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Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. december 11-én tartott 
rendkívüli ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Krai Csaba    
   Lendák Lajos Zoltán  
   Oláh József Csaba 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Stumpf Gábor   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
 
Megjegyzés: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Egyed Attila, Kıszegi Bertalan, 

Ladomérszky László István, Szabó András és Zérczi László képviselık 
igazoltan vannak távol.  

 
Meghívottak:  Zelina Józsefné mb. irodavezetı, Donkó József szakreferens, Dankóné 

Gál Terézia jegyzıi irodavezetı  
 
 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Közszolgálati Televízió.  
 
 
Aros János alpolgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait és a Zemplén Televízió nézıit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület ülése határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi 
pontot tárgyalják, egyidejőleg javasolja megtárgyalni a testületi ülés elıtt kiosztásra kerülı 
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két témát, az egyik a Sárospatak Turizmusáért Egyesülethez történı csatlakozásról, a másik a 
rövid lejáratú fejlesztési célhitel felvételére és visszafizetésére hozott határozat módosítására 
vonatkozik. Továbbá tájékoztatást szeretne adni, illetve a Képviselı-testület véleményét 
szeretné kérni egy önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására vonatkozóan.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az elsı napirendi pont vonatkozásában a határidık miatt volt 
szükség a rendkívüli ülés összehívására.  
Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontokra vonatkozó javaslatról.  
 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Elıterjesztés a Zemplén Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) 
létrehozásával kapcsolatos együttmőködési megállapodás és szándéknyilatkozat 
elfogadására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

2. Elıterjesztés a Sárospatak Turizmusáért Egyesülethez történı csatlakozásról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok  
 

3. Elıterjesztés rövid lejáratú fejlesztési célhitel felvételére és visszafizetésére hozott 
határozat módosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester  
 

4. Egyéb ügyek  
� Tájékoztató önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról  
� Tájékoztató a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Sárospataki 

Kirendeltsége épületének felújítása tárgyában 
� Meghívás a helyi kórusok közös adventi hangversenyére 
� Meghívás a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola adventi mősorára   

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) 
létrehozásával kapcsolatos együttmőködési megállapodás és szándéknyilatkozat 
elfogadására  
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság  
 

Aros János: A két szakbizottság megtárgyalta az elıterjesztést, elıször kéri az Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság hosszasan tárgyalta a napirendi 
pontot, hiszen ezzel a témával már mind a város, mind az iskola vezetése foglalkozott.  
Szeptember óta – mikor elıtérbe kerültek a TISZK-ek – vizsgálták, hogy hasznos-e, milyen 
elınyökkel jár. A bizottság tehát megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangú szavazással mind 
a szándéknyilatkozat-tervezetet, mind az együttmőködési megállapodás-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. A bizottság átalakult úgymond mőhelymunkára, tekintettel 
arra, hogy bizottsági szinten elıször foglalkoztak a témával. A TISZK céljával kapcsolatban, 
hogy egyáltalán mire jönnek létre, eléggé megoszlottak a vélemények. Tárgyalt a környékbeli 
szakképzı iskolák vezetıivel – a vélemények negatívak voltak – arról, hogy minıségileg 
javul-e a szakképzés, még azzal is vitába szállnak néhányan, hogy regionális szinten 
szükséges-e megoldani a szakképzést, hiszen ezáltal a mobilitás korlátozottá válik. A másik 
pedig, ami befolyásolta a bizottság tagjait a szavazásban a kényszer volt, tekintettel arra, hogy 
a jövı évben a különbözı pályázatokon csak TISZK tagok pályázhatnak. A Vay Miklós 
Szakképzı Iskola igazgatója Gáll József, és Fedor Mátyás szakmai igazgató helyettes részt 
vett a bizottság ülésén, és arról tájékoztatták a bizottságot, hogy elıkészületben van a 
szakképzési hozzájárulás törvényi módosítása. Olyan híreket is hallani, hogy jövıre, aki nem 
tagja ezeknek az integrált szakképzı központoknak, azok nem lesznek jogosultak ezeknek az 
összegeknek a megszerzésére. Elmondható, hogy nagyobb súllyal van jelen a kényszer ebben 
a lépésben. Mint az a belépési nyilatkozatból, valamint az együttmőködési megállapodásból is 
kiderül, hogy ha nem elınyös egy intézmény számára, akkor bármikor ki tud lépni, tehát 
abban maradt a bizottság, hogy hátha egy sikeres pályázat után elkezdıdhet ennek az 
átszervezésnek a megindulása. Összességében elmondható, hogy ameddig az intézmény 
számára ez elınyös, addig mindenképpen meg kell próbálni az együttmőködést.  
 
