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Meghívottak: Dr. Vereczkei Csaba rendır ezredes, megbízott megyei fıkapitány, dr. 

Téglás István alezredes, megbízott rendırkapitány, Bogdán Edit 
közgazdász, a HYPO Investmentbank képviselıje, Dr. Kimmel Jenı a 
HYPO Investmentbank jogi képviselıje, Vukovich Lászlóné aljegyzı, 
Dankóné Gál Terézia irodavezetı, Zelina Józsefné mb. irodavezetı, 
Koleszárné Braun Mónika közoktatási szakreferens 

 
Megjegyzés:  Kıszegi Bertalan és Stumpf Attila képviselık igazoltan vannak távol. 

Oláh József Csaba  a 2. napirendi pont tárgyalása közben távozott. 
Erdıs Tamás a 3. napirendi pont szavazásánál nem volt jelen. 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízión keresztül Sárospatak polgárait.  
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Javasolja, a 
meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják. 
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A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a rendırkapitány kinevezésével kapcsolatos vélemény-
nyilvánításról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

2. Elıterjesztés az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság,  Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

3. Elıterjesztés a 2008. évre vonatkozó iskolatej programról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
4. Elıterjesztés a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

Zárt ülésen: 
 

1.   Elıterjesztés Ködöböcz József-díj adományozásáról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a rendırkapitány kinevezésével kapcsolatos vélemény-
nyilvánításról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Dr. Vereczkei Csaba megyei fıkapitány urat és Dr. 
Téglás István mb. kapitányságvezetı urat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a megbízott 
kapitány úr hozzájárult, hogy nyílt ülésen kerüljön sor a véleménynyilvánításra. Ismerteti 
az elıterjesztésben foglaltakat.  
Kérdezi Dr. Téglás István, kívánja-e kiegészíteni az írásbeli elıterjesztést.  
 
