövidesen fejlesztésre kerül 
és a majdani beléptetı rendszer ezt a kérdést is szabályozni fogja. Ideiglenesen a fent említett 
kedvezmények biztosításával javasolja a bizottság a kérelmeket támogatni.  
 
Feró István: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A Termálfürdı és 
Camping önálló költségvetési szerv, az új szervezeti forma nem teszi lehetıvé a térítésmentes, 
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kedvezményes jegyek, bérletek biztosítását, ezért a bizottság nem javasolja az 
elıterjesztésben szereplı kérelmek támogatását. A bizottság javasolja a cégek, gazdálkodó 
szervezetek esetében ennek a jegyvásárlási lehetıségnek a limithatárokkal történı 
meghatározását. Javasolják továbbá, hogy a Termálfürdı és Camping vezetıje saját 
hatáskörben döntsön arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Tőzoltóság részére milyen formában 
biztosít kedvezményes fürdıhasználatot.  
 
Aros János: Az elıterjesztés kapcsán öt konkrét kérelemrıl van szó. A Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési, illetve a Pénzügyi Bizottság elnöke javaslatként 
elıterjesztette az 500 eFt, illetve az 1 millió forint összegő vásárlás esetén kedvezmény 
biztosítását, mivel az önkormányzatnak ez jelentıs bevételt hozhatna. A 2., 4. és 5. kérelem 
vonatkozásában nem javasolják a kérelem támogatását, viszont felajánlják azt a lehetıséget, 
hogy szervezett formában (melyik napon, mettıl-meddig, hány fıvel, kivel látogatják az 
intézményt) havi egyszeri alkalommal ingyenes lehetıséget biztosítanak a fürdı látogatására. 
Az alpolgármester engedélyével a fürdı vezetıje fogja beengedni az említett szervezeteket a 
termálfürdıbe. A 3. számú kérelemrıl kiderült, hogy eddig is ingyenesen vehették volna 
igénybe önkormányzati rendelet szerint a fürdı szolgáltatásait, hiszen az oktatási intézmények 
úszásoktatás és edzés céljára ingyenesen vehetik igénybe a fürdıt, eddig ezzel a lehetıséggel 
nem éltek, felhívják a figyelmet, hogy élhetnek vele. A külön kedvezmények vonatkozásában 
elmondja, hogy ha látják, hogy mit kapnak, akkor meg tudják mondani, hogy mit adnak 
helyette. 
 
Csatlós Csaba: Önálló költségvetési intézménnyé alakult a szervezet, nemcsak költségeket, 
hanem bevételeket is kell produkálni, így kérte a bizottságokat, hogy a döntések 
meghozatalakor vegyék figyelembe.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Felkéri Erdıs Tamás tanácsnokot, a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Erdıs Tamás: A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 2007. évi fürdıbelépık 
árait és kedvezmények rendszerét szabályozó, a Termálfürdı használatáról szóló díjakat 
tartalmazó határozat egészüljön ki egy új ponttal, miszerint létrehoznának egy új céges vagy 
intézményi kedvezményi rendszert. Ennek keretében a cégek és intézmények számára éves 
egyösszegő limit meghatározásával kerülne sor belépıdíj-kedvezmény megállapítására. Az a 
cég, amely adott évben egy összegben 500 eFt érték feletti napi jegyet vásárol (két 
kategóriában: gyermek vagy felnıtt), az 25 %-os díjkedvezményben, az éves egyösszegő 1 
millió forint feletti érték esetében az ilyen belépıjegyet váltó cégek vagy intézmények 50 %-
os díjkedvezményben részesülnének.  
 
dr. Komáromi Éva: A kedvezmények bıvítésének köre ezt tartalmazná, de akkor szükséges 
volna a 2006. november 29-ei határozatot azzal kiegészíteni, hogy ezen túlmenıen további 
kedvezményt a Képviselı-testület nem biztosít, azonban a további egyedi kérelmek elbírálása  
az alpolgármester hatáskörébe tartozik a mindenkori fürdıvezetıvel történı egyeztetést 
követıen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a polgármester hatásköre, 
viszont távollétében az alpolgármester gyakorolja ezen jogot. A törvényesség szempontjából 
ez így helyes. Kéri a Képviselı-testület szavazását a javaslatról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/72/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospataki Termálfürdı és Campingben alkalmazandó díjtételekrıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgyban hozott 12810/246/2006. (XI.09.) KT. számú határozatát az 
alábbi kedvezményben részesülıkkel egészíti ki: 
 
- azon cég vagy intézmény, amely az adott évben egyösszegben 500 ezer Ft érték feletti 
napijegyet vásárol (gyermek vagy felnıtt), az 25 %-os díjkedvezményben, 1 millió Ft 
feletti belépıjegy vásárlás esetén 50 %-os díjkedvezményben részesül. 
 
Fentieken túlmenıen további kedvezményt a Képviselı-testület nem biztosít.  
 
A kedvezményezettek körébe nem besorolható egyedi kérelmek elbírálásával a 
Polgármestert bízza meg, aki a Termálfürdı és Camping vezetıjével  történı egyeztetést 
követıen dönt a kérelemrıl. 
 
Felelıs: Polgármester és a Termálfürdı vezetıje 
Határid ı: folyamatos, 2007. december 31. 

 
 
8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a város parkolási gondjainak enyhítésére, új gépjármőparkolók 
kialakítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek azzal, hogy vizsgálják meg annak a 
lehetıségét, milyen formában lehet a parkolási gondokon enyhíteni, hogyan lehet a 
bevételeket növelni, milyen idıszakra vonatkozzon a parkolási díj beszedése, a parkolási hely 
megjelölése, ezt követıen kerüljön vissza az anyag tárgyalásra a bizottságok elé. A bizottság a 
határozat-tervezetben szereplı idıpontot április 15-ére javasolja módosítani.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatban szereplı pontokkal egyetért. Mindenképpen bıvíteni kell a rendelkezésre álló 
önkormányzati területeken a szabad parkolókat. A fizetıparkolók kialakítását szorgalmazza a 
határozati javaslat megfelelı elıkészítés után, illetve azt kéri, hogy hatalmazza fel a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottságot a fizetıparkolók létesítésével 
kapcsolatos elıkészületek megtételére. A határozati javaslat ezt tartalmazza, melyet a 
bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra is javasol. Utalt arra, hogy a parkok témakörében 
szerepelt egy javaslat, amely a Végardói fürdı déli kapuja mellett található parkoló parkolási 
célú megszüntetését irányozza elı. Itt szeretne javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy a fürdı 
ideiglenes parkolási gondjainak megoldására létesítsen új, ideiglenes parkolót a fürdı melletti 
tartalék területen, amely a Szegfő utca és Virág utca sarkán nyílik. Ezzel oldják meg az idei 
nyári szezonra vonatkozóan a fürdı áldatlan állapotait parkolás szempontjából. A határozati 
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javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy azonnal kezdıdjön el a Szegfő utca és a fürdı 
közötti idegenforgalmi tartalék területen egy ideiglenes parkoló kijelölésének elıkészülete, 
szabályozva ezáltal a fürdı parkolását. Tájékoztatásul elmondja, hogy a fürdı északi 
kapujánál lévı parkoló megnövelésére – mint stratégiai cél – elérése érdekében pályázatot 
nyújtanak be. A bizottság a határozati javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy azonnal 
kezdıdjön meg az ideiglenes parkolók kialakításának elıkészítése a Szegfő utcai tartalék 
területen.  
 
Ladomérszky László István: A fürdı környékén lévı áldatlan állapotot mindenképpen meg 
kell szüntetni. Ezt ne attól tegyék függıvé, hogy fizetı parkoló kerül kialakításra vagy 
egyébként oldják meg a parkolást. Kérdése, hogy a Virág utca elbírja-e majd a forgalmat, itt 
fıleg a buszok parkolására gondol, mivel elég keskeny utcáról van szó.  
 
Krai Csaba: A Martinovics utcánál a Római Katolikus temetı mögött van annyi zöldterület, 
ahol megoldható lenne egy parkoló kialakítása. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Egyebek mellett legnagyobb gond a parkolók hiánya, amit az 
idegenforgalmi szezonra való tekintettel is meg kell oldani, ennek enyhítésére tárgyaltak az 
OTP Ingatlan Rt. igazgatójával. Engedélyt kértek arra vonatkozóan, hogy amíg a szóban forgó 
terület nem kerül hasznosításra, addig ott parkolót alakíthassanak ki.  
 
György Zoltán: A Szegfő utcánál elsısorban a személygépkocsik parkolását kell biztosítani, 
és lehetıleg a burkolt helyekre irányítani a buszforgalmat. Esetleg az ott lévı zöldterület, amit 
korábban használtak, ha szükséges igénybe szeretnék venni, de semmiképpen nem szeretnék a 
sportpályát és egyéb mellékutcákat elzárni a fürdı területén ilyen szempontból. Krai Csaba 
képviselı felvetésére elmondja, hogy ebbe a javaslatba célszerő lenne bevenni az említett 
területet úgy, hogy mivel közterületen a parkolók létesítése engedélyhez kötött, ennek a 
megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, ha tervet készítenek rá, engedélyeztetik és – 
ahogy a Petıfi Sándor utca esetében is – a leállósávot elkészítik.  
 
dr. Komáromi Éva: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság módosító 
indítványa a határozati javaslatra vonatkozóan az alábbi: A Képviselı-testület támogatja, 
hogy a Szegfő utcában azonnal kerüljön sor az ideiglenes parkoló kialakításának 
elıkészítésére.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a bizottság által tett módosító 
javaslatról. 
 
A Képviselı-testület a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság módosító 
indítványát – mely szerint: A Képviselı-testület támogatja, hogy a Szegfő utcában 
azonnal kerüljön sor az ideiglenes parkoló kialakításának elıkészítésére – egyhangú 
szavazással elfogadta.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozatról. 
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásra figyelemmel – egyhangú szavazással a következı 
határozatot hozta: 
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6026-2/73//2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Sárospatak város parkolási gondjainak enyhítésére, új gépjármőparkolók kialakítására 
 
 

A Képviselı-testület a város parkolási gondjainak enyhítésérıl, új gépjármőparkolók 
kialakításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
Támogatja, hogy a Szegfő utcában azonnal kerüljön sor az ideiglenes parkoló 
kialakításának elıkészítésére.  
 
Megállapítja, hogy fıleg a belvárosban, a parkolási lehetıségeket bıvíteni kell, melyhez 
jelenleg megfelelı szabad területtel az önkormányzat nem rendelkezik. 
 
Szükséges a Bodrog Hotel mögötti területen a korábban tervezett mélygarázs mielıbbi 
megépítése. 
 
A Képviselı-testület támogatja a fizetıparkolók kialakítását, megfelelı elıkészítés után. 
 
Felhatalmazza a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottságot a 
fizetıparkolók létesítésével kapcsolatos elıkészületek megtételére. 
 
Felelıs: Alpolgármester és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság     
              elnöke 
Határid ı: 2007. június 30. 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés térségi lap alapítására és mőködtetésére 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
egyhangú szavazással az alábbiak szerint javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. A 
térségi lap alapítását és mőködtetését Sátoraljaújhely városával együttesen indítsa el. A lap 
megbecsültetése érdekében javasolja anyagi ellenszolgáltatás ellenében eljuttatni a 
lakosságnak. Félév elteltével térjenek vissza az elnyert pályázó által készített közös lap 
tapasztalatainak értékelésére. Nem tartja célszerőnek a két polgármester személy szerinti 
megjelölését a pályázatok meghívottainak tekintetében, ezzel rájuk terhelnék a felelısséget. 
Kerüljön fel a honlapra és minden érdeklıdı kapjon lehetıséget a pályázaton való részvételre. 
A bizottság javasolja továbbá, hogy a rovatok felsorolásánál a civil szféra is kerüljön be a 
felsorolásba. A nyomdai kivitelezés vonatkozásában lehetıség szerint sárospataki vállalkozók 
részesüljenek elınyben, de arról természetesen végsı fokon a pályázatot elnyerı döntsön. 
Javasolja, hogy a tervben szereplı 4 millió forint költség nagyságrendjét biztosítsa ennek 
ellenére a költség tervezéshez, mert az induláskor erre feltétlenül szükség lehet.  
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Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek azzal a módosítással, hogy azonos 
vagy közel azonos ajánlat esetén a helyi vagy térségi nyomdát vagy nyomdai elıkészítéssel 
foglalkozó vállalkozást részesítsék elınyben.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja az 
elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek azzal a módosítással, hogy a megbízást 
féléves idıtartamra javasolják megkötni, ezután javasolják felülvizsgálni a mőködést. A 
költségvetésben meg kellene találni a fedezetet és a 4 millió forint összeget idıarányosan 
osszák fel a mőködés elsı félévében és utána döntsenek a véglegesítésrıl.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazással javasolja 
az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek azzal a módosítással, hogy a pályázati 
felhívásban szereplı 10 éves újságírói tapasztalat 5 évre módosuljon. 
 
Feró István Ferenc: Felmerült a bizottság ülésén, hogy ne ingyenesen terjesszék a lapot, 
ezzel kapcsolatban komoly vita volt, de állást nem foglalt ebben a bizottság. Ezt azért tartotta 
fontosnak megemlíteni, mert az Ügyrendi és Jogi Bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. 
Ennek ismeretében döntött úgy a bizottság, hogy 2 hetes megjelenések után félév múlva 
visszatérnek rá. Személyes megjegyzése, hogy elıször született meg a két város közötti 
megállapodás arról, hogy megjelenjen a lap és ezt követıen került a Képviselı-testület elé.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ebben a kérdésben a két város testülete dönt, tehát elıször errıl kell 
konzultálni, mint ahogyan a kvázi megállapodás megtörtént, hogy mind a két testület döntsön, 
így a dolgok menetébıl fakadóan volt az a menetrend, ebben nem lát problémát.  
 
Hajdu Imre: Felhívja a figyelmet arra, gyakorlatilag azt szeretnék megoldani, hogy rögtön 
törvényes megoldást választva terjesszék elı az ingyenes terjesztést. Ennek elsısorban egy 
nagyon fontos oka van, nevezetesen az, hogy ebben a pályázati kiírásban reklámbevételeket 
szeretnének látni az újság mőködtetésében, nyilván a két város hozzájárulásával erre a 8.720 
eFt kevésnek fog bizonyulni. Minél magasabb a példányszám, annál inkább tudnak hirdetıket 
toborozni erre, illetve a mőködtetéssel megbízott újságíró csapat. Ha pénzért adják, akkor nem 
lehet 11 ezres példányszámról beszélni. Tehát ezt a módosító javaslatot – akár az Ügyrendi és 
Jogi Bizottság javaslatára is reagálva – nem tartja jónak. Át kell gondolni mi a jobb megoldás, 
hogy az információ eljusson a város lakosságához, vagy az, hogy bevétel legyen. Az 
információhoz való jutás lehetısége alkotmányos joga a városban élıknek.  
A Pénzügyi, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság féléves próbaidıre tett javaslatát 
támogathatónak tartja, mivel akkor már látszik, hogy a tervbe vett kéthetente történı 
megjelenés bírja-e az a humánerıforrás, aki ennek a szolgálatába lesz állítva.  
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolta, hogy a pályázati felhívás tervezetbıl kerüljön ki a 
következı mondat: „A meghívottak körét Szamosvölgyi Péter és Dr. Hörcsik Richárd 
polgármesterek határozzák meg.”, nem tartja jó ötletnek, mivel csúszás lehet a lap 
megjelentetését illetıen. A civil szervezetek is szerepeljenek a lap tervezett rovatai között, 
teljesen természetesnek tartja, ezt támogatja.  
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javasolta, hogy a 10 éves tapasztalat 5 évre 
módosuljon, javasolja, hogy maradjon a 10 év.  
 
Saláta László Mihály: Korábban a Kommunális Szervezet dolgozói hordták szét a városban 
a Sárospatak Újságot. Az volt a tapasztalat, hogy kihordták ugyan a lapokat, de azok 
sajnálatos módon az utcán landoltak, mert aki nem tartott igényt arra, hogy a benne lévı 
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tartalmat is megvizsgálja, akkor értelmetlen a folyamat. 4000 ilyen lap készül majd, ezt 
eljuttatják a lakosságnak, hogy ez milyen megbecsülésnek fog örvendeni, bár most még nem 
ismerik a tartalmát, ezért gondolta a bizottság, hogy félév múlva térjenek vissza rá és akkor 
hozzanak döntést. Nem az ellen vannak, hogy ez legyen szabadon, hanem meg akarják 
becsültetni a lapot, ezért gondolták, hogy nem lenne helyénvaló.  
 