Aros János: Kéri az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Több 
kérdés tisztázása után azzal a meggyızı érvvel, amit az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
elnöke is elmondott –, hogy a dolog elkerülhetetlen és ezért kényszerhelyzetben vannak, 
mivel e nélkül pályázatot benyújtani nem lehet – a bizottság egyhangú szavazással 
elfogadásra javasolja mind a szándéknyilatkozat-tervezetet, mind az együttmőködési 
megállapodás-tervezetet.  
 
Hajdu Imre: Tájékoztatásul elmondja, hogy tavasszal Sátoraljaújhely város 
alpolgármesterével Debrecen városában megtekintették az ottani térségi integrált szakképzı 
központot. Akkor abban maradtak, hogy ha nem fontos, akkor ezt nem vezetnék be. Látva azt 
a kormányzati szándékot, ami a települési önkormányzatokat kényszerpályára tereli például 
szakképzés ügyben – mint ahogy elnök úr is elmondta, fejlesztési forrásokat csak a TISZK-
ekbe tömörült szakképzı iskolák kaphatnak – nem tehet mást, minthogy támogatja az 
együttmőködési megállapodás, illetve a szándéknyilatkozat aláírását is. Hiszen nem lehet cél, 
hogy bármilyen fejlesztési forrástól elzárkózzanak. A szándéknyilatkozat 2. pontjának 
módosítására két változatot javasol: Az egyik „TISZK létrehozása Zemplénben”, vagy 
„TISZK létrehozása a Zempléni városokban” címmel, tekintettel arra, hogy a Zemplénnek 
nincs „mente”.  
 