Dr. Téglás István: Ismerteti szakmai elımenetelét. Elmondja, hogy 1997-ben került 
bőnügyi állományba, a határırég ekkor kapott nyomozóhatósági jogkört. 
Sátoraljaújhelyben bőnügyi és felderítı szolgálat néven tevékenykedtek, mely 3 
rendırkapitányság illetékességi területére terjed ki, a sátoraljaújhelyi, sárospataki és a 
szerencsi területre. Az elmúlt 10 év alatt emberismeretre, kapcsolatrendszerre és 
helyismeretre tett szert. 2007. áprilisától a Miskolci Bőnügyi és Felderítı Szolgálat néven 
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egész B.A.Z. megye volt az illetékességi területük, illetve Heves megye területébıl 25 
település.  
Az integrációval kapcsolatban elmondja, hogy ennek keretében az az elıny származik a 
Sárospataki Rendırkapitányság életében, hogy a létszám 18 fıvel bıvült. Ismerteti az 
állományi létszám összetételét.  
Nagy feladat és kihívás a teljes kapitányság személyi állományának a létszámbıvülése, 
ugyanis a volt határırök rendészeti feladatokat láttak el eddig is, azonban itt szélesebb 
spektrumban kell elvégezniük a feladatukat. Az ezzel kapcsolatos elvárásait az 
állománygyőlésen ismertette. Az állomány részére meghatározta, hogy legyen rend az 
egyén, a szervezeti alegységek és a kapitányság szintjén, mert úgy hiszi és azt tapasztalja, 
ha egységes belsı rend van bent, az megjelenik a közterületeken is, megjelenik az 
intézkedési kulturáltságban, hatékonyságban és ezáltal megjelenik az állampolgárok felé 
is a viselkedésben és az ennek megfelelı magatartás tanúsításában. A fıkapitányságtól 
megkérte a sárospataki kapitányság értékeléseit szakterületre vonatkozóan, illetve a helyi 
osztályvezetıkkel és alparancsnoki állománnyal elızetesen elbeszélgetve azt állapította 
meg, hogy jó úton haladnak, azonban megvannak a következı célkitőzések, a már 
megkapott új állományt is be kell vonni a munkába és a maximális lehetıségeket 
kiaknázni a bıvült létszámból. 
Sárospatak a következıket profitálja a létszámbıvülésbıl: Sárospatak és a környezı 15 
település tartozik az illetékességi területükhöz. Ha a körzeti megbízotti rendszer mőködik, 
a körzeti megbízottak kint maradhatnak a településeiken, nem kerülnek elvonásra, ezáltal 
az információgyőjtés, a helyi felderítés, a megelızés jelentıs szerepet kaphat. 
A városban a járırsőrőség növekedhet. A gépkocsizó szolgálatok a külterületeket és az 
említett 15 települést fogják jobban erısíteni. Az állampolgári visszajelzések is 
megérkeztek a létszámbıvülésrıl, egyrészrıl örülnek, hogy sokan vannak, de hátrányos 
érzete is van. Ehhez kéri a Képviselı-testületet segítségét. Értessék meg a lakossággal, 
hogy hozzá kell szokni az emelkedett létszámhoz, mert óhatatlan, hogy sőrőbb 
ellenırzéssel találkozzanak, de a jogkövetı állampolgároknak nincs félnivalója. Az 
állományától elvárja a kulturált, differenciált és szakszerő intézkedést, de a 
megnövekedett rendıri jelenlétet tudomásul kell venni mindenkinek. 
Egy a cél: váratlan, visszatérı alkalmazásokat és rendıri jelenléteket biztosítsanak a 
városban. Mindezeket összevetve úgy érzi, hogy rendelkezik azokkal a vezetıi 
képességekkel, amelyek szükségesek egy ilyen szervezet irányításához, emberismeretre 
tett szert, empátiakészséggel rendelkezik, úgy gondolja, hogy a feladatokat 
következetesen tudja véghez vinni, megfelelı szigorral alkalmazza és vezetıi tapasztalatai 
is vannak. A határırség hatáskörébe nem volt utalva minden ilyen feladat, azokat a 
feladatokat, amelyeket egy kapitánynak és az új állománynak is meg kell tanulni, minél 
gyorsabban és minél szakszerőbben szeretnék elsajátítani.  
A 2007. év értékelésérıl a hivatalos rendnek megfelelıen, testületi ülés keretében kíván 
majd szólni.  
Elmondja, hogy felmérték Sárospatak városának azokat a jellegzetes bőncselekményi 
kategóriáit, illetve jogellenes cselekményeit, amelyek irritálják a lakókat. Területi 
helyzetünkbıl adódóan a falopások, szezonálisan a szüreti idényre tehetı növénylopások 
és a fémtolvajlások a jellemzıek. Ezekre komplex intézkedéseket vezetnek be.  
A schengeni határok megnyitása egy örvendetes tény az európai és a magyar ember 
számára, azonban számol azzal, hogy az átutazó és az utazó bőnözés Sárospatakon 
keresztül fog hatolni. Igaz, hogy a sátoraljaújhelyi rendırkapitányság illetékességi 
területén található települések az államhatár mellett egyfajta elıszőrıt alkotnak, azonban 
most már bárhol – ahol a terep adta akadályok ezt lehetıvé teszik - át lehet lépni az 
államhatárt, ezért ezekre a területekre is szőrési akciókat fognak szervezni.  
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A városon belül felmerült a közlekedési morál helyzete, melyen javítani kell, ehhez kéri a 
Képviselı-testület segítségét.  
A városon belül a gépjármővek darabszáma megnıtt, itt meg kell említeni a 
kamionforgalmat is, melyekre egyeztetés után komplex intézkedéseket kell bevezetni, egy 
közlekedéstechnikai szemlét is el kell végezni.  
A tulajdon védelmében az elmúlt két hét tapasztalata azt mutatja, hogy az állampolgárok  
nem tesznek meg mindent a vagyonvédelmük érdekében. Nagy értékő raktárak és 
magánlakások is vannak biztonságtecnikai berendezések nélkül. Javasolja ezen technikai 
berendezések beszerzését és felszerelését, továbbá mindannyiuknak a társadalmi 
összefogást kellene megvalósítani, mert a rendırség egyedül nem képes ezeknek a 
feladatoknak az ellátására.  
Jelentıs feladat lesz az idegenforgalom kezelése, illetve annak megfelelı keretek között 
való biztosítása. Úgy érzi, a kollégái a kitőzött célokat megértették és ezt teljesíteni 
fogják.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy január 9-én a 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás is meghallgatta a megbízott kapitányságvezetı 
urat. A kistérségi polgármesterek tudomásul vették és támogatták a kinevezését.  
Megadja a szót Dr. Vereczkei Csaba megbízott megyei fıkapitány úrnak. Elızetesen 
megköszöni, hogy a határırség és  rendırség integrációja következtében Sárospataknak 18 
új poszt jutott. Ezt lényegesnek tartja, mert az elmúlt idıszakban nagyon sok panaszt 
hallottak a rendıri létszámmal kapcsolatban.  
 