Hajdu Imre: A terjesztés nem a Kommunális Szervezet feladata lesz a jövıben, a mőködtetı 
a terjesztést is vállalja, és a terjesztéssel együtt kerülne az újság egy példánya 33,-Ft-ba, ezt 
egy postaszolgáltatóval kívánja megoldani vélhetıen majd.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Feró István Ferenc képviselı felvetésére elmondja, hogy a 
költségvetésben erre vonatkozóan 4 millió forint összeg van betervezve. Az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság módosító javaslatára vonatkozóan kéri a Képviselı-testület szavazását, mely szerint 
anyagi ellenszolgáltatással adják ki a lapot. Az eredeti tervezetben anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül szerepel.  
 
Feró István Ferenc: Megjegyzi, hogy az anyagi ellenszolgáltatással történı alapítás és 
mőködtetés egyéni képviselıi javaslata volt, melyet az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatott.  
 
A Képviselı-testület Feró István Ferenc képviselı Ügyrendi és Jogi Bizottság által 
támogatott módosító indítványát – mely szerint a térségi lap anyagi ellenszolgáltatással 
kerüljön forgalomba – 4 igen szavazattal és 10 nem szavazattal nem támogatja.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati felhívás tervezetbıl kerüljön ki a következı mondat: „A meghívottak körét 
Szamosvölgyi Péter és Dr. Hörcsik Richárd polgármesterek határozzák meg”. 
 
Saláta László Mihály: A két város önkormányzata arról döntött, hogy közösen alapít egy 
lapot, az interneten megjelenteti a pályázati feltételeket és aki erre reagál, az jelentkezik, 
nyilván ebben a testületek foglalnak majd állást.  
 
dr. Komáromi Éva: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke javasolja, hogy a meghívásos 
pályázati eljárással ellentétben nyílt eljárást támogat, tehát csak azt hirdesse meg a két 
önkormányzat, hogy térségi lapot kíván alapítani. Akik a pályázati felhívásra magukat 
megfelelınek érzik, azok jelentkezzenek. Ezzel szemben a tervezet azt tartalmazza, hogy 
meghívásos pályázat legyen, melynek körét a két város polgármestere határozza meg.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
elnöke által tett javaslatról, nevezetesen, hogy a nyílt eljárást támogatja.  
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke által tett javaslatról 
kapcsolatban – mely szerint a nyílt pályázati eljárást támogatja – 7 igen szavazattal, 7 
nem szavazattal érdemben nem foglalt állást.  
 
dr. Komáromi Éva: Felhívja a Képviselı-testület figyelmét arra, hogy az elmúlt idıszakban 
több szavazás esetében is ilyen szavazati arány volt. A Közigazgatási Hivatallal egyeztetett 
errıl, nevezetesen, hogy törvényességi szempontból mi a helyes, hogy a Képviselı-testület 
nem foglalt állást, tehát nem támogatta a javaslatot, vagy az, hogy érdemben nem foglalt 
állást. Egyértelmően a kialakult gyakorlatra hivatkozva a Közigazgatási Hivatal azt a választ 
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adta, hogy ilyen szavazati arány esetében a Képviselı-testület érdemben nem foglalt állást, 
tehát marad az eredeti javaslat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
javaslatáról, mely szerint félév elteltével térjenek vissza az elnyert pályázó által készített 
közös lap tapasztalatainak értékelésére, vizsgálják meg annak mőködését.  
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványát – mely szerint 
félév elteltével térjenek vissza és vizsgálják meg az elnyert pályázó által készített közös 
lap tapasztalatait, vizsgálják meg a mőködését – egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
dr. Komáromi Éva: A Kulturális Bizottság módosító javaslata, hogy azonos vagy közel 
azonos ajánlat esetén a helyi vagy térségi nyomdát vagy nyomdai elıkészítéssel foglalkozó 
vállalkozást részesítsék elınyben.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a módosító indítványról. 
 
A Képviselı-testület a Kulturális Bizottság módosító indítványát – mely szerint azonos 
ajánlat esetén a helyi vagy térségi nyomdát vagy nyomdai elıkészítéssel foglalkozó 
vállalkozást részesítsék elınyben – egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
dr. Komáromi Éva: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság módosító indítványa a pályázati 
felhívásban szereplı 10 éves szakmai gyakorlat 5 évre módosuljon.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a módosító indítványról. 
 
A Képviselı-testület az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság módosító indítványát – mely 
szerint a pályázati felhívásban szereplı 10 éves újságírói tapasztalat 5 évre módosuljon – 
11 igen szavazattal és 4 nem szavazattal elfogadta. 
 
dr. Komáromi Éva: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító javaslata volt, hogy a rovatok 
felsorolásánál a civil szervezetek kerüljön rögzítésre.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a módosító javaslatról. 
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványát – mely szerint a 
rovatok felsorolásnál a civil szervezetek kerüljön rögzítésre – egyhangú szavazattal 
elfogadta.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a térségi lap alapítására és 
mőködtetésére a módosító javaslatokkal együttesen.  
 
A Képviselı-testület fenti szavazások eredményeként 13 igen szavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 

 
6026-2/74/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
térségi lap alapítására és mőködtetésére 
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A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Egyetért Sárospatak és Sátoraljaújhely város önkormányzatai által történı közös térségi 
lap alapításával és mőködtetésével.  
Egyetért továbbá azzal, hogy a pályázat nyertesét egy évre bízzák meg azzal, hogy félév 
elteltével térjenek vissza, és értékeljék a közös lap mőködtetésének tapasztalatait.  
 
A térségi lap alapítására és mőködtetésére elıterjesztett pályázati felhívás tervezetét az 
alábbiak szerint módosítja, illetve kiegészíti: 
 
- legalább 10 éves újságírói tapasztalat módosul: legalább 5 éves újságírói tapasztalatra. 
 
- a lap tartalmára vonatkozó elvárások kiegészül „civil szervezetek” rovattal.  
 
Javasolja továbbá, hogy azonos vagy közel azonos ajánlat esetén a helyi vagy térségi 
nyomdát vagy nyomdai elıkészítéssel foglalkozó vállalkozást részesítsék elınyben.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Képviselı-testület Tanácsnokát – aki egyben a 
Kulturális Bizottság elnöke –, hogy a további szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
 
Határid ı: azonnal és folyamatos, 2007. december 31. 

 
Fentieknek megfelelıen módosult pályázati felhívás tervezete e határozat mellékletét 
képezi.  

 
A 6026-2/74/2007. (III.30.) KT. számú határozat melléklete 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Sátoraljaújhely és Sárospatak önkormányzatai pályázatot írnak ki térségi lap alapítására és 
mőködtetésére. Az elnyerhetı támogatás összege (félévre) bruttó 4.360 eFt, amelybıl 
Sátoraljaújhely bruttó 2.360 eFt-ot, Sárospatak bruttó 2.000 eFt-ot biztosít. Az összegek a két 
városban tervezett példányszám miatt különböznek. (Sátoraljaújhely 6000 db, Sárospatak 
5000 db). A pályázat meghívásos rendszerő. A meghívottak körét Szamosvölgyi Péter és Dr. 
Hörcsik Richárd polgármesterek határozzák meg.  
 
A térségi lap jövıbeni mőködtetıjének a következı feltételeknek kell megfelelni: 

•  legalább 5 éves újságírói tapasztalat 
•  lapkiadói referencia 
•  tagja valamely újságíró szövetségnek 
•  a lapot önálló vállalkozásként képes mőködtetni. 

 
A térségi lap küllemével, terjedelmével, megjelentetésével, terjesztésével kapcsolatos 
elvárások: 

•  példányszám: 11 ezer db, ingyenes terjesztéső (Sárospatak 5000 db, Sátoraljaújhely 
6000 db) 

•  megjelenés: kéthetente 
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•  A4 formátum, 16 oldal terjedelem, ezen felül a két város önkormányzatának 
határozatait, rendeleteit havonta négy oldalas fekete-fehér mellékletben jelenteti meg 

•  egy színkíséret 
•  tőzött 
•  hajtogatott 
•  az önkormányzatoktól kapott, fentebb említett 8.720 eFt-os támogatási összeg 

tartalmazza a lap készítésével, kiadásával, terjesztésével kapcsolatos valamennyi 
költséget. A mőködtetı ezen felül az önkormányzatoktól nem igényel többlet 
támogatást. 

 
A lap tartalmára vonatkozó elvárások: 

•  Rendszeresen visszatérı rovatokból álló szerkezet: 
Aktuális – közéleti történések 
Kultúra – tudósítások, interjúk, stb. kulturális eseményekrıl, ill. azok kapcsán 
Sport – események, eredmények 
Krimi – bőnügyi, baleseti tudósítások, ezekkel kapcsolatos felhívások, körözések, stb. 
Közérdeklıdésre számot tartó vélemények, probléma felvetések, levelek 
Oktatási intézmények életével kapcsolatos információk 
Párt-oldal – pártok, politikai szervezetek véleménye közügyekrıl 
Civil szervezetek  
Településeken élı helyi kisebbségek munkája, problémái, eredményei, stb. 
Egyházi rovat 
Recept – helyi emberektıl helyi specialitások 
Rejtvény 
Turizmus, vendéglátás 
Mezıgazdasági tanácsok termelıknek 
Pályázatfigyelı – vállalkozásoknak 
 

•  A hirdetések a lap terjedelmének maximum 15 %-át foglalják el (maximum 2 oldal), 
ebbe nem tartoznak bele a finanszírozó önkormányzatok közérdekő közleményei.  

 
 
10. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a kistérségi közoktatási feladatellátásba való bekapcsolódás 
lehetıségeirıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd: A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 16 települését érintı 
ügyrıl van szó. Három problémakört érint, nevezetesen a közoktatást, egészségügyi ellátást, 
illetve a szociális ellátást. Egyre nagyobb gondokkal küzdenek az önkormányzatok, amit csak 
összefogással lehet kezelni. Donkó József szakreferens urat kérte fel az ezzel kapcsolatos 
anyag elkészítésére. Harmadik alkalommal tárgyaltak errıl a kérdésrıl, legutóbbi 
megbeszélésre az Oktatási Minisztérium szakértıjét is meghívták. Szeretnének egy térségi 
együttmőködést, ugyanakkor egyetért azzal is, hogy minden önkormányzat a saját pozícióit 
próbálja védeni. Elsıdleges szempont Sárospatak város érdeke.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, sok információt kaptak 
ezzel kapcsolatban szakreferens úrtól a döntés meghozatalához. Ott voltak az 
intézményvezetık, illetve alpolgármester úr is kifejtette ezzel kapcsolatos véleményét. Ennek 
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alapján a bizottság egyhangúlag nem támogatja intézményfenntartó társulás létrehozását az 
érintett települések önkormányzataival. Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 
további mőködésével kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja, a Képviselı-
testület kezdjen tárgyalást Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlésének vezetıivel az 
intézmény átadásának szándékáról. Továbbá keressék a lehetıségét az intézmény 
gazdaságosabb üzemeltetésének. Véleményként elhangzott, hogy amennyiben nem látja 
biztonságosnak az önkormányzat a tárgyalás folyamán azt, hogy az iskola mőködése 
biztosítva lesz, akkor annak megfelelıen újból testület elé kerül ez a téma és saját fenntartásba 
visszaveszik az iskolát.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az elıterjesztést. 
A bizottság 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem javasolja a Képviselı-testületnek 
intézményfenntartó társulás létrehozását Bodrogolaszi, Hercegkút, Makkoshotyka települések 
önkormányzataival, valamint e településekrıl az elsı évfolyam tanulót ne fogadja a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola.  
A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-testületnek 
tárgyalások kezdeményezését az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyőlésének való esetleges átadásáról. Ehhez kapcsolódóan 6 nem 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem javasolja 2007. szeptember 1-tıl az Erdélyi János 
Általános Iskola és Kollégiumban fejlesztı osztály indítását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Ladomérszky Lászlónét a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, illetve Törı Lajosnét, az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium igazgatónıjét.  
 
Donkó József: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleményéhez kapcsolódóan elmondja, 
való igaz, hogy abban az esetben, ha a Képviselı-testület úgy dönt, hogy nem társul más 
intézményfenntartókkal és ez kérésként is megjelent a kistelepülések részérıl, amelyet azt 
gondol, valamilyen szinten respektálni kell, segítve az intézményeik megmaradását abban az 
esetben, amennyiben nincs társulás, hogy adott esetben az ezekrıl a településekrıl a szülık 
által megcélzott intézményt és itt csak a saját iskoláról (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) 
lehet beszélni, mondja ki a fenntartó, hogy más településen élı szülık gyermekeit nem 
fogadja. A kötelezı feladatellátás elsısorban a saját tanulóinkra, saját gyermekeinkre 
vonatkozik. Természetesen a közoktatási törvény tartalmazza a szabad iskolaválasztás jogát, 
azonban ez csak az adott intézmény befogadóképességéig terjed. Tehát nyilvánvaló, ha a 
fenntartó meghatározza az alapító okiratban a befogadandó gyermekek, illetve az ellátható 
gyermekek számát, - ennek alapjául az intézmény paraméterei szolgálnak – akkor onnantól 
kezdve Sárospatak Város Önkormányzatának nincs semmiféle kötelezettsége más 
önkormányzatokkal szemben.  
 
Zérczi László: A pontosítás miatt kér szót, nevezetesen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
nem fogadja az említett települések gyermekeit, kivéve az elsı évfolyam. Emlékezete szerint 
bizottsági ülésen ez így fogalmazódott meg, elnök úr pedig ezt éppen fordítva ismertette.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérné ezt pontosítani. 
 
Donkó József: A bizottság határozata úgy szólt, hogy nem javasolja a Képviselı-testületnek a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát intézményfenntartó társulásba vinni, és emellett javasolja 
a testületnek, hogy ezen településekrıl a következı tanévtıl ne fogadjon újabb beiratkozó 
gyermekeket az elsı évfolyamon.  
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Dr. Hörcsik Richárd: A Képviselı-testületnek két feladata van, egyrészt, hogy a város 
mőködésének pénzügyi egyensúlyát biztosítsák, illetve egy kötelezı feladatellátás, ami 
elsısorban a város polgárainak gyermekei számára vonatkozóan a közoktatási feltételek 
biztosítása. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos tervek elıtt áll a város, a maga 
részérıl rugalmas abban, hogy próbáljanak meg segíteni a környezı települések 
gyermekeinek (Bodrogolaszi, Makkoshotyka, Hercegkút), de egy bizonyos mértéken nem tud 
továbblépni a város, mert az a mőködést veszélyeztetné. Nehéz megfelelni a döntésnek, de 
nem zárkózik el a város, próbál minden pályázatot megragadni, többek között a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola valamilyen formában történı bıvítésére. Tárgyalásokat folytattak az 
Árvay József Gyakorló Általános Iskola fenntartójával, a Miskolci Egyetemmel, ık sem 
zárkóztak el. Szeretnének a Móricz Zsigmond internátusra is pályázatot benyújtani. A 
Képviselı-testület ha meghozza ezzel kapcsolatos döntését, akkor ne zárkózzon el attól, ha 
esetleg idıközben másképpen alakul elsısorban a közoktatási kvótáknak a fejleménye akár 
szeptember 1-jével kapcsolatban is, de mindenféleképpen jövı év január 1-jével, akkor 
térjenek vissza erre a kérdésre, hogy segíteni tudjanak egymáson.  
 
dr. Komáromi Éva: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vonatkozásában mindkét 
véleményezı bizottság a határozati javaslatban szereplı „b” variáció elfogadását javasolja a 
Képviselı-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett települések vonatkozásban az 
iskola a 2007. szeptember 1-jétıl ne fogadjon újabb beiratkozó gyermekeket az elsı 
évfolyamon.  
A határozati javaslat a következı: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kistérségi szintő 
feladat-ellátásának bekapcsolódásáról szóló elıterjesztésben a Képviselı-testület 
intézményfenntartó társulás létrehozását Bodrogolaszi, Hercegkút és Makkoshotyka 
települések önkormányzataival nem támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett 
települések vonatkozásában 2007. szeptember 1-jétıl elsı osztályos beiratkozandó tanulókat 
nem fogad az iskola. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozati javaslatról.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta: 

6026-2/75/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kistérségi szintő feladat ellátásának 
bekapcsolódásáról 

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta tárgybani elıterjesztést és intézményfenntartó 
társulás létrehozását Bodrogolaszi, Hercegkút és Makkoshotyka települések 
önkormányzataival nem támogatja. 
 