Aros János: Véleménye szerint maradjanak inkább a Zempléni TISZK címnél. Mint 
ismeretes, a Zemplén TISZK megalakítása elıtt ezek a térségi integrált szakképzı központok 
már az elsı körben több is megalakításra került, tudomása szerint 16 ilyen központ jött létre 
teljesen más formában, mint amirıl itt most szó van. Ezek valóban központi formában, egy 
adott települési vagy intézményi központtal mőködnek. A már megalakított TISZK-ek az 
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eredeti célkitőzéseknek nem felelnek meg, mivel a minél nagyobb pályázati lehetıségeknek a 
lehívása nem történt meg. Ezért gondolják most úgy a városok, a fenntartók és az 
intézmények, hogy valamilyen más formában kellene ezeket a szervezeteket létrehozni. 
Információi szerint hét lehetıség van a TISZK-ek létrehozására. Ezek közül, amit a 
szándéknyilatkozat-tervezet, illetve az együttmőködési megállapodás-tervezet tartalmaz az a 
szakképzés szervezési társulások létrehozása. Ebbıl a két dokumentumból kiderül, hogy a 
résztvevı felek – akiknek a nevét rövidesen ismertetnie kell, hiszen ezt mindkét bizottság 
ülésén kérdésként elhangzott – elkészítik és benyújtják a pályázati kiírás szerinti „Zempléni 
TISZK létrehozása” címő pályázatot. Ez a társulás kifejezetten azért jön elsı körben létre, 
hogy a TISZK létrehozására pályázatot nyújthasson be ez a 13 intézménybıl álló társulás. A 
korrektség kedvéért meg kell említeni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyébıl, ahol az elsı 
körben már egy TISZK létrejött Miskolcon, további két TISZK-et szeretnének létrehozni az 
intézmények, természetesen azok az intézmények és azok a fenntartók, akik az elsı körbıl 
kimaradtak. Az egyik ilyen lesz a „Sajó-menti TISZK”, a másik a „Zempléni TISZK”. 
Elızetes tárgyalások alapján úgy tőnik, hogy a következı települések vennének részt ebben a 
formában: Sátoraljaújhelybıl 4 megyei fenntartású intézmény, a Kossuth Lajos Gimnázium és 
Szakközépiskola, a Trefort Ágoston Szakképzı Iskola, a Szepsy Laczkó Máté 
Szakközépiskola, valamint a Deák úti iskola, valamint az V. István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola, mint városi fenntartású intézmény. 
Sárospatakról a Vay Miklós Szakképzı Iskola. Tokajból megyei fenntartású intézményként a 
Mezıgazdasági Szakiskola, illetve városi fenntartású intézményként a Tokaji Ferenc 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kereskedelmi Szakmunkásképzı és 
Szakközépiskola. 
Szerencsrıl a megyei fenntartású Szerencsi Szakképzı Iskola és a városi fenntartású Bocskai 
István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. 
Abaújszántóról a megyei fenntartású Mezıgazdasági Szakközépiskola. 
Encsrıl megyei fenntartású intézményként a Váczi Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, 
valamint városi fenntartású intézményként az Aba Sámuel Szakiskola. 
Szikszóról pedig a Csombor Márton Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola, mint városi 
fenntartású intézmény.  
Látható, hogy 8 megyei fenntartású és 5 városi fenntartású intézmény fejezi ki azon 
szándékát, hogy ezen a pályázaton, amely pályázat célja a TISZK létrehozása, kíván elindulni. 
Nincs központja, mint az elızı TISZK-eknek, nincs az a veszélye, hogy valaki esetleg 
központosítás útján háttérbe szorítja a nem éppen mellette lévı, vagy neki nem éppen 
szimpatikus intézményeket, hiszen az együttmőködési megállapodás-tervezetbıl kiderül, hogy 
tanács fogja mőködtetni ezt a TISZK-et, amely tanácsba az adott intézmény szakképzésében 
résztvevı tanulói arányában vesznek majd részt a tanácstagok, és hozzák együttesen a 
döntésüket. Hogy melyik településen mely szakmatípus kerül elıtérbe, az az elsı kör 
lezártával, amennyiben a pályázat nyer, a második kör elıtt igényel egy hatalmas csatát, 
immár ezeknek az intézményeknek a vezetıi, illetve a fenntartói részvételével. Megfelelı az 
információ a szándéknyilatkozat és az együttmőködési megállapodás elfogadására, illetve el 
nem fogadására. Bizottsági ülésen már elmondta, hogy a TISZK-ekkel kapcsolatban 
fenntartásai vannak, de amennyiben nem vesznek részt, nem kapcsolódnak be ebbe, illetve 
nem alakítják meg a társulást, akkor biztos, hogy egy lehetıségbıl a Vay Miklós Szakképzı 
Iskolát kihagyják és ezzel nehéz helyzetbe hozzák.  
 
Darmos István: Nem látja azokat a szakmai érveket, amik ellene szólnak, ettıl függetlenül el 
tudja fogadni. Kérdése, hogy az abaúji települések el fogják-e fogadni a javasolt nevet, 
tekintettel arra, hogy három abaúji település szerepel benne, nem pedig zempléni. 
 



 5 

Aros János: Mivel a szándéknyilatkozat a Zemplén TISZK létrehozásáról szól, ezzel a 
feltétellel valószínő el fogják fogadni. Ha olyan aggályaik vannak, ami esetleg veszélyeztetné 
a szervezet létrehozását, akkor ezen a néven lehet változtatni. Ez a megbeszélés és 
megállapodás tárgyát képezi majd, ha mindenki az általa elmondottak közül továbbra is részt 
kíván venni. Ez sem biztos még, a Megyei Közgyőlés december 20-ai ülésén fogja ezt a 
napirendi pontot tárgyalni, akkorra kell mindenkinek visszajuttatni a döntését.  
 