Dr. Vereczkei Csaba:  Megköszöni a meghívást, melynek nagy örömmel tett eleget. 
Gratulál a városnak az „Év települése” kitüntetı cím elnyeréséhez.  
Téglás úr szakmai önéletrajzához, pályafutásának méltatásához sok mindent nem tud 
hozzátenni, inkább  a hátteret szeretné megvilágítani, hogy miért került sor erre a 
választásra, mert közvetlen környezetében is meglepetéssel fogadták a döntést, illetve azt 
a  változást, ami folyamatban van Sárospatakon. 2007-2008. fordulóján óriási változás 
ment végbe a Magyar Köztársaság rendvédelmi szerveinél a határırség és a rendırség 
integrációját követıen. Az két szervezet összeolvadt és egy új, mind személyi 
állományában, mind  technika felszereltségében megerısödött és feladatkörében bıvült 
rendırség teljesít szolgálatot a Magyar Köztársaság területén. B.A.Z. megyének külsı 
schengeni határa nincs, de Szlovákia irányában belsı határszakasszal rendelkezünk közel 
300 km-es szakaszon. Ez a szakasz 2007. december 21-étıl bárki számára bárhol 
átjárhatóvá vált. Számos félelem fogalmazódott meg a lakosság körében arra 
vonatkozóan, hogy ez a bőnözés nagyobb térnyerésének is lehetıséget ad. Azzal 
magyarázható a döntésének az oka, hogy a rendırség nemcsak az eszközállományt és a 
volt határır kollégákat, mint állományt örökölte meg az integráció során, hanem a 
feladatrendszert is. Ugyan megszőnt a közvetlen határellenırzés, de ennek ellenére a 
rendırségnek határrendészeti és idegenrendészeti feladatai ugyanúgy vannak a 
továbbiakban, mint a határırségnek voltak. Ezeket a feladatokat átvették és a jövıben 
ugyanolyan hatékonyan és felelısségteljesen ezeket meg kell valósítani és el kell látni. 
Erre a megfelelı szervezeti elemek, szervezeti egységek a rendır fıkapitányságon, illetve 
a megye rendırkapitányságain belül létrejöttek. A közvetlen határszakasz, határterülettel 
rendelkezı rendırkapitányságok önálló határrendészeti és közbiztonsági osztályokkal 
bıvültek. Ezeknek a szervezeti elemeknek a létszáma szinte teljes mértékben a volt 
határır kollégákból épül fel, illetve határır szakemberek vezetése alatt állnak. Ez a 
garancia arra nézve, hogy azt a feladatrendszert, amit átvettek a határırségtıl és a jövıben 
ugyanolyan színvonalon és biztonsággal meg kell valósítani majd, mint az eddigiekben, 
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töretlenül tovább fogják tudni vinni és reményeik szerint meg fognak felelni annak a 
kihívásnak, ami ebbıl adódóan rájuk hárul. Itt jön a képbe Téglás úr, aki a határırségnél 
tanúsított eddigi munkavégzése, szakmai tapasztalata és iskolai felkészültsége, emberi 
tulajdonságai alapján számukra egyértelmően alkalmasnak tőnik arra a feladatra, hogy a 
Sárospataki Rendırkapitányságot vezesse. Ezért bízta meg a kapitányság vezetésével és a 
Képviselı-testület elıtt elıterjesztést tesz arra nézve, hogy a kinevezését támogassák. 
Kéri, hogy a korábbi évek kiemelkedı gyakorlatához hasonlóan álljanak a 
rendırkapitányság mőködése mellé, támogassák a szervezeti egység mőködését és a 
rendırkapitányság vezetését, Téglás úr vezetıi tevékenységét, hiszen ez lehet a garanciája 
annak, hogy a jövıben az eddigiekhez hasonló és megszokott színvonalon fogják a 
feladatot megoldani.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság meghallgatta Dr. Téglás Istvánt. A 
nehéz évkezdés alkalmával egyetlen pozitívum, hogy a rendırség pozitív helyzetet fog 
elfoglalni a város életében a két „ifjú titán” vezetı, a 18 új rendır jelenlétével. Remélik 
jelenlétükkel már önmagában is tiszteletet parancsolnak és mindazokat a 
kritériumrendszereket, amelyekrıl Téglás úr beszélt, meg tudják valósítani, melyhez a 
bizottság is felajánlotta a segítségét, de ez a város lakossága és többi társadalmi tényezıje 
nélkül nem valósulhat meg. Az elhangzott egyéni életút és korábbi végzettség tekintetében 
Téglás úr rendelkezik azokkal az adottságokkal, amelyek alkalmassá tehetik arra, hogy ezt 
a feladatot betöltse. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
éljen a véleményezés jogával és javasolja Dr. Téglást István rendırkapitányság 
parancsnoki kinevezését.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Gratulál Vereczkei és Téglás úrnak a kinevezésükhöz. Kérdezi az 
integráció következtében a dologi kiadások is növekednek? Sárospatak külterületeire az 
autós járırök útvonalát tudják-e sőríteni? A belvárosban már most látható a 
megnövekedett rendıri jelenlét, de ez növelhetı-e a külterületeken is. 
 