Megkeresi az iskola igazgatóját, hogy 2007. szeptember 1-tıl az érintett településekrıl az 
elsı osztályba beiratkozni kívánó tanulókat ne fogadja. 
 
Felelıs: Polgármester, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola megbízott igazgatója 
Határid ı: 2007. április 30. 
 



 49

 
Törı Lajosné: Nagyon nehéz helyzetben van az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, 
soha nem került még ebbe a döntési helyzetbe, hogy vagy az önkormányzat fenntartásában 
marad az iskola vagy pedig a megyéhez kerül, akinek kötelezı feladata a gyógypedagógiai 
ellátás. Bármilyen döntés is születik a mai ülésen, nagyon fél attól, hogy lesznek olyan 
gyermekcsoportok, akik nem kapják majd meg az értelmi képességüknek megfelelı optimális 
nevelést, oktatást, képzést, egyidejőleg félti a pedagógusokat is az esetleges leépítéstıl. 
Korábbi bizottsági ülésen felmerült az úgynevezett fejlesztı osztály jövı szeptembertıl az 
elsı osztály nem beindítása. Itt olyan gyermekekrıl van szó, akik ép értelmő gyermekek, akik 
magatartás- és részképesség zavarral küzdenek. Az iskolában 15-16 éve mőködik ez a fajta 
osztály, ahol elsı és második osztályban fejlesztik a gyermekeket, a két év, esetleges három 
év speciális fejlesztés után kerülnek be a többségi általános iskola második osztályába. Ha 
ezeket a gyermekeket arra kényszerítik, hogy a jövı szeptemberében vegyék fel a fordulatot a 
többségi általános iskola értelmes kis csemetéivel, akkor meggyızıdése, hogy nem fog 
sikerülni nekik. Tapasztalatai alapján ezek a gyermekek az egy éves tananyag felét, esetleg 
háromnegyed részét képesek elsajátítani egy tanév alatt. A kollégái, akik ebben a két 
osztályban dolgoznak, olyan speciális tudással rendelkeznek, mint tanítói diploma, 
gyógypedagógiai tanári diploma, fejlesztı pedagógusi képzettség, dyslexia, dysgraphia, 
prevenció és terápiás tudás és dyscalculia prevenciós és terápiás tudás. Ez az öt, ami a 
részképesség fejlesztésében jelentıs számukra és nemcsak elméleti, hanem 15-16 éve ebben 
az osztályban gyakorlati tudás is. Nem tudja, hogy a többségi általános iskola tanítói 
rendelkeznek-e ezzel az ötféle tudással. Véleménye szerint hibás döntés lenne az elsı, 
második osztály megszüntetése és jövıre ne induljon elsı osztály, mert ha itt gyerekek két év 
alatt ezzel a speciális módszerrel délelıtt és délután képességfejlesztéssel sem tudják az egész 
éves anyagot elsajátítani, viszont két év alatt úgy meg tudnak erısödni, hogy nagyon is jól 
tudnak haladni a többségi általános iskola második osztályától kezdve és akkor a 
továbbtanulásuk is biztosítva van. Kéri a Képviselı-testületet, hogy fontolja meg döntését.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Valóban csak a fenntartó változna, minden egyéb változatlan maradna, 
ha ezt a változatot fogadná el a Képviselı-testület, így a határozati javaslat arról szólna, hogy 
a Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, kezdjen tárgyalást Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Közgyőlésének vezetıivel az intézmény átadásáról. Kérdés, hogy megszőnik vagy 
nem szőnik meg. Nyilván egyértelmő dolog, hogy szeretnék továbbra is, sıt azt is szeretné 
mint önkormányzat – bár a fenntartó változik természetesen – de nem a mi kompetenciánk, 
hogy minden változatlan legyen. Meg van gyızıdve arról, ha Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyőlése vállalja az intézmény fenntartását – annak ellenére, hogy magas hiánnyal küzd – 
akkor nem lesz olyan probléma, amelyet az igazgató asszony említett, mivel jó kapcsolat van 
a Közgyőlés elnöke és az önkormányzat között. Amennyiben veszélybe kerül az intézmény 
fenntartása, akkor visszakerül a Képviselı-testület elé ismételten ez a téma. A Pénzügyi 
Bizottság elnöke tájékoztatása szerint 50 millió forintról van szó, jövıre ez már 100 millió 
forint plusz kiadást jelentene, amit az önkormányzat már igazán tud teljesíteni. Ez a 
kompromisszumok szempontjából a létezı legenyhébb megoldás. Sajnos elmondható, hogy az 
oktatási kormányzat hibájából jutottunk el idáig, az idei év nagy vesztese a kultúra mellett a 
közoktatás. Az önkormányzat nem szeretné megszüntetni ezt az iskolát, becsülik azokat a 
pedagógusokat, akik ott dolgoznak. Tavaly december óta próbálnak megoldást találni erre a 
kérdésre, és bizony komoly viták zajlottak le. Megnyugtatja igazgató asszonyt, az 
önkormányzat szeretné, ha továbbra is ugyanezekkel a feltételekkel mőködne tovább az 
intézmény, ı ezt fogja védeni. Elızetes tárgyalásokat folytatott ebben a témában a Megyei 
Önkormányzat illetékeseivel, nem fél attól, hogy ezt az intézményt bezárják és olyan 
feltételeket teremtve esetleg drasztikus megoldásokhoz kell folyamodni. Jövı januártól az 
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intézmény egész finanszírozása változik, megvédik az iskolát, de ha a Képviselı-testület úgy 
dönt, ezt a lépést kénytelenek megtenni.  
 
Donkó József: Az önkormányzatokról szóló törvény pontosan szabályozza ennél a körnél a 
kötelezı és a nem kötelezı feladatokat. Kérdés, hogy amennyiben ez az intézmény fenntartót 
vált, tehát Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlése lesz a jövıben a fenntartó, akkor a 
jelenlegi ún. kis létszámú osztállyal mit kezd a megye. Kérdezi ezt azért, mivel akkor már a 
megye számára ez a feladat már nem kötelezı. Azt már nem tudja megmondani, hogy a 
megye vállal-e olyan feladatot, ami számára nem kötelezı vagy sem. Ezt információként 
mindenképpen szerette volna elmondani. 
 
Feró István Ferenc: Kérdezi, hogy szükséges-e döntést hozni arról, hogy induljon elsı 
osztály a jelenlegi körülmények között vagy ezt bízzák a leendı fenntartóra.  
 
dr. Komáromi Éva: Azért szükséges valamilyen állásfoglalás megtétele, mivel az Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság részérıl elhangzott az a módosító javaslat, hogy igen, döntsön róla a 
Képviselı-testület. Dönthet úgy a Képviselı-testület, hogy ezt a feladatot helyben tartja és a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretei között helyben ellátja, arra hivatkozással, hogy, ha 
a Megyei Közgyőléshez átkerül a teljes intézmény, ott ez nem kötelezı feladat lesz.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Mi van abban az esetben, ha az önkormányzat kéri a Megyei 
Önkormányzatot, hogy vegye át.  
 
dr. Komáromi Éva: Nem köteles átvenni, mert nem kötelezı feladat számára, pontosabban 
nem köteles ellátni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az önkormányzati törvény kimondja a kötelezı feladat ellátására, 
akkor automatikusan a „b” variáció lép hatályba, tehát errıl a Képviselı-testületnek dönteni 
kell? Nem kell, mert ha nem veszi át, akkor nyilván az önkormányzati törvénynek 
megfelelıen kötelezı feladatként el kell látnia az önkormányzatnak. Kérheti-e az 
önkormányzat a Megyei Önkormányzattól, hogy ezt a feladatot is lássa el.  
 
Aros János: Még a hivatalos kérés elıtt javasolja, egyeztessenek ezzel kapcsolatban, bár nem 
tudja, hogy mennyire lesz jogszerő és hivatalos ezeknek a gyermekeknek az ilyen irányú 
külön osztályba történı csoportosítása. 2007. szeptemberben még lehet, de 2008. 
szeptembertıl biztos, hogy nem fogják engedélyezni, ismerve az oktatási politika ilyen irányú 
szándékait, ezeket a gyermekeket be fogják tenni az egészséges elsıs gyermekek közé. Jegyzı 
asszony azt mondta, hogy amennyiben nem tudja vállalni a Megyei Önkormányzat, akkor a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolával láttassa el az önkormányzat ezt a feladatot. Ezt nem 
javasolja, viszont javasolja, hogy úgyis elıkészületben van az összes alapfokú oktatási 
intézmény fenntartójával és igazgatójával történı egyeztetés – Lendák Lajos Zoltán az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke valószínő megkezdte ezeket az egyeztetéseket – és 
állapodjanak meg abban, hogy mindenki részt vállal ebbıl a feladatból, tehát ezt a 13 fı 
gyermeket ne csak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába helyezzék el, hanem lehetıség 
szerint mindenki vállaljon ebben szerepet. Igaza van az igazgatónınek abban, hogy soha ilyen 
rossz helyzetben még nem voltak a kistérségi iskolák, nem volt maga az oktatásügy és ezzel 
kapcsolatban az önkormányzatok is katasztrofális helyzetbe kerülnek. A Kormány és az 
Oktatási Minisztérium faluromboló politikájának fontos eleme az oktatás tönkretétele, a 
kistérségi iskolák ellehetetlenítése, a felelısséget viszont teljes egészében a kistérségi 
központokra hárítja. Ha mégis segítene a kistérségi központ, akkor még csepegtetésképpen 
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különbözı normatíva kiegészítéseket beígér az utaztatással, az ellátási szerzıdés 
megkötésével, stb. kapcsolatban. A táblázatban fellelhetı, hogy hány gyermeket tudnának, 
mennyi plusz normatíva igényelhetı, milyen plusz bevételt jelenthetne az önkormányzatnak 
az, ha a három említett intézménnyel megkötnék a szerzıdést. Ez közel 35 millió forinttal 
csökkentené az önkormányzat jelenleg több, mint 100 millió forint összegő kiadást a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolával szemben bevételként. Természetesen, ha ebbıl levonják, 
hogy ebbıl milyen plusz kiadások kerülnek, akkor ez jóval kevesebb lesz, illetve, ha azokat a 
kérdéseket feltesszük, hogy egyáltalán hová helyezzék el ezeket a gyermekeket. A jelenlegi 
iskola tovább-bıvítése lehetetlen. A volt Esze Tamás Általános Iskola épületben olyan 
feltételeket tudnának biztosítani a bejövı gyermekeknek, mint ahol jelenleg vannak. 
Kérdésként merül fel továbbá, hogy tudnak-e iskolabuszt vásárolni, lesz-e rá pályázat, hogyan 
tudják megoldani az utaztatásukat, hiszen csak akkor igényelhetik a plusz normatívát, ha 
ezeket a feltételeket biztosítani tudják. Mi lesz a most kedvezınek ígért csepegtetett plusz 
normatívával. Van-e arra garancia, hogy jövıre vagy két év múlva nem épülnek be az 
alapnormatívákba. Végigtárgyalták, hogy milyen elınye, illetve hátránya van annak, ha a 
három jelentkezı iskolával kötik meg a szerzıdést. Sajnálatos, de úgy tőnik, hogy jelen 
esetben azok a feltételek, amelyek teljesítésével az elınyökhöz hozzájuthatnának, ezek nem 
teljesíthetıek. Különösen más a helyzet az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 
problémájával kapcsolatban. A normatíva csökkenésen kívül – ami szintén úgy tőnik, hogy 
szándéka az oktatási kormányzatnak – idén 50 millió forint plusz forrást kellett biztosítani 
annak az intézménynek, amely 3-4 évvel ezelıtt még pluszba volt az önkormányzatnak, több 
volt a normatívája, mint amibe került ennek az intézménynek a fenntartása. Ez most közel 50 
millió forintba kerül az önkormányzatnak szeptembertıl a normatíva csökkenés miatt 70-80 
millió forintba fog jövıre kerülni, tehát 2007. évet ki tudják húzni ezzel a hiánnyal, viszont 
2008-ban be kell zárni ezt az iskolát. Csak akkor tudják megmenteni, ha olyan oktatási 
formával tudják feltölteni – igazgatónı megtette az elsı lépéseket, hiszen feltöltötte azokat a 
kollégiumi helyeket, amelyeknek a finanszírozása valamelyest jobb, mint a többi 
tevékenységnek – 10-15 millió forinttal tudják csökkenteni a kiadásainkat, de így is ott lesz 
még 50-60-70 millió forint hiány. Sajnos nem lehet tovább tolni, 2008-ban be kell zárni, 
egyedüli lehetıség, ha a Megyei Önkormányzattal olyan egyezség születik, amire garancia 
van, hogy nem fogják ezt az intézményt bezárni hasonló módon mőködtetik tovább. Még egy 
veszélyes helyzet, pontosan a két dolog összekapcsolódása miatt minden egyes kistelepülés 
ragaszkodni 1., 2. vagy 3 jelenleg Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumba bejáró 
gyerekéhez, hiszen ı úgy fogja tudni biztosítani a követelményeket, ha minél több gyermeket 
beírat a saját iskoláiba, akkor is, ha nincs olyan szinten. Nem tudja, hogy a Megyei 
Önkormányzat ilyen formában, összegyőjtve a jelenlegi formában vállalja-e a mőködtetést, 
attól tart, hogy nem is vállalhatja törvény szerint. 
 
Donkó József: Nem kötelezı feladata.  
 
Aros János: A megoldás ezzel kapcsolatban, ha tudomásul veszi az önkormányzat az 
integrációs szándékot, tudva elıre azt, hogy ezek a gyermekek még valószínő, a gyerekek 
még 12 éves korukban is második osztályba fognak járni, de ez tény. Javasolja, hogy az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javaslatát fogadja el a Képviselı-testület. Megjegyzi, hogy 
ezeknek a gyerekeknek itt volt a legjobb helyük, ilyen oktatási formában fejlıdhettek olyan 
szintig, hogy az utóbbi néhány évben az általános iskola elvégzése után a Vay Miklós 
Szakképzı Iskolába be tudtak iratkozni, hellyel-közzel helyt is álltak, de meggyızıdése, ha 
integrálják ıket, akkor nagy problémákat generálnak tovább.  
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Zérczi László: Egyetért alpolgármester úr felvetésével. Véleménye szerint a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola az elmúlt években nagyon hatékonyan és jól látta el az integrált 
oktatást, fejlesztı szobát hozott létre ezen gyermekek érdekében, illetıleg a továbbképzésekbe 
megpróbálta a tanítókat lehetıség szerint speciális feladatok irányába fejleszteni. A leendı 
elsısök szülei számára jegyzi meg, hogy az elhangzottak ne riasszák el a Rákóczi iskola felé 
való beiratkozási szándékukat, mert ezeket a problémákat az iskola ismeri, úgy érzi jól is 
kezeli, fıleg úgy, ha a város többi alapoktatási intézménye is részt vállal majd ezen 
gyermekek oktatásában, akkor nyugodtan jöhetnek a gyerekek az iskolába.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Felkéri Jegyzı asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot. 
 
dr. Komáromi Éva: Ugyanezen napirendi ponton belül második téma az Erdélyi János 
Általános Iskola és Kollégium további mőködtetésérıl szól. Az elıterjesztésben szerepel „a” 
és „b” variáció. Mindkét véleményezı bizottság a „b” variációt támogatta, nevezetesen, hogy 
kezdıdjön tárgyalás Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlésének vezetıivel az intézmény 
átadása vonatkozásában. Ennek a javaslatnak megfelelı határozat a következı: A Képviselı-
testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) 
bekezdésében és a 115.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a Megyei Önkormányzat 
kötelezı feladatai közé tartozó, jelenleg a helyi önkormányzat által önként vállalt és ellátott, 
többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatását, nevelését, 
gondozását és kollégiumi ellátását nem vállalja. Megkeresi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Közgyőlését, hogy a fenti feladatok ellátását biztosító intézményt, nevezetesen 
az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumot (székhelye: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos út 
10.) vegye át. Felelıs: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, intézkedés azonnal, folyamatos, 
2007. december 31-ig. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozati javaslatról. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
6026-2/76/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
a helyi önkormányzat által ellátott nem  

kötelezı feladatok átadásáról 
 

A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében és a 115. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
Megyei Önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozó – jelenleg a helyi önkormányzat 
által önként vállalt és ellátott – többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos 
gyermekek oktatását, nevelését, gondozását és kollégiumi ellátást  n e m   v á l l a l j a . 
 