Hajdu Imre: Ha megalakul a TISZK és megállapodnak azokban a szakmacsoportokban, 
amelyeket egy-egy intézmény fog oktatni, az azt jelenti, hogy autószerelıt csak Szikszón 
képeznek és Sátoraljaújhelyben nem, kımővest csak Sárospatakon és Tokajban nem, és 
sorolhatná tovább. Ha ez így van, akkor el kell gondolkodni azon, hogy kollégiumi helyeket 
kell létrehozni nem is kevés számban. Tehát a TISZK arra is lehetıséget ad, hogy kiegészítı 
pályázatokra támogatási kérelmeket, pályázatokat benyújtani.  
 
Aros János: Nem látja pontosan, hogy mire ad lehetıséget a TISZK, csak azt látja, ha ebbıl 
kimaradnak, akkor lemaradnak. Az összes többi feltételt a késıbbiekben kell már a résztvevı, 
remélhetıleg az elsı pályázaton nyertes és résztvevı tagoknak egymás között megbeszélnie. 
Elsı kérdésük az volt az intézmény igazgatója, igazgatósága felé, hogy a résztvevı, a 
társulásos szándékukat kifejezı intézmények és fenntartók közül van-e esetleg olyan, aki a mi 
profilunkat veszélyeztethetné. Úgy tőnik, hogy szerencsés helyzetben vannak, mivel a mi fı 
profilunkat senki nem fogja veszélyeztetni. Ezeknek a TISZK-eknek nem lesz abba 
beleszólása, hogy mely településen melyik intézményben milyen szakmacsoportok 
mőködhessenek, ehhez egy magasabb regionális szintő, a Regionális Képzési Bizottság lesz 
az illetékes, tehát ı fog majd ajánlást tenni.  
 
Hutkainé Novák Márta: Azt is meg kellene kérdezni, hogy ezt a Regionális Képzési 
Bizottságot kik alkotják, milyen felmérés alapján, milyen munkaerı-igények megfogalmazása 
alapján dıl el egy kérdés. Nem erıszak fenntartani szakképzı intézményt, mert nem 
alapfeladat, tehát akarjuk, mert a miénk, de azt is tudni kell, hogy akarjuk és a miénk 
Sárospataké ez az intézmény, de nem Sárospataknak képez egyedül munkaerıt. Akik a 
gazdasági élet területén dolgoznak, azok igenes korszerő körülmények között, jó 
szakképzésben végzett fiatalokat akarnak látni a munkaerı-piacon, ezért is fizetik a 
szakképzési támogatást sok minden egyéb mellett. Tudják, hogy a mi iskolánk, de a mi 
felelısségünk ebbıl nagyobb, a jelenlévı igazgató úrtól megkérdezhették volna, hogy mely 
településekrıl járnak be naponta tanulók és milyen körülmények között tanulnak vagy 
tanulhatnak. Azt gondolja, hogy ezzel közelebb kerül a döntés és a Regionális Képzési 
Bizottság fogja eldönteni, amelyben reményeik szerint innen van képviselı, aki védi és 
képviseli az érdekeinket és az adott iskola érdekeit. Van olyan elv, hogy legalábbis helyi 
igényeknek megfelelıen dılnek el ezek a kérdések. Arról beszél, hogy az igényeknek 
megfelelı képzés felé haladjanak. Még egyszer hangsúlyozza, nem csak Sárospataknak, 
hanem környékének és ez egy nagyon fontos felelısség. 
 
Aros János: Azt lehet tudni, hogy kik vannak ebben a bizottságban.  
 
Hutkainé Novák Márta: Hát ez most fog megalakulni.  
 
Hajdu Imre: Képviselı asszony mondta, hogy kérdezzék meg, így most megkérdezi, hogy 
kik lesznek ebben a bizottságban. 
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Hutkainé Novák Márta: Ebbe a bizottságba személyeket kell delegálni. Ki készítette elı ezt 
az anyagot? Minek alapján nézték ezt meg, miért nem tudják?  
 