Dr. Vereczkei Csaba: Nemcsak a határırség és a rendırség integrációja volt az egyetlen 
szervezeti változás, illetve átalakulás a rendırségen belül, hanem a gazdálkodás területén 
is  megtörtént egy alapvetınek mondható és egy teljesen új helyzetet eredményezı 
változás. A korábbi gazdasági igazgatóságok december 31-ével megszőntek, a 
gazdálkodás teljes mértékben kikerült a megyei fıkapitányságok hatáskörébıl és 
szervezeti rendszerébıl és önálló országos rendır-fıkapitánysági szinten szervezıdött un. 
régiós gazdasági ellátó igazgatóságok alakultak. A B.A.Z. Megyei Rendır-fıkapitányság 
az Észak-magyarországi Régiós Gazdasági Ellátó Igazgatósághoz tartozik ebbıl a 
szempontból, melynek a régióközpontja Miskolc. A gazdasági ellátó igazgatóságok egy 
hatályba lépett országos rendır-fıkapitányi utasítás és a gazdasági ellátó igazgatóságok és 
a fıkapitányságok között megkötött együttmőködési megállapodás szabta keretek között 
folytatják a gazdálkodási tevékenységet. A továbbiakban - csak úgy, mint ezt megelızıen 
– a gazdálkodásért az adott megye rendır-fıkapitánya a felelıs, aki a feladatok 
végrehajtásával, mintegy szolgáltatás megrendelésével a gazdasági ellátó igazgatóságokat 
keresi meg. Nem tart attól, hogy törés következne be a gazdálkodás terén megszokott 
kapcsolatban attól függetlenül, hogy egy szervezeti átalakulás megtörtént. Mivel a 
rendırség  és határırség integrációja december 31-ig papíron megvalósult,  de a 
gyakorlatba történı átültetés a mindennapok feladata. December hónapban, karácsony és 
szilveszter közötti idıszakban az országos rendır-fıkapitányságon lezajlott egy 
költségvetési tárgyalás, ami csak egy becsült értékre vonatkozhatott, hiszen a gyakorlati 
teljesülés és megvalósulás a mindennapok folyamata. 2008. elsı negyedévének végén újra 
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megvizsgálják az elsı negyedév tapasztalatait, milyen gyakorlati igazolt költségekkel jár 
az új rendszer, mert az integrációhoz kapcsolódóan csak egy becsült költségvetést állt 
módjukban készíteni. Most nem tud konkrét választ adni arra vonatkozóan, hogy 
mennyiben nıttek vagy csökkentek a dologi kiadások, hiszen ez most még alakuló 
folyamat és az elsı negyedév végén kapnak egy hiteles és reális képet, ami alapján  ha 
szükséges, bármelyik megye vonatkozásában az országos rendır-fıkapitányság reményeik 
szerint lesz abban a helyzetben, hogy tudja korrigálni azokat a keretszámokat, ahol eltérés 
mutatkozik. Abban bíznak, hogy a személyi változásokhoz kapcsolódóan tudnak egy 
olyan helyzetet és állapotot biztosítani, hogy mindenki annak megfelelı bérezésben és 
juttatásban részesülhet majd, mint az elmúlt évben volt, illetve az ehhez kapcsolódó 
változásokat is fogják tudni garantálni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni dr. Gaál Krisztiánnak a munkáját, aki 2007. 
augusztusától 2007. decemberéig látta el a megbízott kapitányság vezetését. Köszöni az 
önzetlen munkát, aki egy friss, fiatalos lendületet hozott a kapitányság életébe. 
Reménységük szerint mindez folytatódni fog. 
Ismerteti a rendırkapitány kinevezésével kapcsolatos vélemény-nyilvánításról szóló 
határozat-tervezetet.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozat-tervezettel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