Megkeresi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlését, hogy a fenti 
feladatok ellátását biztosító intézményt, nevezetesen az Erdélyi János Általános Iskola és 
Kollégiumot (székhelye: Sárospatak, Nagy Lajos út 10.) vegye át. 
 
Felelıs: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı: azonnal (a döntés közlésére) és folyamatos, 2007. december 31. 
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dr. Komáromi Éva: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén elhangzott és bizottsági 
véleményként megfogalmazásra került, hogy a kötelezı és nem kötelezı feladatellátásra 
tekintettel fejlesztı osztályt 2007. szeptember 1-jén ne indítson az Erdélyi János Általános 
Iskola és Kollégium, hanem azt a helyi önkormányzat az alapfeladatot ellátó intézmények 
között együttmőködve vállalja tovább.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a bizottság által megfogalmazott 
javaslatról. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
6026-2/77/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban fejlesztı osztály indításáról 

 
 

A Képviselı-testület egyetért az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság azon javaslatával, 
hogy az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium 2007. szeptember 1-jén fejlesztı 
osztályt ne indítson, hanem az érintett tanulók oktatását az Önkormányzat az 
alapfeladatot ellátó intézményekben oldja meg.  
 
Felelıs: Polgármester és az iskola igazgatója 
Határid ı: folyamatos, 2007. szeptember 1. 
 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 

szóló rendelet megalkotására 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 

Bizottság  
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet arról, hogy új rendelet alkotásáról 
van szó, azonban maga a téma nem új, mivel volt korábban közterület-használattal 
kapcsolatos rendelet, de a jelentıs számú módosításokra tekintettel teljesen új rendelet 
elkészítetését látták indokoltnak egységes szerkezetbe foglalva. Az ülés elıtt ehhez az 
anyaghoz kiosztásra került egy plusz kiegészítés a bizottsági ülésen elhangzottakra is 
figyelemmel, ami a Szent Erzsébet évhez kapcsoló parkolási rend kialakítására vonatkozik. 
Természetesen nemcsak erre az ünnepségre, hanem egyáltalán a fizetı parkolókra vonatkozó 
helyeket, illetve a Képviselı-testület által megjelölt idıszakokban fizetı parkolóként üzemelı 
helyekre vonatkozik. Kéri, hogy a rendelet egészéhez ezt vegyék figyelembe, illetve ahogy a 
kiegészítés is tartalmazza, majd a rendelet-tervezet egészében a 20.§ után kerülne beillesztésre 
az itt megfogalmazott paragrafus és ezt követıen pedig a rendelet egésze értelemszerően 
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átszámozódik. Mind az Ügyrendi és Jogi, mind pedig a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén részletesen tárgyalták a napirendet.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetét megtárgyalta, 
azt egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy a testületi 
ülésig az összegek ÁFA-val együtt kerüljenek kidolgozásra, ez idıközben megtörtént. 
Javasolja továbbá, hogy a Szent Erzsébet ünnepség rendezvény ideje alatt a személygépkocsi 
esetében óránként 200,-Ft, autóbusz esetében óránként 1.000,-Ft, autóbusz napi költsége 
8.000,-Ft, illetve személygépkocsi napi költsége 1.500,-Ft összegben kerüljön 
meghatározásra.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazással javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet megalkotására vonatkozó 
elıterjesztés támogatását. A bizottság ülésén egy újabb határozati javaslat is megfogalmazásra 
került, amely az utcai árusítás szabályozására tesz javaslatot a Képviselı-testületnek különös 
tekintettel a Szent Erzsébet évre. A bizottság javasolja, hogy mivel a jelenlegi költségvetés 
nem ad lehetıséget arra, hogy önálló egyen pavilonokat készítsenek és adjanak bérbe az 
árusok részére, ezért a város vezetése írásban keresse meg az árusítókat és hívja fel a 
figyelmüket, hogy a városképbe illı esztétikus megjelenéső elárusító helyeken folytassák 
tevékenységüket. Ezzel szeretnék a rendeletben foglalt közterületen történı árusítást bizonyos 
keretek között tartani. A Szent Erzsébet év és rendezvények szervezésének operatív elıkészítı 
testülete személyesen egyenként is meg fogja keresni az árusítási engedéllyel már rendelkezı, 
illetve igényüket ezután benyújtókat és szeretnének egyeztetni nemcsak az árusítás 
körülményeirıl, hanem a termékskáláról, termékválasztékról. Lehetıleg szeretnék arra 
szorítani az árusokat, hogy a környezetnek és a rendezvénynek megfelelı hangulatú 
termékskálával jelenjenek meg. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet jóváhagyását, 
illetıleg az utcai árusításról szóló határozati javaslatot pedig 7 igen és 1 tartózkodással 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A parkolási díjak vonatkozásában az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
javaslatát támogatja. 
 
dr. Komáromi Éva: Errıl úgy is lesz szavazás, tekintettel arra, hogy eltérı javaslat, ezt 
egyenként fogja szavaztatni polgármester úr. 
 
Erdıs Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy az elıterjesztı javaslata a bizottsági ülésen 
nem állt még rendelkezésre, így a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
ebben a tekintetben nem foglalt állást.  
 
dr. Komáromi Éva: A rendelet-tervezet egészét elfogadásra javasolta mindkét véleményezı 
bizottság azzal, hogy a külön kiosztott mellékletben szereplı parkolási díjak vonatkozásában 
az elıterjesztı javaslatához képest az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak eltérı javaslata volt. A 
kijelölt fizetı parkolókban személygépkocsi után az elıterjesztés 100,-Ft/óra összeget 
tartalmazott, ehhez képest az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványa 200,-Ft/óra 
összeget javasolt, ezt az álláspontot erısítette Feró István Ferenc egyéni képviselıi 
hozzászólásában. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a módosító indítványra 
vonatkozóan. 
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A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványát – mely szerint a 
kijelölt fizet ı parkolókban a Szent Erzsébet ünnepség rendezvény ideje alatt a 
személygépkocsi után 200,-Ft/óra összeg kerüljön meghatározásra – egyhangú 
szavazással elfogadta.  
 
dr. Komáromi Éva: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság autóbusz vonatkozásában 1.000,-Ft/óra 
összeget javasol meghatározni, megjegyzi az elıterjesztés 100,-Ft/óra összeget tartalmaz.  
 
Saláta László Mihály: A bizottság ülésén azért vetıdött fel ez a kérdés, mert felvetıdött, 
hogy Sárospatakhoz hasonló néhány város esetében ezek az összegek hogyan alakulnak. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott 
egy javaslat ezzel kapcsolatban. Sokkal egyszerőbb lenne az ár helyett egy módszer 
egyeztetést véghez vinni, méghozzá, hogy 2 órát meg nem haladó, illetve két órát meghaladó 
parkolás esetén megállapítani egy bizonyos összeget. Errıl tárgyaltak a bizottság ülésén, de 
konkrét határozati javaslat nem született erre vonatkozóan. A 2 órát meg nem haladó parkolás 
esetében 200,-Ft összegő parkolási díjat, a 2 órát meghaladó parkolás esetén 500,-Ft összeget 
javasol meghatározni személygépkocsi esetében. Az autóbusz esetében 2 órát meg nem 
haladó parkolás esetén 800,-Ft összeget, illetve egy magasabb összeget a két órán túli 
parkolás esetére. Ez négyféle parkoló jegy tömböt jelent. 
 
dr. Komáromi Éva: Ez esetben át kellene gondolni, hogy ellenırizhetı lesz-e, hogy ki 
milyen idıtartamra váltott parkoló jegyet.  
 
Erdıs Tamás: A bizottsági ülésen, illetve a Szent Erzsébet operatív testület megbeszélésén is 
elhangzott, egy kb. 10-15 fı, mint a közterület és a parkolás rendjére felügyelı személyzetet 
igényel. Egyszerősítsék ezt a kérdést, így javasolja, hogy határozzanak meg egy összeget a 
parkolási díj tekintetében a személygépkocsik, illetve autóbuszok vonatkozásában.  
 
dr. Komáromi Éva: Fel tudja mérni az ideérkezı, hogy megéri-e neki a napijegyet 
megváltani. 
 
Ladomérszky László István: A parkolási díjak tekintetében ha magas összeget állapítanak 
meg, akkor a környezı utcák meg fognak telni.  
 
Stumpf Gábor József: A személygépkocsi esetében két kategória, az autóbusz 
vonatkozásában egy kategória kialakítását javasolja. 
 
Erdıs Tamás: Tervek között szerepel, hogy a két napos rendezvényre ideérkezı 
autóbuszokat egy megadott érkezési vendégleszállási és felszállási rend szerint szeretnék 
fogadni. Egy adott buszmegállót jelölnének ki 1 hónappal a rendezvény kezdete elıtt, ahol a 
buszok letehetik a szállított vendégeket, azután egy megadott buszparkolóba távozna a busz. 
Erre vonatkozó javaslat a használtcikk piac a MÁV területén, ahol a szakemberek szerint 40-
50 busz elfér. A személygépkocsik esetében kétféle tömb: 2 óra alatti és 2 óra feletti kategória 
meghatározását javasolja.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megjegyzi és felhívja a képviselık figyelmét arra, hogy a bizottsági 
ülésen tisztázzák ezeket a kérdéseket, a testület elé már letisztult javaslatot hozzanak. 
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Aros János: Eltérı javaslata autóbusz óránkénti díjára vonatkozóan 500,-Ft/óra, az 
elıterjesztı által megjelölt 150,-Ft/óra, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság által javasolt 
1.000,-Ft/óra összeggel szemben. Autóbusz napi költségére vonatkozó módosító javaslata 
4.000,-Ft/nap.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását Aros János alpolgármester eltérı 
javaslatára vonatkozó 500,-Ft/óra/autóbusz vonatkozásában.    
 
A Képviselı-testület Aros János alpolgármester módosító indítványát – mely szerint az 
autóbusz parkolási díját 500,-Ft/óra/autóbusz összegben határozzák meg – 12 igen 
szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadta.  
 
dr. Komáromi Éva: A napokra vonatkozó díjtétel a személygépkocsi esetében az 
elıterjesztés szerint 800,-Ft/nap, az Ügyrendi és Jogi Bizottság ezzel kapcsolatos eltérı 
javaslata 1.500,-Ft/nap.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
eltérı javaslatára vonatkozóan, mely szerint személygépkocsi esetében 1.500,-Ft/nap összeg 
kerüljön meghatározásra. 
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság eltérı javaslatát – mely szerint 
személygépkocsi esetében 1.500,-Ft/nap összeg kerüljön meghatározásra – 3 igen 
szavazattal és 12 nem szavazattal elutasította.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tehát ez esetben marad az eredeti 800,-Ft/nap összeg ebben a 
vonatkozásban.  
 
dr. Komáromi Éva: Autóbusz vonatkozásában az elıterjesztés 1.200,-Ft/ nap összeget, az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság 8.000,-Ft/nap összeget, Aros János alpolgármester 4.000,-Ft/nap 
összeget javasol. Alpolgármester úr eltérı javaslatára vonatkozóan kell szavaznia a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az alpolgármester módosító 
indítványára vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület Aros János alpolgármester módosító indítványát – mely szerint 
autóbusz esetében a parkolási díj 4.000,-Ft/nap összegben kerüljön meghatározásra – 13 
igen szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadta. 
 
Erdıs Tamás: A sárospataki lakosokat meg fogják kérni arra, hogy a Szent Erzsébet 
ünnepség ideje alatt a rendezvényekre lehetıségeikhez mérten gyalogosan érkezzenek, kérik a 
lakosság ez irányú tolarenciáját, mivel a távolról érkezıknek kell biztosítani a parkolót. Ki 
fognak jelölni a Várnegyed bejáratához közeli helyen lévı parkolót, ahol mind az ott lakók, 
mind az elárusítás céljából érkezık vagy rendezvényeken közremőködık az autóikkal 
parkolhatnak, itt természetesen nem fognak parkolási díjat szedni, zárt parkoló lesz pontosan 
annak érdekében, hogy ne legyenek problémák. Olyan esetekben, ahol parkolás szükségeltetik 
más területen, a lakosok számára olyan kártyát szeretnének kibocsátani, amely legalizálja, 
hogy ık ott parkolhatnak, azért, hogy a rendeletben szereplı bírságok ıket ne sújtsák.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a rendelet-tervezetrıl a módosító 
indítványok beépítésével. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással megalkotta a 10/2007. (IV.01.) rendeletet, 
mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
12. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a méhtartás helyi szabályozása szükségességének 
felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  
 

dr. Komáromi Éva: A Képviselı-testület legutóbbi ülésén fogadta el az állatok tartásáról 
alkotott rendelet módosítását. Akkor merült fel annak igénye, hogy vizsgálják meg, 
lehetséges-e, illetve szükséges-e helyben a méhtartás szabályait rendeletben rögzíteni. Ennek 
eredményeképpen az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy a hivatal álláspontja szerint nem 
szükséges, hogy a méhtartást helyi rendelet alkotásával szabályozzák, mivel ennek van 
megfelelı központi jogszabálya. Ha ennek a betartására felhívják a méhészek figyelmét, 
illetve helyben mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elıírások betartásra 
kerüljenek, akkor nem szükséges tovább helyben szabályozni ezt a témakört. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta és a tájékoztató elfogadását egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/78/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a méhtartás helyi szabályozása szükségességének felülvizsgálatáról 
 
A Képviselı-testület a méhtartás helyi szabályozása szükségességének felülvizsgálatáról 
szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
 
 
13. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl készülı 
rendelet-tervezet elıkészítésérıl, a szabályozás szempontjairól 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
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Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyéb ügyek között foglalkozott a témával, kérése az 
apparátus felé, hogy amennyiben a rendelet-tervezet elkészül, akkor a Kulturális Bizottság is 
szeretné megtárgyalni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Természetesen. Kéri a Képviselı-testület szavazását a tájékoztatóról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/79/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl készülı rendelet-tervezet 
elıkészítésérıl, a szabályozás szempontjairól 

 
A Képviselı-testület a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl készülı 
rendelet-tervezet elıkészítésérıl, a szabályozás szempontjairól szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
 
 
14. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Attila utcából megközelíthetı ingatlan 
megvásárlására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Ezen elıterjesztéssel, illetıleg a testület döntésével megnyílik a lehetıség arra, 
hogy a Kalajka rendezése tárgyában megtegyék az elsı lépést.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 



 59

6026-2/80/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Attila utcából megközelíthetı, 489. helyrajzi számú ingatlan 
megvásárlásáról 

 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete Gazsi János és társai tulajdonában lévı 
sárospataki 489. helyrajzi számú beépítetlen ingatlant 600,-Ft/m2 alapár figyelembe 
vételével 531.600,-Ft,  azaz Ötszázharmincegyezer-hatszáz forint vételáron közpark 
céljára megvásárolja. 
 
Felhatalmazza az Alpolgármestert a vételár vonatkozásában a tulajdonosokkal az 
egyezség megkötésére és az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
 
Felelıs: Alpolgármester 
Határid ı: 2007. május 31. 
 

 
 
15. NAPIRENDI PONT  

Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának közbeszerzéseirıl 
készült elızetes összesített tájékoztató jóváhagyására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  

 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, melynek elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 
6026-2/81/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2007. évre tervezett közbeszerzéseirıl készült 

elızetes összesített tájékoztatójának jóváhagyásáról 
 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta és jóváhagyta – a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 247. §-a, valamint Sárospatak Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata értelmében elkészített – Sárospatak 
Város Önkormányzatának 2007. évre tervezett közbeszerzéseirıl készült elızetes 
összesített tájékoztatóját. 
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16. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Javaslat sporttámogatások felosztására 
       Elıterjesztı: Lendák Lajos Zoltán az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
       Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 
Hajdu Imre: A 2007. évi sporttámogatásokkal kapcsolatban olyan átlátható rendszert 
dolgozott ki az önkormányzat, ami leginkább a központi pályázati támogatások rendszerére 
hasonlít, ezért pályázati adatlapot készítettek, illetve egy éves versenynaptárt kértek be az 
egyesületektıl. Ennek a pályázatnak szigorú formai, illetve tartalmi követelményei voltak, 
amit gyakorlatilag a Rákóczi Diáksport Egyesület kivételével mindenki tudott teljesíteni, ezért 
a mai ülésen csak ezt a kérelmét nem tudja tárgyalni a testület. Ha idıközben a diáksport 
egyesület formailag megfelelı pályázatot nyújt be, akkor majd az áprilisi testületi ülésen 
tudnak erre visszatérni. 
 