Aros János: A regionális kormányzati elképzelések sajnos nem itt dılnek el, nem itteni 
delegálás szintjén, hanem politikai szinten, itt kérik majd a segítséget. 
 
Hutkainé Novák Márta: Pontosan errıl szól az egész, hogy nem a minisztériumokban dıl el, 
hanem helyben kell, hogy eldöntsenek. Ha Sárospatak kapná meg ezt a feladatot, azt nem 
tudják eldönteni, hogy egy másik városnak milyen munkaerıre van szüksége, ezt a környéket, 
az iskola feltételeit, adottságait ismerve, de nemcsak tárgyi feltételeit, hanem tanerı 
szempontjából is vizsgálva dılnek majd el a kérdések. Nem tudja ki készítette el ezt az 
anyagot, de nagyon demokratikus döntési mechanizmust biztosít. 
 
Aros János: Ahogy látták a fejlesztési bizottságok, vagy a Lieder csoportok létrehozását, ami 
szintén demokratikus alapokon indult és látták, hogy mi lett belıle, félelmei vannak ezzel 
kapcsolatban. Két határozati javaslatról kell szavazni, az egyik az együttmőködési 
megállapodás-tervezet elfogadásáról. Ez tartalmazza javaslatként, hogy a gesztor elnevezés 
helyébe „fıpályázó” elnevezés kerüljön. Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozat-
tervezetrıl.   
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 

 
15555/376/2007. (XII.11.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
Zempléni TISZK létrehozásáról 

 
A Képviselı-testület megtárgyalta tárgybani – e határozat mellékletét képezı -  
szándéknyilatkozat-tervezetet és az alábbi módosítással elfogadja: 
 

•  a Gesztor” elnevezés helyébe „F ıpályázó” elnevezés kerüljön. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határid ı: 2007. december 20. 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozat-tervezetrıl.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta:  

 
15555/377/2007. (XII.11.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
együttmőködési megállapodás elfogadásáról 
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A Képviselı-testület megtárgyalta a Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) 
létrehozására továbbá a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-2.2.3), 
illetve a  TISZK-ek létrehozását támogató TIOP pályázaton való elindulás és a 
támogatás elnyerése esetén a végrehajtás során az együttmőködésre vonatkozó – e 
határozat mellékletét képezı – együttmőködési megállapodás-tervezetet és azt az alábbi 
módosítással e l f o g a d j a: 
 

•  a „Gesztor” elnevezés helyébe „F ıpályázó” elnevezés kerüljön. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: 2007. december 20. 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak Turizmusáért Egyesülethez történı 
csatlakozásról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
 