888/1/2008. (I.14.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

rendırkapitányság vezetı kinevezésével kapcsolatos  
vélemény-nyilvánításról  

 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Rendırségrıl szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogát gyakorolva 
támogatja a Sárospatak Rendırkapitányság élére  
 

Dr. Téglás István r. alezredes, megbízott rendırkapitányság vezetı 
 
kinevezését.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a B.-A.-Z. Megyei 
Rendır-f ıkapitányt tájékoztassa. 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Gratulál Dr. Téglás Istvánnak, a munkájához erıt, egészséget és sok 
sikert kíván, melyhez a Képviselı-testület minden támogatást megad. Kéri, szorosan 
mőködjön együtt minden képviselıvel a város polgárainak az érdekében.  
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás 
jóváhagyására 

 Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Bogdán Edit közgazdászt és Dr. Kimmel Jenı jogi 
képviselıt, a HYPO Investmentbank képviselıit.  
 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az 
önkormányzat és a bank jogi képviselıje is egyeztetett. Az volt az álláspontjuk, hogy a bank 
képviselıi legyenek jelen a mai testületi ülésen és az esetlegesen még felmerülı kérdéseket, 
illetve még bizonytalan pontokat a helyszínen próbálják egyeztetni. Délelıtt az összevont 
bizottsági ülésen sikerült méginkább megvilágítani a képviselık számára az egész 
kötvénykibocsátás jogi és gazdasági hátterét. A határozatképes 2 bizottság támogatja a 
megállapodás elfogadását.  
 
Erdıs Tamás: Az összevont bizottsági ülésen a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 4 fıvel vett részt. A bizottságok általában  a garanciaviszonyok, a 
szerzıdéstıl való elállás, illetve problémás, un. nehéz helyzet esetére elıírt szabályokat 
kifogásolták leginkább. A kibocsátás körül probléma most már nem látszik, vita a szerzıdés 
felmondásának, a visszaváltás, visszavásárlás körül, garanciaviszonyok, ingatlanfedezet és 
egyéb kérdésekben volt. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja az elıterjesztésben foglaltak elfogadását. 
 
Feró István Ferenc: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen még olyan feltételek és kérdések 
hangzottak el, amelyek módosították volna a szerzıdést, de a jogász úr válaszolt a kérdésekre. 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem volt határozatképes, ezért érdemi 
döntést nem hozott. İ a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság döntésében 
részt vett.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A bizottságok által megtárgyalt anyagot a Képviselı-testület 
megbízásából  Osváth Ildikó, az önkormányzat jogásza készítette. 
Kérdezi a bank képviselıit, kívánják-e kiegészíteni az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Bogdán Edit: Megköszöni a meghívást és azt, hogy fórumot kaptak arra, hogy a felmerült 
kérdéseket tisztázzák. Meggyızıdésük és a délelıtti vita is azt bizonyította, hogy nem 
nézetkülönbségrıl van szó, hanem maradtak olyan értelmezésbeli eltérések, amit a közös 
megbeszélés során reményeik szerint mindenki számára megnyugtatóan sikerült tisztázni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.  
 