Lendák Lajos Zoltán: A pályázati adatlapok kiküldésre kerültek, melyek 1 kivétellel vissza 
is érkeztek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb darts egyesülete a Sorompó Darts 
Club, – eddig még semmilyen támogatást nem kaptak – ezúton gratulál Hornyák Istvánnak, 
aki a magyar darts válogatottba kapott meghívást. A bizottság javaslatával szerette volna az 
ilyen kisebb egyesületeket is valamilyen szinten elismerni, természetesen a nagyobb 
egyesületek a kiosztott támogatás közel 70 %-át a Sárospataki Torna Club kapja, nem sodorva 
veszélybe ezeket az egyesületeket. A költségvetés tárgyalásakor alpolgármester úr említette, 
hogy azon kevés tételek közé tartozik a sporttámogatások összege, amelyek nem változtak. A 
bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a Sárospataki Torna Club futball 
szakosztálya részére 3.000 eFt, a kézilabda szakosztály részére 2.200 eFt, az ökölvívó 
szakosztály részére 1.000 eFt, az Árvay Diáksportkör részére szakosztályokra lebontva 
(futball, úszás, ökölvívás, kézilabda, sakk, torna) 600 eFt, a Zempléni Vízilabda szakosztály 
részére 400 eFt, a Sárospataki Ulti Egyesületnek (nemzeti bajnokság döntıje megrendezésére) 
60 eFt, a Sárospataki Elektromos Sportegyesület sakk szakosztálya részére 900 eFt, a Darts 
Club (egy verseny megrendezésére) 30 eFt, a MTTSZ BEFAG FETE (lövészettel foglalkozó 
egyesület verseny megrendezésére) 30 eFt, a Sporthorgász Egyesület részére 100 eFt 
támogatást + 30 eFt-ot egy verseny megrendezésére támogatást javasol. A támogatás összesen 
8.350 eFt, továbbá bizottsági javaslat alapján a maradék összeget javasolta a bizottság 
elkülöníteni, errıl a bizottság a következı ülésén újra tárgyalná, valamint tárgyalná a Rákóczi 
Diáksport Egyesület pályázatát várják a következı hónapban.  
 
Ladomérszky László István: Ügyrendi javaslata, hogy ezt a témát vegyék le napirendrıl, 
tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos anyag nem került kiosztásra.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi, hogy amennyiben a Képviselı-testület leveszi napirendjérıl, 
akkor ez okoz-e jogi vagy egyéb problémát.  
 
dr. Komáromi Éva: Az volt a kérés, hogy a pályázatok minél hamarabb kerüljenek 
elbírálásra, tekintettel arra, hogy a további mőködés biztosítható legyen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Ladomérszky László István 
képviselı által tett ügyrendi javaslatról. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
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6026-2/82/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
ügyrendi javaslatról 

 
 

A Képviselı-testület a sporttámogatások felosztására vonatkozó javaslatról szóló 
elıterjesztést – tekintettel arra, hogy az anyag a képviselı-testületi ülést megelızıen nem 
került írásban kiosztásra – jelen ülés napirendjérıl leveszi.  
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottságot, hogy idıben tegyék meg írásban a javaslataikat, 
hogy a Képviselı-testület tudjon dönteni. A következı testületi ülésen fogják tárgyalni ezt a 
napirendet. Javasolja, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalja meg újra a 
napirendet, és írásban kerüljön a Képviselı-testület elé.  
 
Aros János: Eddig sem volt szokás, hogy írásban készüljön errıl elıterjesztés, természetesen 
a képviselı úr észrevétele jogos. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy ezzel a döntésével 
megnehezítették a Sárospataki szakosztályok mőködését, hiszen január óta a számlák 
halmozódnak, kifizetés eddig egyszer történt. Felhatalmazást kér arra vonatkozóan – amire 
már megkapták az átmeneti idıben a felhatalmazást – hogy az eddigiekhez hasonlóan a 
kifizetés a szakosztályvezetık írásbeli igénybejelentése után megtörténhessen. Sajnos így 
csak pénztáron keresztül lesz mód a kifizetésre, de a további mőködés mindenképpen ezt 
igényli.  
 
dr. Komáromi Éva: Ezzel a módszerrel, ahogyan eddig is mőködött, így tudja az 
önkormányzat a további 1 hónapot biztosítani. Kérdezi alpolgármester urat, hogy nem volt 
abban idıkorlát meghatározva, csak az volt, hogy a pályázatok elbírálásáig, most ez nem 
történt meg, akkor megy tovább folyamatosan, tehát nem kell róla külön határozni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Levette napirendjérıl a Képviselı-testület, nem történt meg a 
pályázatok elbírálása, így akkor érvényben van a korábbi, januárban hozott képviselı-testületi 
határozat, mely szerint a kifizetés a megszokott módon történik.  
 
 
 
17. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés pályázatok benyújtására 
      a.) 1 db „Önkormányzati bérlakás állomány növelése” (a 6026-2/111/2007. (III.30.)             

KT. számú határozat szerint a napirend tárgyalása elıtt szerepel a jegyzıkönyvben) 
b.) 6 db „Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi területi 

kiegyenlítı támogatására” (HÖF-TEKI) 
c.) 3 db „Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi céljellegő 

támogatására” (HÖF-CÉDE) 
d.) 5 db „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 

felújításra” (TEUT) 
e.) 1 db Gondozási Központ 50 %-os állami normatíva kiegészítésére „Egyes 

szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatás elnyerésére” 
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Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi pályázatot a Pénzügyi Bizottság, az a., b., c., d.) pontokat a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, a  d.) pontot az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság  
 

Erdıs Tamás: Elmondja, hogy 16 pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat a Regionális 
Fejlesztési Tanács 2007. évi pályázati alapjára. Megjegyzi, hogy 4 pályázati csomagban 
összességében közel 3 milliárd forint értékő forrásról van szó. Ezek korábban a Megyei 
Területfejlesztési Tanács döntési kompetenciájába tartoztak, az idei évtıl a Kormánynak 
köszönhetıen regionális döntési szintre kerültek, így nem egy, hanem 3 megyébıl (Heves, 
Borsod és Nógrád megyébıl) nyújtják be az önkormányzatok pályázataikat. Sárospatak Város 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára irányuló pályázat bruttó összköltsége 1.500 
eFt, a támogatás mértéke a HÖF-TEKI elıirányzatban 90 %.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a pályázat benyújtására vonatkozó elıterjesztést 
megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását Sárospatak Város 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára (HÖF-TEKI) vonatkozó pályázat 
benyújtására vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/83/2007. (III.30.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat támogatásáról 
a Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára „a decentralizált 

helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  
(HÖF-TEKI) elnyerésére” 

 
 

A Képviselı-testület támogatja Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának 
felülvizsgálatát. 
 
A program felülvizsgálatának bruttó összköltsége 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-
ötszázezer forint. 
 
A Képviselı-testület a környezetvédelmi program felülvizsgálatához a 2007. évi 
költségvetésében saját forrásként összesen 150.000,-Ft, azaz: Egyszázötvenezer forintot 
biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának 
felülvizsgálatának felkészítése érdekében pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 
feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás 
összes költségének 90 %-a, azaz 1.350.000,-Ft, azaz: Egymillió-háromszázötvenezer 
forint. 
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A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
Erdıs Tamás: A Sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási gondjának enyhítésére 
szolgáló engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó pályázat benyújtását a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. A Tengerszem Camping fıbejáratával szembeni vonalban egy új 
összekötı út, a Virág utca és a Szabó József utca közötti szakaszra vonatkozóan új terv 
készülne, amely a Herceg utcának a fürdı kerítés melletti részét kivenné a közforgalomból és 
így szerves egységgé építené össze a fürdıt a nagy parkolóval. A pályázat az út tervezésére, 
illetve a parkoló tervezésére vonatkozik, melynek bruttó összköltsége 1.080 eFt, 90 %-os 
támogatással, saját forrás igénye 108 eFt.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a pályázat benyújtására 
vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/84/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat támogatásáról 
a sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási gondjának enyhítésére szolgáló 
engedélyezési terv elkészítésére „a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

feladatok 2007. évi támogatásának (HÖF-TEKI) elnyerésére” 
 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási 
gondjának enyhítésére szolgáló engedélyezési terv elkészítését. 
 
Az engedélyes terv elkészítésének bruttó összköltsége 1.080.000,-Ft, azaz: Egymillió-
nyolcvanezer forint. 
 
A Képviselı-testület a terv elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 108.000,-Ft, azaz: Egyszáznyolcezer forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy az engedélyezési terv elkészítésének érdekében pályázatot nyújt be az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt 
támogatás mértéke a felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 972.000,-Ft, azaz: 
Kilencszázhetvenkettıezer forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
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A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 

 
Erdıs Tamás: A következı pályázat a városi nyilvános illemhely felújítására és 
korszerősítésére vonatkozik. Ez az áruház melletti rendkívül rossz állapotban lévı és nem 
mőködtethetı WC felújítására szolgáló pályázat, melynek bruttó összköltsége 5.471.370,-Ft, a 
támogatás várható mértéke 90 %, így a szükséges saját forrás 547.137,-Ft.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a pályázat benyújtására 
vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/85/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
a városi nyilvános illemhely felújítása és korszerősítése érdekében a „decentralizált helyi 

önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás (HÖF-TEKI) elnyerésére” 
 
 

A képviselı-testület támogatja a városi nyilvános illemhely felújításának és 
korszerősítésének megvalósítását. 
 
A felújítás és korszerősítés bruttó összköltsége 5. 471.370,- Ft, azaz: Ötmillió-
négyszázhetvenegyezer-háromszázhetven forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 547.137,- Ft, azaz: Ötszáznegyvenhétezer-egyszázharminchét 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a 
felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 4.924.233,- Ft, azaz: Négymillió-
kilencszázhuszonnégyezer-kettıszázharminchárom forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A képviselı-testület a felújítást 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
megvalósítás után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
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Erdıs Tamás: Következı pályázat a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
homlokzatának felújítása érdekében benyújtandó pályázat, az Eötvös és Rákóczi út sarkán 
lévı Esze Tamás Általános Iskoláról van szó. A pályázatban szereplı beruházás bruttó 
összköltsége 26.400.898,-Ft, 90 %-os támogatási mértéket remélve 2.640.090,-Ft saját forrás 
igényérıl kell dönteni a testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Kérdése, hogy az önkormányzatnak 
van-e terve az épülettel kapcsolatban. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is 
elhangzott ez a kérdés, a 2007/2008. tanévet iskola funkcióval fogják kezdeni ebben az 
épületben, hiszen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tervezett beruházásaira addig nem 
kerül sor, ezért energia-takarékossági és esztétikai szempontból is rendkívül fontos az épület 
felújítása.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a pályázat benyújtására 
vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 
6026-2/86/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
pályázat támogatásáról 

a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti épület homlokzatának felújítása érdekében a 
„decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának 

(HÖF-CÉDE) elnyerésére” 
 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület homlokzatának felújítását. 
 
Az épület homlokzat felújításának bruttó összköltsége 26.400.898,-Ft, azaz: 
Huszonhatmillió-négyszázezer-nyolcszázkilencvennyolc forint.  
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 2.640.090,-Ft-ot, azaz: Kettımillió-hatszáznegyvenezer-kilencven 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Társuláshoz, a „decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt 
támogatás mértéke a felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 23.760.808,-Ft, azaz: 
Huszonhárommillió-hétszázhatvanezer-nyolcszáznyolc forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
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A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 

 
 

Dr. Hörcsik Richárd: A Rákóczi út 17. szám alatti épület homlokzat felújításáról szól a 
következı pályázat, erre vonatkozóan rendelkezésre áll a mőemléki engedély. A bruttó 
összköltség 3.633.649,-Ft, szintén 90 %-os támogatási mérték mellett 363.365,-Ft saját erırıl 
szól a pályázat. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/87/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Rákóczi út 17. szám alatti épület homlokzatának felújítása érdekében a 
„decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának 

elnyerésére” 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Rákóczi u. 17. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú épület homlokzatának felújítását. 
 
Az épület homlokzat felújításának bruttó összköltsége 3.633.649,-Ft, azaz: Hárommillió-
hatszázharmincháromezer-hatszáznegyvenkilenc forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 363.365,-Ft, azaz: Háromszázhatvanháromezer-háromszázhatvanöt 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a 
felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 3.270.284,-Ft, azaz: Hárommillió-
kettıszázhetvenezer-kettıszáznyolvannégy forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A Szent Erzsébet út 26. szám alatti épület felújítása a következı pályázat, 
melynek elıterjesztését a képviselık az ülés elıtt kaptak meg. Ez a volt Club-Win épülete, 
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ennek a bérleti szerzıdése felbontásra került. Az épületre vonatkozóan korábban készült az 
üzemeltetı kezelésében egy felújítási költségvetés, illetve engedélyeztetési tervdokumentáció, 
amelynek az átvételérıl és átírásáról jelenleg is folynak a tárgyalások a jogerısítés 
szempontjából. Így nem a teljes statikai és egyéb akkor tervezett munkákat tartalmazza ez az 
ajánlat, hanem csak szigorúan az utcai homlokzat felújítását, ezért ennek bruttó összköltsége 
2.830.855,-Ft, 90 %-os támogatás mellett 283.086,-Ft a saját erı igénye. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést nem tárgyalta, véleménye, hogy a 
Képviselı-testület támogassa a pályázat benyújtásáról szóló elıterjesztést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta:  

 
6026-2/88/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
pályázat támogatásáról 

a Sárospatak Szent Erzsébet utca 26. szám alatti épület homlokzatának felújítása 
érdekében a „decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi 

támogatásának elnyerésére” 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítását. 
 
Az épület homlokzat felújításának bruttó összköltsége 2.830.855,- Ft, azaz: Kettımillió-
nyolcszázharmincezer-nyolcszázötvenöt forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 283.086,- Ft-ot, azaz: Kettıszáznyolcvanháromezer-nyolcvanhat 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a 
felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 2.547.769,-Ft, azaz: Kettımillió-
ötszáznegyvenhétezer-hétszázhatvankilenc forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A következı elıterjesztés Sárospatak város forgalomtechnikai tervének 
felülvizsgálatára vonatkozik, ezen terv felülvizsgálata 13 éve nem történt meg, ezért idıszerő. 
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A tervkészítés bruttó összköltsége 6.000 eFt, 90 %-os támogatás mellett 600 eFt saját erı 
szükséges.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ezen elıterjesztést sem tárgyalta, véleménye, 
hogy a Képviselı-testület támogassa a pályázat benyújtását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta:  
 

6026-2/89/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat támogatásáról  
a Sárospatak Város Forgalomtechnikai terve felülvizsgálatának elkészítésére „a 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  

(HÖF-TEKI) elnyerésére“ 
 
 

A Képviselı-testület támogatja Sárospatak Város Forgalomtechnikai terve 
felülvizsgálatának elkészítését. 
 
A forgalomtechnikai terv felülvizsgálatának bruttó összköltsége 6.000.000,-Ft, azaz: 
Hatmillió forint. 
 