Erdıs Tamás: A Sárospatak Turizmusáért Egyesületet az önkormányzat kereste fel egy általa 
már korábban említett a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek megalakulásával 
kapcsolatos kérdésben, az említett név az elızı testületi ülések egyikén már elhangzott. A 
nyilatkozat, amelyet polgármester úr már megtett az egyesület felé, tehát az egyesületi tagsági 
kérelmet a polgármester úr már eljuttatta és kéri ehhez a Képviselı-testület felhatalmazását, 
hogy az ennek kapcsán elkezdıdı jogi eljárásban a testület tudtával és beleegyezésével 
történjen Sárospatak Város Önkormányzatának csatlakozása, belépése a Sárospatak 
Turizmusáért Egyesületbe. Mindezt az indokolja, hogy a jövı évtıl szintén a pályázati 
rendszereknek köszönhetıen a most mőködı turisztikai marketing és turizmus-szervezés egy 
új, elméletben alulról szervezıdı rendszer alapján újratervezésre kerül, ami azt jelenti, hogy a 
korábbi támogatási struktúra egy egészen más szerkezetben fog megjelenni. Ennek lényege, 
hogy helyi turisztikai desztinációs menedzsmenteket kell, illetve célszerő létrehozni, amelyek 
megalakítanak térségi desztinációs menedzsmenteket és a TISZK-hez hasonlóan lesznek 
regionális desztinációs menedzsment szervezetek is. A feladatok itt eltérıek, a helyi 
desztinációs menedzsmentek feladata lesz, hogy a helyi turizmust szervezze, a térségi vagy 
mikrorégiós szintnek az lesz a feladata, hogy mindezeket a turisztikai kínálatokat vagy 
csomagokat piacra vigye és az ehhez szükséges finanszírozást, marketinget biztosítsa, illetve 
egyfajta kormányzati támogatási logika alapján a regionális turisztikai desztinációs 
menedzsmentek ehhez a programhoz szakmai oldalról csatlakoznak majd. A Sárospatak 
Turizmusáért Egyesület két éve mőködik, elnöke Bágyi Pál. Az egyesület számos olyan 
szakmai csoportot, vállalkozást, egyéni vállalkozót, szállásadót, vendéglátó vállalkozót 
magába tömörít, amely Sárospatak turizmusának szervezésében hatékonyan vesz részt, többek 
között a Szent Erzsébet ünnepségben és számos olyan Sárospatakot érintı turisztikai 
szervezésben részt vettek, amelyek feljogosítják arra, hogy komolyan vegye Sárospatak 
turizmus-szervezésének koordinációját. A belépési szándék attól válik élıvé, hogy a 
Sárospatak Turizmusáért Egyesület döntött arról, hogy a szervezet nevét és mőködési 
szerkezetét a várható új rendszerhez igazítja, így átalakult Sárospatak és Térsége Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment Egyesületté. Sajátos módon az önkormányzatok szerepvállalása 
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ebben a rendszerben közvetett, tehát nem direktben az önkormányzatokon múlik a turizmus-
szervezés alulról felfelé épülı rendszere, hanem az ebben résztvevı társadalmi szervezetek, 
vállalkozások aktív közremőködésével, természetesen az önkormányzatokéval is. Azért kéri 
polgármester úr a Képviselı-testülettıl a Sárospatak Turizmusáért Egyesületbe való 
belépéshez, hogy ez a szervezet vehesse át vagy vállalhassa sárospataki helyi turisztikai 
desztinációs menedzsment feladatokat. Tavasszal megjelennek a pályázatok és ehhez még 
számos szervezési feladat áll az önkormányzat elıtt. Ennek érdekében a tegnapi nap folyamán 
már történt egy szándéknyilatkozat aláírása, ami arról szól, hogy a térségben már mőködı 
turisztikai desztinációs szervezetek egy közös nyilatkozatban fogalmazták meg abbéli 
szándékukat, hogy egyesületet kívánnak létrehozni jogi személyiséggel, amelynek keretében a 
térségi desztinációs szervezeti létét is megteremtik ennek a térségnek. Tájékoztatja a 
Képviselı-testület tagjait arról, hogy a tegnapi napon a szándéknyilatkozat aláírásán Szikszó, 
Tarcal, Rakamaz, Sátoraljaújhely és Sárospatak környékének szervezetei vettek részt és ez a 
folyamat a nyilvánosság elé kerül rövidesen. Az egyesület alapítása kapcsán további szakmai 
és vállalkozói szervezetek kerülnek bevonásra és megalakul a térségi, tehát a Tokaj-hegyalja, 
Zemplén Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet. Ennek elsı lépése, ami az 
önkormányzatot érinti, hogy belépjen abba a Sárospatakon helyi desztinációs menedzsment 
szervezetként már hivatalosan létezı egyesületbe, amely korábban a Sárospatak Turizmusáért 
Egyesületként mőködött és a célok érdekében nevet változatott, tehát itt tagi belépésrıl van 
szó.  
 
Darmos István: Kérdése, ha az önkormányzat belép, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanolyan 
egy szavazattal rendelkezı egy tag lesz, mint egy egyszemélyes vállalkozás, egy 
szállodatulajdonos vagy bárki más? Nincs arra lehetıség és nem lenne inkább szerencsésebb, 
ha több jogot kapna az önkormányzat például amiatt, hogy több intézmény van, amely szoros 
kapcsolatban áll a turisztikával, ilyen a Tourinform Iroda vagy a Sarokbástya.  
 