Erdıs Tamás: A Pénzügyi Bizottság  egy tagjának  kérdését ismerteti. A megállapodás-
tervezet 10.1. pont utolsó mondatával kapcsolatban volt megjegyzése, melyet nem tudtak 
feloldani. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor bekövetkezik a kötvény teljesítéssel 
kapcsolatos probléma, nem tudnak az ütemezésnek megfelelı idıpontban fizetni. Ebben az 
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esetben a kötvényvásárló, azaz a bank, jogosult arra, hogy az utólag nyújtandó biztosítékok 
körét szabad mérlegelése alapján egyoldalúan megállapítsa. A bizottság tagja az 
„egyoldalúan” kifejezést vitatta. Az érvek és ellenérvek elhangzottak, de a dologra 
megnyugtató válasz számára nem érkezett. Számára egyértelmő a dolog, mert ez egy 
kulcskérdés, amikor az önkormányzat ott tart, hogy nem tudja teljesíteni a kötvény 
kötelezettségét, a banknak bizonyos szankciókat kell bevezetni a pénze védelmében. Ez azt az 
esetet taglalja, amikor az önkormányzatnál minden lehetıség elfogyott, a fedezetül szolgáló 
vagyonkörben a lehetıségek közül a kintlévısége fedezeteként szabadon választ.  
 
Hutkainé Novák Márta: Áttanulmányozva az anyagot, arra a megállapításra jutott, hogy a 
bank ajánlata korrekt és tisztességes. Ennek ellenére nem tudja megszavazni, mert a mai napig 
nem lát arra garanciát, hogy a visszafizetés hogyan valósul meg. A futamidı alatt euró 
bevezetésére kerül sor, árfolyamkockázat lehet és nem az önkormányzat részérıl a 
visszafizetés garanciáját, lehetıségét.  
 
Saláta László Mihály: Tájékoztatja a testületet, hogy az elıterjesztés a módosítással együtt 
megtárgyalta egy gazdasági jogásszal. A bizottsági üléseken megtárgyalták a még meglévı 
kérdéseket. Most már egy a kérdés, hogy fel akarják-e venni ezt a hitelt, vagy sem, éreznek-e 
magukban annyi garanciát, hogy képesek visszafizetni. Talán nem lett volna helytelen, ha egy 
pénzügyi tervet készítenek a bevételek, kiadások alakulásáról, mibıl fogják tudni 
finanszírozni a költségeket. A bizottsági ülésen a vita mellett egy lényeges kérdés is 
elhangzott, mely leginkább meggyızhet mindenkit arról, hogy szó sincs arról, hogy valamikor 
a város csıdbe kerül. 2 milliárd Ft kerül a városba, mely minden bizonnyal olyan beruházásra 
kerül beforgatásra, ami jövedelmet termel. Itt elsısorban a fürdıfejlesztésre gondol, mely 1,5 
milliárd Ft terveztek, illetve az 500 millió Ft-ot, amelyet szintén a fejlesztés szférájában 
kívánnak elkölteni. Remélhetıleg nem kerül erre sor, mert a fürdıt menet közben is próbálják 
üzemeltetni és pályázatok révén is kerülhetnek bizonyos összegek a város tulajdonába, 
melyrıl azt gondolja, hogy fogják tudni finanszírozni a hiteleket. A legnagyobb biztosíték 
arra, ha a város nem tud fizetni, a 2 milliárd Ft-os beépített érték. 
A városban 18 éve nem történt semmi és a fürdıfejlesztésre akkor is gondolniuk kell, ha nem 
akarnak egy nagy volumenő beruházásba kezdeni, de ebben mindenképpen lépni kell. A már 
meglévı fürdınek olyan nagyfokú a kihasználtsága, hogy 5 év múlva amortizálódik, ezért 
elkerülhetetlen a fejlesztés.  
A bizottsági ülésen felvetıdött, hogy a kamatterhek csökkentése érdekében célszerő lenne 
olyan ütemben kibocsátani a kötvényeket, amilyen ütemben zajlik a beruházás, de ezt a 
javaslatot a bizottsági ülésen is elvetették.  
Minden ilyen nagy volumenő beruházásban, szerzıdésben benne van a kudarc lehetısége is. 
Azt nekik kell eldönteni, hogy a város fejlesztése érdekében hajlandóak-e felvállalni vagy 
sem, a maga részérıl igen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Emlékeztet rá, hogy a Képviselı-testület már döntött a 
kötvénykibocsátásról. A rendkívüli testületi üléseken lehetıség volt a felmerült kérdéseket 
tisztázni. A fejlesztés egyértelmő, mert vagy most hozzákezdenek, vagy több évtizedre 
prolongálják. Elsı lépésként február végén be kell nyújtani a pályázatot a fürdı fejlesztésre, 
ami egy kis része, de fontos része, melyhez 50 %-os önerı szükséges. Ezt az önerıt is a 
kötvénybıl befolyt összegbıl tudják biztosítani. Elıre kell nézniük és vagy most 
hozzákezdenek a fejlesztéshez, vagy 10-15 évre elhalasztják, mert az európai uniós 
támogatásokból 7 évre kezdıdnek a pályázati kiírások és legközelebb csak 7 év múlva 
ismétlıdik meg. A Képviselı-testület már döntött a fejlesztésrıl, melyet szintén támogat. 
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Jegyzı asszony és az önkormányzat jogi képviselıje a megállapodással kapcsolatban még 
felmerült kérdéseket tisztázta. 
 