A Képviselı-testület a felülvizsgálat elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 600.000,-Ft, azaz: Hatszázezer forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a forgalomtechnikai terv felülvizsgálatának érdekében pályázatot 
nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált 
helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt 
támogatás mértéke a felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 5.400.000,-Ft, azaz: 
Ötmillió-négyszázezer forint. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 

 
Erdıs Tamás: A következı elıterjesztés a Sátoraljaújhely-Szerencs vasútvonalat keresztezı 
közúti felüljáró híd felújítására és korszerősítésére vonatkozik, amely a Szemincén található. 
Régóta problémát jelent a mezıgazdaságban érdekeltek számára a 37-es út igénybevétele, és 
jelenleg már életveszélyes problémák is adódnak a felüljáró híd miatt. Ennek a beruházásnak 
a bruttó összköltsége 24.129 eFt az általa javasolt változat szerint, mivel erre vonatkozóan 
készült egy csökkentett mőszaki tartalmú számítás, de miután 90 %-os támogatást remélnek, 
ezért a teljes megoldást javasolják, amelynek az említett 24.129 eFt az összköltsége, ez 
2.412.900,-Ft saját erıt igényel, ha valami miatt a csökkentett támogatást kap az 
önkormányzat, még mindig van mód a kisebb mőszaki tartalom megvalósítására.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra 
javasol a Képviselı-testületnek.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/90/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
a Sátoraljaújhely-Szerencs vasútvonalat keresztezı közúti felüljáró híd felújítása és 
korszerősítése érdekében a “decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 

2007. évi támogatásának elnyerésére” 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sátoraljaújhely-Szerencs vasútvonalat keresztezı 
közúti felüljáró híd felújítását. 
Az híd felújításának bruttó összköltsége 24.129.000,-Ft, azaz: Huszonnégymillió-
egyszázhuszonkilencezer forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 2.412.900,-Ft, azaz: Kettımillió-négyszáztizenkettıezer-kilencszáz 
forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a felújítás megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati 
fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a 
felújítás összes költségének 90 %-a, azaz 21.716.100,-Ft, azaz: Huszonegymillió-
hétszáztizenhatezer-egyszáz forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
Erdıs Tamás: Az elıterjesztés Sárospatak város Várnegyed Táj- és Környezetépítési 
Tervének elkészítésére vonatkozó pályázati támogatásra vonatkozik. Régóta téma, hogy egy  
minden tekintetben átfogó terv szükséges a Várnegyedre vonatkozóan. Különös aktualitása 
ennek a Szent Erzsébet év, ennek apropóján szeretnék ezt is a mai napon kapták meg a 
képviselık, az árajánlat okán, ha elkészülne ez a terv és ebbıl szakértıi átdolgozások után 
projekt szintő, az uniós pályázatokra alkalmas pályázatokat tudnának generálni. A bruttó 
összköltség 9.556.800,-Ft, szintén 90 %-os támogatási mérték mellett 955.680,-Ft saját erıt 
igényel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést ugyan nem tárgyalta, véleménye, 
hogy a Képviselı-tesütlet támogassa a pályázat benyújtását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
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A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta:  
 

6026-2/91/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
A Sárospatak Város Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének elkészítésére „a 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  

(HÖF-TEKI) elnyerésére”  
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének 
elkészítését. 
 
A terv elkészítésének bruttó összköltsége 9.556.800,-Ft, azaz: Kilencmillió-
ötszázötvenhatezer-nyolcszáz forint. 
 
A Képviselı-testület a terv elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 955.680,- Ft, azaz: Kilencszázötvenötezer-hatszáznyolcvan forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének elkészítése érdekében 
pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a 
„decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás 
elnyerésére”. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 90%-a, azaz 
8.601.120,- Ft, azaz: Nyolcmillió-hatszázegyezer-egyszázhúsz forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd polgármester a napirend tárgyalása közben távozott, távollétében az 
ülést Aros János alpolgármester vezeti. 
 
 
Erdıs Tamás: A következı pályázat már az útépítések körébe tartozik, ezek már csak 50 %-
os támogatási mértékre tarthatnak igényt. Ezzel kapcsolatosan az elsı elıterjesztés a Teleki-
Arany János-Izsó Miklós  utcák útburkolatának megerısítésére vonatkozik. Bruttó 
összköltsége 1.501.200,-Ft, 50 %-os támogatási mérték mellett 750.600,-Ft saját forrást 
igényel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/92/2007. (III.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
 pályázat támogatásáról 

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 
évi támogatás (TEUT) elnyerésére 

 
 
A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Teleki utca (Arany János és Izsó Miklós 
utcák közötti szakasza) útburkolat-megerısítésének megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 1.501.200,- Ft, azaz: Egymillió-ötszázegyezer-kettıszáz 
forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 750.600,- Ft, azaz: Hétszázötvenezer-hatszáz 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 2007. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 750.600,- Ft, azaz: Hétszázötvenezer-hatszáz 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 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A következı pályázat szintén a TEUT alapra történik, amely a Szabó Gyula 
utca útburkolatának megerısítésére vonatkozik. A beruházás bruttó összköltsége 6.914.880,-
Ft, 50 %-os támogatási mérték mellett 3.457.440,-Ft saját erı igénnyel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, javasolja a 
Képviselı-testületnek a pályázat benyújtását. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/93/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 

évi támogatás (TEUT) elnyerésére 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Szabó Gyula utca útburkolat-
megerısítésének megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 6.914.880,- Ft, azaz: Hatmillió-kilencszáztizennégyezer-
nyolcszáznyolcvan forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 3.457.440,- Ft, azaz: Hárommillió-négyszázötvenhétezer-
négyszáznegyven 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 2007. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 3.457.440,- Ft, azaz: Hárommillió-négyszázötvenhétezer-négyszáznegyven 
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 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A következı pályázat a Lorántffy utca útburkolatának megerısítésére 
vonatkozik, melynek bruttó összköltsége 2.537.760,-Ft, 50 % saját erı mellett 1.268.880,-Ft 
igénnyel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melynek 
elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/94/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 

évi támogatás (TEUT) elnyerésére 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Lorántffy utca útburkolat-
megerısítésének megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 2.537.760,- Ft, azaz: Kettımillió-ötszázharminchétezer-
hétszázhatvan forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 1.268.880,- Ft, azaz: Egymillió-kettıszázhatvannyolcezer-
nyolcszáznyolcvan 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 2007. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 1.268.880,- Ft, azaz: Egymillió-kettıszázhatvannyolcezer-
nyolcszáznyolcvan 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 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A következı pályázat az Egri-köz útburkolatának megerısítésére vonatkozik. 
Szintén aszfaltozásról van szó, 75 m hosszúságban és 4 m szélességben új aszfaltszınyeg 
kerül az Egri-közre, amely a Béla király teret és a Szent Erzsébet utcát köti össze. Ennek 
összköltsége 868.320,-Ft, 50 % támogatás mellett 434.160,-Ft saját erı igénnyel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/95/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 

évi támogatás (TEUT) elnyerésére 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Egri köz útburkolat-megerısítésének 
megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 868.320,- Ft, azaz: Nyolcszázhatvannyolcezer-
háromszázhúsz forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 434.160,- Ft, azaz: Négyszázharmincnégyezer-egyszázhatvan 
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 2007. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 434.160,- Ft, azaz: Négyszázharmincnégyezer-egyszázhatvan 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 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A következı pályázat az Áchim András utca útburkolatának megerısítésérıl 
szól, amely Kispatakon található a Vár Étterem mellett, 260 m hosszúságban, 4,5 m 
szélességben új aszfaltszınyeg kerülne az útra, melynek bruttó összköltsége 3.224.880,-Ft, 50 
%-ig terjedı támogatás mellett 1.612.440,-Ft saját erı igénnyel. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Darmos István: Minden útfelújításnak problémás része, hogy mi van az útburkolat alatt. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a napokban elkészült minden vízvezeték bekötıcsı 
cseréje az utcában, az eddig fémcsöveket mőanyag csıre cserélték. A fıvezeték, az eternit csı 
az ugyan megmaradt, de az viszont nem az útburkolat alatt húzódik, hanem zöldsávban.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 



 75

A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/96/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 2007. 

évi támogatás (TEUT) elnyerésére 
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Sárospatak, Áchim András utca útburkolat-
megerısítésének megvalósítását. 
 
A felújítás bruttó összköltsége 3.224.880,- Ft, azaz: Hárommillió-
kettıszázhuszonnégyezer-nyolcszáznyolcvan forint. 
 
A Képviselı-testület a megvalósítási munkálatokhoz a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 1.612.440,- Ft, azaz: Egymillió-hatszáztizenkettıezer-
négyszáznegyven 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 2007. évi 
támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás összes költségének 
50%-a, azaz 1.612.440,- Ft, azaz: Egymillió-hatszáztizenkettıezer-négyszáznegyven 
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 2007. évben kívánja megvalósítani, üzemeltetésérıl a 
beruházás megvalósítása után gondoskodik, továbbá a pályázat sikeres elbírálása esetén 
vállalja az utcában a felszíni vízelvezetı árok kiépítését saját forrásból. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Erdıs Tamás: Sárospatak Város Önkormányzata Gondozási Központjának a támogató 
szolgáltatás mőködési célú kiadásainak fedezetére igényelhetı 2007. évi kiegészítı 
támogatásra szeretne pályázatot benyújtani az önkormányzat. A Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja az 
elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek, hiszen a támogatói szolgálatnál olyan pluszt 
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jelenthetne, amely további feladatok megoldását is eredményezheti a Gondozási Központ 
esetében.  
 
Egyed Attila: A pályázatok között nem szerepel a Szalontai utcai útburkolatának felújítása, 
illetve esıvíz elvezetésének a megoldása. Ennek okáról kérdezi az illetékeseket. 
 
Erdıs Tamás: Sajnos a Szalontai utcának nem állt rendelkezésre az engedélyes terve. Miután  
utca tervezésre most nem tudnak pályázatot benyújtani, mivel a jelenlegi pályázati rendszer 
ezt nem teszi lehetıvé, így saját erıbıl két utcát fognak megterveztetni a közeljövıben. Az 
egyik a Szalontai utca, a másik pedig a Toldi utca.  
 
Lendák Lajos Zoltán: A Németh László utcai szennyvíz vonatkozásában kérdezi, hogy 
kistérségi szinten készül-e az ezzel kapcsolatos pályázat.  
 
Aros János: Igen, ezzel kapcsolatosan készül a pályázat. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, 
hogy amihez a szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak, azok a pályázatok itt 
szerepelnek, az összes többi pályázat esetében az elıkészítés folyamatban van. Kéri a 
Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
Fazekas Margit Katalin: Egyetlen megjegyzése van, hogy ez esetben azért az önkormányzat 
nyújtja be a pályázatot – és nem a Gondozási Központ – mert ebben a pályázati keretben csak 
a fenntartó nyújthat be pályázatot.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/97/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
a Sárospatak Város Önkormányzata Gondozási Központjának a Támogató Szolgáltatás 

mőködési célú kiadásainak fedezetére igényelhetı 2007. évi kiegészítı támogatásának 
(SZOC-ITKR-07-A/B) elnyerésére  

 
 

A Képviselı-testület támogatja és jóváhagyja a Sárospatak Város Önkormányzata 
Gondozási Központjának a Támogató Szolgáltatás mőködési célú kiadásainak 
fedezetére igényelhetı 2007. évi kiegészítı támogatásának (SZOC-ITKR-07-A/B) 
elnyerésére benyújtott pályázatát. 
 
Az intézmény 2007. évre megítélt 50 %-os állami normatívája 4.000.000.- Ft, azaz 
Négymillió forint. A további 50% -ra, 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forintra az ESZA 
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-hoz 
az „Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatására” címen  kíván  
pályázatot benyújtani. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
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18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet út 12. szám alatti iskolaépület 
életveszélyes állapotának elhárítására vis maior pályázat benyújtására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

Aros János: A Szent Erzsébet út 12. szám alatti iskolaépület életveszélyes mőszaki 
állapotúvá vált, ennek a rendbetételéhez szeretné igénybe venni az önkormányzat a vis maior 
támogatást. A helyreállítási végösszeg közel 10 millió forint, amelyhez közel 500 eFt saját 
erıt kell biztosítani az önkormányzatnak.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melynek 
elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatokra vonatkozóan 
15.583.778,-Ft saját erı szükséges.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Hajdu Imre: Tájékoztatásul elmondja, hogy az életveszély észlelése után a Kommunális 
Szervezet felvonult a területen, kitámasztotta a falat, illetve aládúcolta belülrıl, ezúton 
köszöni meg a szervezet dolgozóinak, valamint a Mőszaki és Kommunális Iroda 
közremőködését. Megtörtént a helyszíni bejárás, a pályázatkezelı, a Katasztrófavédelem, 
illetve a Polgármesteri Hivatal képviselıivel. Az illetékesek igazolni látták a vis maior helyzet 
bekövetkeztét, ezért támogatólag terjesztették a Regionális Fejlesztési Tanács elé. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/98/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. szám alatti iskolaépület életveszélyes állapotának 
elhárítására vis maior pályázat benyújtásáról 

 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı, sárospataki 
185. helyrajzi számú, Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. szám alatti iskola földszintes 
épületrészében keletkezett életveszélyes mőszaki állapot elhárításához szükséges fedezet 
biztosítására pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz a 2007. évi vis maior keretbıl történı támogatásra. 
 
A káresemény megnevezése: Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. szám alatti oktatási és 
közmővelıdési célú ingatlan földszintes épületrészén süllyedésbıl adódó életveszélyes 
állapot kialakulása. 
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A káresemény helye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. (185. helyrajzi szám) 
 
 
A káresemény forrásösszetétele:     adatok Ft-ban 
 
 Megnevezés:     2007. év   % 
 Saját forrás bruttó:    496.640,-Ft   5 
 Biztosító kártérítése:   0,-Ft    0 
 Egyéb forrás:     0,-Ft    0 
 Vis maior igény bruttó:   9.436.154,-Ft   95 
 Források összesen bruttó:   9.932.794,-Ft   100 
 
A károk helyreállításának tervezett bruttó összköltsége (költségvetés alapján) 
9.932.794,-Ft, azaz Kilencmillió-kilencszázharminckettıezer-hétszázkilencvennégy 
forint, melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudja biztosítani. 
 
A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az 
önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
 
A Képviselı-testület elhatározza, hogy a károsodott ingatlanra értékkövetı biztosítást 
köt és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését 
követı 30 napon belül igazolja a biztosítási szerzıdés megkötését a Fejlesztési Tanács 
felé. 
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. 
 
A Képviselı-testület a saját forrás összegét 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007. 
(II.15.) rendeletében elfogadott fejlesztési céltartalékból biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
 
 
19. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi 

önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 

 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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6026-2/99/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok 
2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
 

A) Sárospatak Város Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú 
melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására. 

 
B) Sárospatak Város Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi 

helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

   
I.  Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fı feletti. 
II.  Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 
III.  Az önkormányzat  

1. a 2006/2007. nevelési -, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi        
társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa fenntartott 
nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-
csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága – az óvodában az 1-3. nevelési 
években, az általános iskolában az 1-4. évfolyamon, és az 5-8. 
évfolyamon együttesen – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 3. számú melléklete I. Létszámadatok cím alatti csoport, illetve 
osztály átlaglétszámának legalább a 70 %-át eléri. 

 
2. a 2006/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi 

társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési 
törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2. pontjában 
meghatározott – kapacitás – kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

 
IV.  Az önkormány iparőzési, vállalkozók kommunális adója és idegenforgalmi 

helyi adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és 
a gazdálkodás során realizál. 

 
V. Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. 

§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
 
 
20. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 
      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
      Véleményezi: Kulturális Bizottság  
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Aros János: Az elıterjesztés szerint Krosno városával történı testvérvárosi kapcsolat 
kialakításáról van szó, mely szerint a leírtak alapján megtörténne a kapcsolatfelvétel, s 
megfelelı elıkészítı munka után lehetıség nyílna – ha a Képviselı-testület is úgy dönt – a 
testvérvárosi együttmőködési szerzıdés aláírására. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 
az áprilisi Krosnoi fedett uszoda átadási ünnepségére a Képviselı-testület meghívást kapott.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/100/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 
 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy 
Sárospatak és Krosno városok között testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról szóló 
szándéknyilatkozat aláírására.  
 