Erdıs Tamás: Nem lenne szerencsés elıremenni. Természetesen az egész helyi, térségi és 
regionális turizmus fejlesztési probléma a Képviselı-testület elé fog kerülni a közeljövıben is. 
Természetesen a Tourinform Iroda, mint a sárospataki turizmus egyik bástyája, illetve a 
majdani bástyája, az a bizonyos Sarokbástya ebben a rendszerben egészen fontos szerephez 
kell, hogy jusson. Azt kezdeményezik ezzel egy alulról jövı rendszer és kezdeményezés 
alapján, hogy ne az önkormányzatok, esetlegesen politikailag választott testületek „vigyék ezt 
a zászlót”, hanem azok az érintett szervezetek, vállalkozók az önkormányzat hathatós 
támogatása mellett, akik ebben érintettek tevékenységüket tekintve is. Az egy egyesületben 
nem szerencsés, ha valaki egyszerő tagként többletjogokat igyekszik magának szerezni. 
Ennek meg vannak a szabályai. Nyilván elsı körben az önkormányzatnak ott a helye ebben a 
szervezetben, aztán hogyan tudnak majd bánni a lehetıségekkel, az a késıbbiekben döntés 
kérdése lesz. Nyilván a Sarokbástya majdani funkciója, a Tourinform Iroda majdani szerepe 
ebben az egész kialakuló rendszerben a Képviselı-testület elé kell, hogy kerüljön, hiszen a 
költségvetés kapcsán errıl dönteni kell, a Sarokbástya jövıjét illetıen szintén dönteni kell a 
finanszírozásról. Javasolja, várják meg azt a pillanatot, amikor a megfelelı elıkészítettség 
mellett és megfelelı körültekintéssel a javaslatot megtehetik ez irányba.  
 
Stumpf Gábor József: Kéri a tanácsnok urat, világítsa meg, mit takar a turisztikai 
desztináció. 
 
Erdıs Tamás: Turisztikai desztinációnak nevezik azt a turisztikai szempontból egységes 
kínálatot nyújtó földrajzi területet, amely egyrészrıl szervezett programcsomagokat kínál az 
ideérkezı vendégeknek, másrészrıl olyan földrajzi terület, ahol a turista egy tervezett ottlét 
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ideje alatt komplex szolgáltatás csomagot képes kapni. A megyében 3,5 ilyen terület 
nevesíthetı, ennek egyik középponti helyzetben lévı része Tokaj-hegyalja és Zemplén. Ez az 
egységes turisztikai övezetet tekinti desztinációnak.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl.  
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta:  

 
15555/378/2007. (XII.11.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
csatlakozás a Sárospatak Turizmusáért Egyesülethez 

 
A Képviselı-testület a Polgármester két ülés közötti tárgybani intézkedését, amely során 
kinyilvánította Sárospatak Város Önkormányzatának csatlakozási szándékát a 
Sárospatak Turizmusáért Egyesülethez,    j ó v á h a g y j a . 

 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés rövid lejáratú fejlesztési célhitel felvételére és 
visszafizetésére hozott határozat módosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester  
 

Zelina Józsefné: Az 55 millió forint fejlesztési célhitel felvételére három beruházást 
határoztak meg. Ebbıl a Sárospatak, Szent Erzsébet út 12. beruházást szeretnék most kivenni, 
tekintettel arra, hogy ennek a kifizetése áthúzódik 2008. évre, viszont a hitelre ebben az évben 
van szüksége az önkormányzatnak. Ezért javasolják, hogy helyette az Erdélyi utcai saroktelek 
kerüljön az anyagba, ez lenne a hitelfelvétel harmadik forrása.  
 
Darmos István: Kérdése, hogy ez nem érinti a Szent Erzsébet út 12. felújítását, mert 
tulajdonképpen az már elkészült. 
 