 
 
21. NAPIRENDI PONT 
      Egyéb ügyek 

•  Tárgy: Tájékoztató Sárospatak város hosszú távú kulturális koncepciójáról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok  

 
Hajdu Imre: December óta a Kulturális Bizottság szinte minden ülésén felmerül a koncepció 
megalkotásának szükségessége, ezért a bizottság Csatlósné Komáromi Katalin, Stumpf Gábor 
József és Darmos Istvánból álló ad hoc bizottságra bízta a koncepció vázlatának a 
megalkotását, mely meg is történt. Az elızı bizottsági ülésen a koncepció vázlatot kézhez 
kapták, melynek több része bekerült a városfejlesztési gazdasági programba. Vélhetıen ısszel 
kerül elfogadásra a középtávú kulturális koncepció. A koncepció tartalmi és formai elemeinek 
a szükségességérıl a gazdasági program kapcsán beszéltek. A koncepció hasonlóan fog 
felépülni, helyzetelemzésbıl, fejlesztés lehetıségeibıl, illetve konkrét javaslatokból fog állni. 
A lényege az, hogy a meglévı kulturális, illetve a kultúrával összefüggı értékeinknek 
megırzését a városfejlesztési szempontok alapján kell majd számba venni, a fejlesztés 
lehetıségeit megoldaniuk.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, igennel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza: 
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6026-2/101/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Sárospatak város hosszú távú kulturális koncepciójáról 
 
 

A Képviselı-testület Sárospatak város hosszú távú kulturális koncepciójáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
 

•  Tájékoztató tanácsadó testületek létrehozásáról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 

 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy szerdán A Mővelıdés Házában 
meghívásra 33 civil szervezet ülésezett, melynek egyik célja lett volna a Civil Tanácsadó 
Testület  létrehozása. A civil szervezetek kinyilvánították, hogy ilyen tanácsadó testületet nem 
kívánnak létrehozni. Megfogalmazták azon kérésüket azonban, hogy az Önkormányzat lássa 
el ıket információval, illetve ha konkrét esetekben segítségre van szüksége az 
Önkormányzatnak, szívesen állnak rendelkezésre, de semmiféle szervezeti egységben nem 
gondolkodnak. Az együttmőködés elızıekben vázolt formáját tartják szerencsésnek. A 
tanácskozáson felvetıdött, hogy jó lenne egy civil referens munkába állítása. Véleménye 
szerint ez nem lenne szerencsés, mert köztisztviselıi bérrel csak erre a feladatra luxus lenne 
egy munkatársat alkalmazni. Arra ígéretet tett, hogy az apparátus jelenlegi humán 
erıforrásának egy  munkatársa idınként figyelemmel kíséri a civil ügyeket, valamint a 
tanácskozáson részt vevı szervezetek elérhetıségét megadja és a tanácskozásról készült 
emlékeztetıt megküldi.  
 
Erdıs Tamás: Annak ellenére, hogy a tanácskozáson részt vevı civil szervezetek tanácskozó 
testületet nem kívánnak létrehozni, az Önkormányzatnak fontos feladata lenne, hogy a város 
jövıjét, életét meghatározó stratégiai kérdésekben biztosítsa a jogot ahhoz a civil 
szervezeteknek, hogy módjuk legyen a véleményüket közölni. Javasolja, minden stratégiai 
döntés elıtt teremtsék meg az egyoldalú információ nyújtás lehetıségét azzal, hogy az adott 
kérdésben készülı anyagokat az interneten közzéteszik és várják a civil szervezetek, valamint 
a lakosság véleményét, javaslatait.  
 
dr. Komáromi Éva:  Kérdése arra irányul, hogy milyen stratégiai döntésekre irányul a 
javaslat. 
 
Erdıs Tamás: Pl. ha készül egy átfogó gazdaságfejlesztési stratégiai program, tegyék azt 
közzé, kérjenek véleményeket azzal kapcsolatban is. Ha fürdıfejlesztést terveznek, tegyék 
közzé az ezzel kapcsolatos terveket és kérjék a civil szervezetek véleményét. Ugyanígy kérjék 
a várnegyed átfogó fejlesztési programjához is a szakmailag érdekelt civil szervezetek 
véleményét.  
Véleménye szerint A Mővelıdés Háza a legalkalmasabb színtere a civil együttmőködésnek. 
Javasolja A Mővelıdés Háza szerkessze meg azt, hogyan tudja fogadni a városban mőködı 
civil szervezeteket, adjon helyet az összejöveteleknek. Ösztönözzék a civil szervezeteket, 
hogy ezt a lehetıséget használják ki nagyobb intenzitással, mint jelenleg.  
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Saláta László Mihály: Az elmondottakat pontosítja azzal, egy civil szervezet sem ellenezte 
azt, hogy segítı szándékkal tanácsadó szolgálatot végezzen. Azzal kapcsolatban merült fel 
kérdés, hogy legyen-e tanácsadó testület, vagy 5-6 tagú bizottság, aki „ráerılteti” gondolatait 
a többi civil szervezetre. Ezt nem akarták a civil szervezetek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
Lokálpatrióták Egyesülete minden mőhelyének odaadta a Képviselı-testület munkatervét 
azzal, hogy a tevékenységükhöz kapcsolódó javaslatokat tegyék meg. Ezt a gyakorlatot 
erısítette meg Hajdu Imre is és ezt szolgálná az is, hogy az internetre felkerülnek az ezzel 
kapcsolatos kérdések. Úgy gondolja, az együttmőködés szándékát jelenti az is, hogy a civil 
szervezetek egymás elérhetıségét megkaphassák. Véleménye szerint abban koordinációs 
feladatot vállalhat az Önkormányzat, hogy idınként – negyedévente, félévente – összehívja a 
civil szervezeteket egy párbeszédre, kölcsönös tájékoztatásra. 
 
Darmos István: Elmondja, hogy A Mővelıdés Háza jelenleg is helyet ad a különbözı 
szervezeteknek – galambászoknak, méhészeknek, horgászoknak stb - , de emlékeztet rá, hogy 
más közösségi helyszín is található a városban, így a Végardói Tájház is helyet ad a civil 
szervezeteknek.  
 
Hajdu Imre: Mint említette, a civil szervezetek a szervezett formát nem kérik, viszont az 
együttmőködésnek számos lehetısége van, amelynek az Önkormányzatnak kell az élére állni 
és koordinálni.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a Tanácsnok úr szóbeli tájékoztatóját tudomásul 
veszi, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/102/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a tanácsadó testületek létrehozásáról 
 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta a tanácsadó testületek létrehozásáról szóló szóbeli  
tájékoztatót és azt tudomásul vette. 
 
 
 

•  Kiss Endre József kérelme 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Kulturális Bizottság megtárgyalta 
Kiss Endre József kérelmét, mely az 1919-es vörös rémuralom pataki áldozatainak emlékére 
emléktábla elhelyezésére vonatkozik. Ismerteti a kérelemben foglaltakat. A Kulturális 
Bizottság egy tartózkodás mellet fogadta el a kérelemben foglaltakat azzal a módosítással, 
hogy az emléktábla szövegében a „népi ellenállás” „nemzeti ellenállásra” módosuljon.  
A mai nap Kiss Endre József e-mailben kereste meg az Önkormányzatot és arról tájékoztatta, 
hogy Arnóth Ádám a mőemlékvédelem területi illetékese megtekintette a Városháza 
homlokzatán az emléktábla feltételezett helyét. Szerinte a Városháza kapujának másik oldalán 
szimmetrikusan kiegészíti az épület mőemlék jellegét hirdetı táblát a hasonló stílusú, 
nagyobb mérető, új tábla. A homlokzatról készített fotót a tábla helyének bejelölésével kéri 
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hivatalába elküldeni, s nem látja akadályát annak, hogy elhelyezhetı legyen.  Az emléktábla 
állításának költségeire közadakozás folyik, a kıfaragó mester pedig kész 1-2 nap alatt 
elkészíteni.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki az ismertetett feltételekkel támogatja a Kulturális 
Bizottság  javaslatát és ezzel együtt a kérelemben foglaltakat, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

6026-2/103/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

emléktábla elhelyezésérıl 
 

 
A Képviselı-testület megtárgyalta Kiss Endre József és társai tárgybani kérelmét és 
támogatja, hogy a Városháza falán az 1919-es vörös rémuralom pataki áldozatainak 
emlékére emléktábla készüljön és kerüljön elhelyezésre a szükséges engedélyeztetési 
eljárás lefolytatása után. 
 
Az emléktábla kérelemben megjelölt tervezett szövegét azzal a módosítással javasolja, 
hogy a szövegben a „népi ellenállás” „nemzeti ellenállás”-ra változzon. 
 
Felelıs: Polgármester 
Határid ı: folyamatos, 2007. december 31. 
 
 
 

•  Szent Erzsébet  tiszteletére felszentelt  templom ünnepségén való részvételrıl 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Sárospatak város Önkormányzata 
meghívást kapott Szlovéniából – Szlovénia-Gradecz - az ottani Szent Erzsébet tiszteletére 
felszentelt templom ünnepségeire. 3-5 fı közötti delegációt várnak Sárospatakról, akiknek a 
szállást és az étkezést biztosítják. Véleménye szerint Sárospatak városnak képviseltetnie 
kellene magát a rendezvényen. Az április 29. és május 1. között tartandó ünnepségen 
javasolja, hogy a várost a következı személyek képviseljék: Stumpf Gábor József – a Szent 
Erzsébet Történelmi Társaság tagja – a küldöttség vezetıje, tagjai: a Rákóczi vár 
képviseletében Váradi László, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium képviseletében 
Sipos István,  a Szent Erzsébet Történelmi Társaság képviseletében Matisz Tünde.  
 
Aros János: Kérdezi a Képviselı-testületet, van-e más javaslat. Más javaslat nem volt. Kéri a 
Képviselı-testületet, aki a Tanácsnok úr által elmondottakkal és a személyekkel egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
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6026-2/104/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt  templom ünnepségén való részvételrıl 
 
 

A Képviselı-testület támogatja Szlovénia-Gradeczben Szent Erzsébet tiszteletére  április 
29. és május 1-je között rendezett ünnepségen való részvételt. 
 
A delegáció tagjai:  
   Stumpf Gábor József –  a Szent Erzsébet Történelmi Társaság tagja - a küldöttség  
   vezetıje, 
  Váradi László – a Rákóczi vár képviseletében, 
   Sipos István – az Árpád Vezér Gimnázium és kollégium képviseletében, 
   Matisz Tünde – a Szent Erzsébet Történelmi Társaság képviseletében. 
 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Sárospatak város Polgármestere és 
Alpolgármestere meghívást kapott Madridba a Jogászok Egyesületétıl. Az útiköltség 275-275 
ezer Ft-ba kerülne + a kint tartózkodás költsége. Bejelenti, hogy ezen az utazáson nem 
kívánnak részt venni.  
 
 

•  Tájékoztató a cinegei szemétteleprıl 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az utóbbi két hétben a cinege újra 
füstölni kezdett. Az ügyben tárgyalt a Kommunális Szervezet Vezetıjével, aki azt a 
tájékoztatást adta, hogy több 100 m3 földet hordtak már rá, de amikor a szeméthalom nagyon 
mélyen izzik, nem tudnak mit kezdeni vele. Alpolgármester úrral arra az elhatározásra 
jutottak, hogy végleges megoldást kell keresni a problémára a város lakosainak egészsége 
érdekében is. Alpolgármester úr a Zempléni Hulladékkezelési Kht-val fel fogja venni a 
kapcsolatot, hogy tolólapos munkagéppel tolják szét a szemétkupacot, így a Kommunális 
Szervezet könnyebben tudja szétteríteni a földet, mely a rekultiváció elsı lépcsıjét jelentené. 
Arról nincs információja, hogy a végleges helyreállítás milyen költségekkel jár és mikor 
fogják megvalósítani. 
 
dr. Komáromi Éva: A cinegei szeméttelep ügyében a végleges megoldást a teljes 
rekultiváció jelentené. A Z.H.K. Kft. tud a problémáról, mert sajnos minden évben elıfordul. 
A vastag földréteggel történı elzárás környezetvédelmi szempontból sem megengedett, mert 
ezzel gázréteget zárnának le, ami további veszélyeket rejtene a lakosság számára. A felszín 
alatt szivárgó gáz esetleg jóval távolabb törne fel a földrétegbıl és súlyos mérgezéseket 
okozhatna. A végleges megoldás a rekultiváció, melyet tartalmaz a Zempléni 
Hulladékkezelési Kht. több éves pályázati programja is. Ez több 100 millió Ft-os 
nagyságrendet képez, egyenlıre nem ismert, hogy a megvalósítására mikor lesz lehetıség. 
Polgármester úr hangsúlyozottan kérte, hogy a közeljövıben benyújtandó pályázatok között 
ez prioritást élvezzen. A Z.H.K. Kht. a kérést elıtérbe helyezi, de azt, hogy forrás mikorra áll 
erre vonatkozóan rendelkezésre, biztos választ adni nem tudnak. A város lakói felé az a kérés, 
hogy ne hordjanak a Cinegére szemetet, mert ha van utánpótlás, ismételten be fog gyulladni.  
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Hajdu Imre: Kérdezi, ki tudja megakadályozni, hogy ne hordjanak szemetet a Cinegére? 
 
dr. Komáromi Éva: A Kommunális Szervezet van a felügyelettel megbízva.  
 
Hajdu Imre: Véleménye szerint a rekultivációig valamilyen intézkedési terve szükség van. 
Kéri, hogy a Kommunális Szervezet dolgozzon ki egy intézkedési tervet a hasonló esetekre 
vonatkozóan a következı testületi ülésre. 
 
dr. Komáromi Éva: A Kommunális Szervezettel kell egyeztetni. 
 
 

•  Tájékoztató a kiskincstári rendszerrıl 
 
Feró István Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság felkérte 
Batta-Istók Sándor belsı ellenırt, hogy készítsen egy tervezetet Sárospatak város kiskincstár 
mőködtetésével kapcsolatos elképzelésekrıl. A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
hogy az elıterjesztést tőzze napirendre és vizsgálja meg a továbblépés lehetıségét. A 
bizottság javasolja a kiskincstári rendszer kialakítását. Ha a Képviselı-testület úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a továbblépésre, a belsı ellenır konkrétan vizsgálja 
meg a lehetıségeket, köszönettel veszi és a megfelelı lépéseket megteszi. 
 
Aros János: Felhatalmazást kér a Képviselı-testülettıl, hogy a kiskincstári rendszer 
kialakításának vizsgálata ne álljon meg egy hónapig, hanem menjen tovább. A következı 
testületi ülésen  a közben történtekkel együtt kérnek egy beszámolót. Aki ezzel egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

6026-2/105/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Sárospatak Város Önkormányzatának kiskincstári rendszer kialakításáról 
 

 
A Képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság Elnökének tárgybani szóbeli tájékoztatóját 
elfogadja azzal, hogy a soron következı testületi ülésre készüljön egy írásos beszámoló a 
kiskincstári rendszer kialakításának lehetıségérıl. 
 
Egyetért azzal, hogy a napirend tárgyalásáig is folytatni kell és az e témában  
megkezdett munkát. 
 
Felelıs: Alpolgármester és a Belsı ellenır 
Határid ı: soron következı testületi ülés idıpontja 
 
 
Darmos István: A kiskincstári rendszert akkor tartja jónak, ha azonos  témában dolgozó 
intézményekrıl van szó, mert pl. A Mővelıdés Házában teljesen más a pénzügyekkel 
kapcsolatos forgalom, mint egy más intézményben.  
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dr. Komáromi Éva: Tudomása van arról, hogy az átvilágításról készült jelentés külön kitér A 
Mővelıdés Háza pénztárkezelésére és az egy hónap múlva  tárgyalandó végleges tervezet fog 
erre vonatkozóan javaslatot tartalmazni.  
 
Darmos István: Elmondja, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola nem önálló gazdálkodású 
intézmény és ezzel kapcsolatban negatív tapasztalatai vannak.  
 
Aros János: Ha megtörténik az intézkedés, kétségtelen, hogy lesznek negatív hatásai is, de 
csak akkor történik meg, ha jelentıs megtakarítást eredményez.  
 
Feró István Ferenc: Az említett kérdések felvetıdtek a Pénzügyi Bizottság ülésén is, ezért 
javasolták azt, hogy vizsgálják meg és keressék meg azt a legjobb megoldást, ami mindenki 
megelégedését szolgálja.  
 
 

•  Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról 
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a megyei közigazgatási 
hivatalon keresztül az Országos Igazságszolgáltatási Tanácstól érkezett egy felhívás a bírósági 
ülnökökre vonatkozóan.  2003. március 5. és április 22. között került sor legutóbb az 
ülnökválasztásra. A megválasztott ülnökök 4 évre kaptak megbízást, ez az idıszak most fog 
lejárni. A közigazgatási hivatalok erre tekintettel kérik a helyi önkormányzatokat, hogy a 
felhívást tegyék közzé és a jelölés lehetıségérıl tájékoztassák a lakosságot, illetve a 
településen mőködı társadalmi szervezeteket. Elmondja, hogy az ülnökválasztás módjáról és 
egyéb szabályairól a jövı hét elején a város honlapján közzétesznek egy felhívást, valamint a 
kábeltelevízión is meg fog jelenni, de akit a téma közelebbrıl érdekel, a Jegyzıi Irodában kap 
tájékoztatást.  
 
 

•  Elıterjesztés részletfizetéssel megvásárolt lakásra hitel felvételéhez történı 
hozzájárulás megadására 

 
Aros János: A Képviselı-testület tagjai kézhez kapták a részletfizetéssel megvásárolt lakásra 
hitel felvételéhez történı hozzájárulás megadásáról szóló elıterjesztést, melyet ismertet.  
 