Zelina Józsefné: Arról van szó, hogy amit benyújtanak kifizetéseket, azok vagy már 
megtörténtek vagy meg fognak történni december 31-ig, de amennyiben 2008. évre 
áthúzódik, úgy tartják az 55 millió forint fejlesztési hitelkeretet, de nem biztosítja csak a 
felmerülés idıszakában, tehát 2008. évben.  
 
Aros János: A Szent Erzsébet út 12. átadása megtörtént, az alsó szint teljesen rendben van, a 
felsı szinten – ahogy azt a Képviselı-testület jóváhagyta – a további fejlesztésre lehetıséget 
ad. Ennek a lehetıségnek kell majd valamilyen formában elébe menni és kitalálni, hogy a 
felsı szinten a megfelelı források elıteremtése után milyen beruházást szeretnének 
végrehajtani. Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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 15555/379/2007. (XII.11.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

rövid lejáratú fejlesztési célhitel felvételére és visszafizetésére 
hozott határozat módosítására 

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete tárgybani 14.933-2/372/2007. (XI.30.) KT. számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
az OTP Bank Rt-tıl az önkormányzat fejlesztési forrásának biztosítására megjelölt 
célfeladatok közül 
 

� a Szent Erzsébet út 12. sz. ingatlan felújítása (26 millió Ft) helyett a Sárospatak 
240/8. hrsz. alatt 1561 m2 alapterülető beépítetlen területő ingatlan 
visszavásárlását jelöli meg. (21,6 millió Ft) 

A határozat módosítással nem érintett részeit változtatás nélkül fenntartja. 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 
 

� Tájékoztató önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról 
 

Aros János: Napirend elıtt felvetette, hogy a Képviselı-testület véleményét szeretné kérni 
egy önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására vonatkozóan. Ezt a napirendi pontot 
visszavonja, hiszen egyeztettek az illetıvel, amely intézmény miatt szükséges lett volna ez, és 
úgy tőnik, hogy a soron következı képviselı-testületi ülésen megfelelı elıterjesztés 
formájában elég lesz tárgyalni, mivel nem sürget az idı e tekintetben.  
 
 

� Tájékoztató a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltsége 
felújítása tárgyában 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, hogy a B.-A.-Z. Megyei 
Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltsége területén átalakítási munkálatok kezdıdtek el. 
Az önkormányzat segítségét kérték arra vonatkozóan, hogy az ott található irathalmazt az 
önkormányzat valamely, jelenleg nem használt helyiségben raktározás céljára áthozhatják-e. 
Ezt szerette volna jóváhagyatni a Képviselı-testülettel, hogy a Kossuth út 50. szám alatt 
található (volt Marczi és Fia Festékdiszkont) helyiségbe, kizárólag addig, amíg az 
önkormányzatnak nincs rá szüksége, de legkésıbb 2008. szeptemberéig (hiszen akkorra 
várható a beruházás befejezése) bocsássák a Munkaügyi Központ rendelkezésére. Ez 
mindenképpen elıterjesztés formájában kerül majd a Képviselı-testület elé, és akkor kell 
dönteni róla a megfelelı bizottsági véleményezések után.  
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� Meghívás a helyi kórusok közös adventi hangversenyére 
 
Stumpf Gábor József: a Mővelıdés Háza nevében tisztelettel és szeretettel hívja a 
képviselıket, valamint a Zemplén Televízió nézıit december 16-án (vasárnap) délután 16.00 
órára a Református Kollégium Imatermébe, ahol a helyi kórusok közös adventi 
hangversenyére kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak.  
 
 

� Meghívás a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola adventi mősorára 
 
Darmos István: Szintén meghívót szeretne szóban tolmácsolni. December 13-án 
(csütörtökön) 17.00 órától a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola néptánc tagozatának adventi 
mősorára szeretettel hívja az érdeklıdıket. Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, 
hogy új pódiumsorozat indul A Mővelıdés Házában „Magyar Tájak” címmel szintén ezen a 
napon 19.00 órától, erre a rendezvényre is minden érdeklıdıt szeretettel várnak.   
 
 
 
Aros János alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1545 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.                          Aros János s.k. 
          jegyzı                  alpolgármester 
 
 