Egyed Attila: A vételár és a jelenleg fennálló tartozás között kis különbség van. Mi az oka 
ennek, amikor 12 éve fizetik a részleteket. 
 
dr. Komáromi Éva: A havi törlesztırészlet összege nagyon minimális és idáig csak a 
kamatok kerültek kifizetésre. Felhívja a Képviselı-testület figyelmét, hogy az OTP Bank Rt. 
javára a jelzálogjog bejegyzés csak az Önkormányzatot követı ranghelyen kerül, így  az 
Önkormányzatot hátrány nem érheti.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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6026-2/106/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

részletfizetéssel megvásárolt lakásra 
hitel felvételéhez történı hozzájárulás megadásáról 

 
 

A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Bárány Jánosné (szn.: Borjús Erzsébet), 
Bárány Attila, Gégény Lászlóné (szn.: Bárány Ibolya) és Bárány Róbert Zsolt tulajdonát 
képezı, Sárospatak, Tompa út 14. fsz. 3. ajtószám alatti társasházi lakásra (hrsz.: 
1776/1/A/3.) az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Sárospataki Fiókja javára 1.500.000,-Ft 
összegő hitel erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, az Önkormányzatot követı 
ranghelyen. 
 
 
 

•  Tájékoztató a fıépítészi pályázat meghirdetésérıl 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet néhány olyan témáról, amelyekben 
Polgármester úrnak az elmúlt és jelenlegi testületi ülés közötti idıszakban szükséges volt 
intézkednie és a Képviselı-testület utólagos jóváhagyását, illetve további felhatalmazását kéri 
a felsorolandó ügyekben: 
Fıépítészi pályázat meghirdetése: Mint ismeretes a Képviselı-testület elıtt, a 2007. január 26-
ai képviselı-testületi ülésen tárgyalták a fıépítész úr tevékenységével összefüggı napirendet, 
melyben többek között tájékoztatást kaptak a fıépítész által eddig végzett szakmai munkáról 
is. A napirendi pont tárgyalásának eredményeként a tájékoztatót a Képviselı-testület nem 
fogadta el. Ezt követıen több ízben egyeztetést folytatott szakmai szervezetekkel és arra az 
elhatározásra jutott, hogy más fıépítésszel kívánja a továbbiakban a tevékenységet elláttatni. 
A megbízási szerzıdést 2007. március 15-ei határidıvel felmondta és egyidejőleg új pályázat 
kiírásáról intézkedtek. A gyors ügyintézés indoka, hogy az idei évben számos olyan kiemelt 
és fontos esemény lesz városunk életében (Szent Erzsébet Év!), amihez építész jellegő 
szakmai munka elengedhetetlen, valamint a fıépítész tanácsadói szerepe feltétlenül 
szükséges. A pályázat március 12-tıl került meghirdetésre a sárospataki Kábel Tévén, a város 
honlapján és a Zemplén Televízióban, valamint az Észak-Magyarországban két alkalommal 
jelent meg, egy hétközbeni és egy hétvégi számban. A pályázat beadási határideje: március 
30, így ennek eredményérıl jelenleg még nem tud beszámolni, de természetesen a soron 
következı ülésen errıl is számot ad. 
Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, jelezze. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén kifogásolták, hogy a Kábel 
Televízióban meghirdetésre került a fıépítészi pályázat, mely se a bizottság, se a testület elıtt 
nem szerepelt.  
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Polgármester úr jogosult arra, 
hogy a fıépítésszel megbízási szerzıdést kössön, hiszen a fıépítészi tevékenység elsısorban a 
polgármester munkájának a segítésére szolgált. Ezért is tették meg az elhangzott lépéseket.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság állásfoglalását ismertette. A bizottsági 
ülésen felvetıdött az is, hogy korábbi fıépítészi pályázat kiírásáról közösen döntöttek.  
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dr. Komáromi Éva: Korábban sem  a Képviselı-testület döntött róla, hanem a Polgármester 
úr tájékoztatta a Képviselı-testületet a beérkezett pályázatokról és arról, hogy kivel kívánja 
megkötni a fıépítészi tevékenységre vonatkozó megbízási szerzıdést.  
 
Aros János: Amint a pályázatok beérkeznek, lehetıség lesz a megtekinthetésükre. A döntés 
joga a Polgármester úré. Valószínőleg ki fogja kérni az egyes bizottságok véleményét.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki a fıépítészi pályázat meghirdetésével kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

6026-2/107/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a fıépítészi pályázat kiírásáról 
 
 

A Képviselı-testület tudomásul vette a Polgármester két ülés közötti azon intézkedését, 
hogy a fıépítészi álláshely betöltésére a pályázat kiírásra került. 
 
 

•  WEINBERG ’93 Épít ı Kft. kérelme ingatlan tulajdonjogának átruházására 
vonatkozóan 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a WEINBERG ’93 Építı Kft. kérelmérıl, 
mely ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozik. 
Sárospatak Város Önkormányzata 2005. június 14-én kötött adásvételi szerzıdést a 
WEINBERG ’93 Kft-vel a Sárospatak, 240/8 hrsz. alatt felvett 1561 m2 alapterülető 
beépítetlen terület tulajdonjogának átruházására vonatkozóan. Az adásvételi szerzıdés 7. 
pontjában a társaság kinyilatkoztatta, hogy az érintett ingatlant 4 éven belül beépíti, majd ez a 
határidı 2005. december 5-én módosításra került aképpen, hogy a beépítés határideje 2 évre 
módosult. Ennek esetleges meghiúsulása esetére az Önkormányzat javára 4 éves idıtartamra 
visszavásárlási jog, illetve ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom lett kikötve.  
2007. március 6-án a WEINBERG Kft. képviseletében eljáró ügyvezetı igazgató azzal a 
kéréssel fordult Polgármester úrhoz, hogy a társaság jelenlegi vagyoni helyzete nem teszi 
lehetıvé, hogy az ingatlant a terveknek megfelelıen hasznosítsák és azon a beépítést 
megvalósítsák. Ezért kérte, hogy az Önkormányzat éljen a visszavásárlási jogával. Ezzel 
összefüggésben elıadta, hogy az ingatlanon a birtokba lépés óta semmiféle ráfordítást nem 
eszközöltek, tehát a tulajdonjog visszaszármaztatása esetén értékkülönbözeti igényt nem 
támaszt az Önkormányzattal szemben. Kérte, hogy az adásvételi szerzıdésben megjelölt 18 
millió Ft + ÁFA vételáron vásárolják vissza az ingatlant.  
Ezen kérelemre az Önkormányzat jogi képviselıjével egyeztetve egy nyilatkozatot tett, 
melyben kinyilatkoztatta, hogy az Önkormányzat  visszavásárlási jogával élni kíván.  
A fentiekben megjelölt indokokra tekintettel, valamint arra, hogy ily módon lehetıség nyílik 
az ingatlan tényleges hasznosítására, kéri a Képviselı-testületet, hogy értsen egyet a 
visszavásárlási jog gyakorlásával és hatalmazza  fel Polgármester urat arra, hogy a megjelölt 
18 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 21.600.000,-Ft áron az ingatlant visszavásárolja. 
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Kéri a véleményeket, javaslatokat az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs 
vélemény, a Polgármester úr nevében felhatalmazást kér arra, hogy a jelzett ingatlant a 
megjelölt áron visszavásárolja. Aki ezzel egyetért, kéri igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

6026-2/108/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

tulajdonjog visszavásárlásáról 
 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta a WEINBERG ’93 Kft. tulajdonjog visszavásárlására 
irányuló kérelmét és az alábbiak szerint döntött: 
 
Sárospatak Város Önkormányzata – mint eladó – és a WEINBERG ’93 Kft. – mint vev ı 
– között Sárospatak 240/8. hrsz. alatt felvett 1561 m2 alapterülető beépítetlen terület 
tulajdonjogának átruházására vonatkozóan 2005. június 14-én kötött adásvételi 
szerzıdés 7. pontjában foglaltakra figyelemmel   e g y e t é r t   a visszavásárlási jog 
gyakorlásával. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kérelemben megjelölt 18 millió Ft + ÁFA, azaz 
21.600 eFt-os áron a fentiekben körülírt ingatlant az Önkormányzat részére v i s s z a -  
v á s á r o l j a. 
 
Határid ı: folyamatos, 2007. június 30. 
 
 

•  Tájékoztató a Rákóczi út 73. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a Rákóczi út 73. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról. 
A Rákóczi út 73. (Kruczig-gödörben) lévı ingatlanok helyzetével a korábbi Képviselı-testület 
több alkalommal foglalkozott. A Képviselı-testület többször kinyilatkoztatta, hogy szeretné 
az érintett ingatlanokat megvásárolni, de eddig ez ügyben érdemi lépés nem történt. Az 
érintett ingatlanok vonatkozásában a Mőemlékvédelmi Felügyelıség is többször 
kinyilatkoztatta azon álláspontját, hogy kívánatos volna, ha ezek az Önkormányzat 
tulajdonában kerülnének. 2007. márciusában a Rákóczi út 73. szám alatti ingatlan tulajdonosa 
azzal kereste meg Polgármester urat, hogy felajánlja megvételre a tulajdonát, ugyanis ismerte 
az Önkormányzat fentiekben körülírt álláspontját, ugyanakkor más vevı is érdeklıdik az 
ingatlan iránt. Tekintettel arra, hogy az ügy rendkívül sürgıs elintézést igényelt és a jelenlegi 
városvezetés támogatja az ingatlan megvásárlására vonatkozó szándékot, 2007. március 19-én 
800.000,-Ft vételárért az ingatlant megvásárolták. Kéri, hogy a Képviselı-testület ezen 
intézkedést vegye tudomásul.  
A 800 eFt vétárat az Önkormányzat által értékesített vajdácskai ingatlan 800 ezer Ft-os 
vételárából biztosították. 
Kéri a Képviselı-testület véleményét, észrevételét a tájékoztatóval kapcsolatban. Észrevétel, 
vélemény nem volt, így kéri, aki a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi, igennel szavazzon. 



 90

A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/109/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Rákóczi u. 73. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
 

A Képviselı-testület jóváhagyja a Polgármester két ülés közötti azon intézkedését, mely 
szerint az Önkormányzat részére megvásárolta a Sárospatak, Rákóczi u. 73. szám alatti 
ingatlant 800 eFt vételáron. 
 
 

•  Tájékoztató mőfüves pálya kialakításáról 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az MLSZ által meghirdetett OLLÉ 
programba neveztek be, melynek keretében az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
udvarán szeretnének egy 20X40 m-es mőfüves pályát építeni. A program keretében 22 millió 
Ft +ÁFA összegért megépítenének egy mőfüves pályát, kijelölnék az építıt, meghatároznák, 
hogy a kölcsönt honnan vegyék fel, melyet évi 2 millió Ft-tal kellene törleszteni. Mivel 
nagyon fontosnak tartja a mőfüves pálya megépítését, több olyan céggel vette fel a 
kapcsolatot, akik hasonló tevékenységi kört végeznek. Egy Miskolc melletti cég 11 millió Ft-
ért  hasonló kondíciókkal megelılegezné a pálya építését, melyet évi 1.300 eFt-tal kellene 
törleszteni. Végeztek számításokat arra vonatkozóan, hogy tudnák ezt az összeget a bérleti 
díjból  fedezni. Ha az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumot bíznák meg a hasznosítással, 
az évi 1.300 ezer Ft havi kb. 110 eFt bérleti díjat jelentene. Ha napi egy órára bérbe adnák a 
pályát, teljes egészében kigazdálkodható lenne a havi törlesztırészlet. Ezzel kapcsolatban kéri 
a Képviselı-testület véleményét. Megemlíti, hogy hasonló elképzelés van Végardón egy 
késıbbi idıszakban egy 20X40 m-es mőfüves labdarúgó pálya létesítésére, illetve mini 
grundok létesítésére.  
 
Feró István Ferenc: Az elképzelést jónak tartja. Ha ez a kondíciójában, szerkezetében 
megfelel az elmondottaknak, érdemes megvalósítani. Arra vonatkozóan merül fel kétely, hogy 
lesz-e elég használó, de ha megfelelıen reklámozzák, propagálják, eredményes lehet.  
 
Stumpf Attila: Kérdése arra irányul, hogy a napi 1 óra pályahasználat éves átlag? 
 
Aros János: Éves átlagban számolták a napi 1 órás pályahasználatot. Nyáron naponta több 
órán át kiadható a pálya, de világítással ellátva akár késı estig üzemelhet. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy Szerencsen és Múcsonyban van legközelebb ilyen pálya, melyet meg lehet 
tekinteni.  
Kéri a Képviselı-testület felhatalmazását a következı lépések megtételére, melyrıl a 
következı ülésen tájékoztatni fogja a testületet. Aki egyetért az ismertetett kondíciókkal 
történı mőfüves pálya építésének megindításával, kéri igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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6026-2/110/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

mőfüves pálya építésérıl 
 
 

A Képviselı-testület egyetért az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium udvarán történı 
mőfüves pálya megépítésével az MLSZ által meghirdetett OLLÉ program keretében. 
 
Az elızetes egyeztetések, tárgyalások alapján elıreláthatólag 11 millió Ft + ÁFA 
összegért kerülne sor a pálya megépítésére.  
 
Az Önkormányzat a bekerülési költséget részletekben, évi 1.300 ezer Ft összegben 
térítené meg. 
 
Felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg 
és ezekrıl a soron következı képviselı-testületi ülésen adjon tájékoztatást. 
 
 

•  Ügyrendi javaslat 
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Holcim Hungária Otthon 
Alapítványhoz „önkormányzati bérlakás állomány növelése” pályázat benyújtásának 
határideje hétfı délután 4 óra. Kéri a Képviselı-testület hozzájárulását – a szoros határidıre 
tekintettel - a pályázat soron kívüli benyújtásához, hogy a jegyzıkönyvben elsı napirendi 
pontként szerepeljen a számozás megoldhatósága érdekében. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

6026-2/111/2007. (III.30.) KT. számú 
 

h a t á r o  z a t 
 

ügyrendi javaslatról 
 
 

A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz – tekintettel a pályázat benyújtásának 
határidejére - , hogy az „Önkormányzati bérlakás állomány növelése”  tárgyú 
pályázatról való döntés a napirend elıtt kerüljön rögzítésre a jegyzıkönyvben. 
 
 
 

•  Tájékoztató a Szent Erzsébet Év elıkészületeirıl 
 
Stumpf Gábor József: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Szent Erzsébet Évvel 
kapcsolatban a készülıdés nagy ütemben folyik a pünkösd megünneplésére. Bemutatja a 
Képviselı-testületnek és a város lakosságának is a megjelent 2 kiadványt. 60 ezer példányban 
magyar, német, lengyel és angol nyelven készült egy 12 oldalas leporelló, valamint 35 ezer 
példányban jelent meg magyar, német és angol nyelven egy 28 oldalas füzet, amiben 



 92

Sárospatak, Szent Erzsébet, az emlékhelyek, programok és információk találhatók. Már most 
nagyon nagy az érdeklıdés a pünkösdi idıszakra és már elıfordult, hogy egy panziónak 
német csoportokat kellett visszautasítani a teltház miatt. Ennek elkerülése érdekében a 
különbözı szálláshelyeket értesítették arról, hogy amennyiben csoportok vagy szállást 
igénylık jelentkeznek és nem tudják fogadni ıket, ne utasítsák el, hanem irányítsák a 
Tourinform-irodához vagy A Mővelıdés Házához. Ha Sárospatakon nincs szálláshely a 
pünkösdi idıszakra, vállalják annak a koordinálását, hogy a környezı településeken szállást 
biztosítanak. Elmondja még, hogy rövidesen elkészül a pünkösdi Szent Erzsébet ünnep 
részletes programja.  Folynak az elıkészületek a város megfelelı dekorálására, a zászlók, 
reklámok készítése folyamatban van.  
 
 

•  Tájékoztató fontosabb eseményekrıl 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy április 3-án  14 órától a Városházán a 
megyei polgárırség elnökségét látják vendégül. 
Április 4-én 16 órától kerül sor a „Virágos Sárospatakért” mozgalom díjainak átadására. 
Április 5-én 9 órától a Zemplén Településszövetség elnökségének ülése lesz a Díszteremben.  
 
 
 
A Képviselı-testület a nyílt ülést bezárta, zárt ülésen folytatta munkáját, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

       dr. Komáromi Éva s.k.      Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
                 jegyzı                          polgármester 