Aros János: Úgy tőnik, lassan minden kérdés tisztázódik. Saláta elnök úrnak már a bizottsági 
ülésen is elmondta és most is elmondja, hogy a Képviselı-testület döntött a 
kötvénykibocsátásról. Van logika az elnök úr által elmondottakban, de most már ennek a 2 
milliárd Ft-nek minél hamarabb az önkormányzat számláján kell kamatoznia. Arról még 
döntést kell majd hozni, hogy ez az önkormányzat jelenlegi bankján keresztül történik meg, 
vagy sem. Reményeik szerint a 25-ei végsı döntés után a 2 milliárd Ft az önkormányzat 
számlájára kerül, mely elég tetemes éves kamatot hozhat.  
Hutkainé képviselı asszonynak válaszolva elmondja, hogy sokkal jobb lenne a helyzet, ha a 
jelenlegi kormányzati intézkedések a felé tendálnának, hogy legalább a mőködési költséget 
tudják fedezni. Azonban a 2008. évi költségvetés tervezésénél is látható, hogy még a 
mőködési költséghez sem lesz elegendı az állami normatíva a normatívák csökkentése és 
változtatása miatt. Valószínőleg 2008-ban is a Kormány által elıírt további megszorító 
intézkedések bevezetésére lesz szükség. Fejlesztésre egyáltalán nem lesz lehetıség, ezért 
szükségeltetik kihasználni azt a lehetıséget, amelyet a kötvénykibocsátással még idıben el 
tudtak érni, mert egyébként folytathatnák az elızı képviselı-testületi hagyományokat, 
amelyek szerint a „langyos víz, kisebb fejlesztés” volt a mérvadó, természetesen kisebb volt a 
kockázat is. Javasolja, vágjanak bele, próbálják meg és bízik benne, hogy már az idén, de 
legkésıbb 2 év múlva mindenkit meg tudnak majd arról gyızni, hogy a Képviselı-testület 
döntése helyes és szükségszerő volt.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A vitát lezárja, ismerteti a határozati tervezetet.  Kéri a Képviselı-
testületet, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 

888/2/2008. (I.14.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

önkormányzati kötvénykibocsátásról  
 
 

A Képviselı-testület elfogadja és jóváhagyja a tervezett önkormányzati 
kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló, e határozat mellékletét képezı 
„Megállapodás önkormányzati kötvénykibocsátásról” elnevezéső, Sárospatak Város 
Önkormányzata és a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser 
Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x)  között megkötendı szerzıdés tervezetét.  
 
Felhatalmazza Dr. Hörcsik Richárd polgármester urat a szerzıdés aláírására.  
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tıkepiacról szóló 2001. évi 
CXXI. törvény (Tpt.) 15.§-ának megfelelıen az önkormányzati kötvények 
kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényrıl 
szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs 
összeállítás elkészítésével a HYPO Investmentbank AG-t, mint a Tpt. 5.§ 51. pontja 
szerinti forgalmazót bízza meg. 
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A HYPO Investmentbank AG ez irányú feladatait határon átnyúló szolgáltatás 
formájában látja el.  
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a 18-án még rendkívüli ülést 
tartanak, a kezdés idıpontja a bizottsági ülés idıtartama miatt módosulhat, 25-én pedig rendes 
testületi ülés lesz. 
Megköszöni a bank képviselıinek a részvételt. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a 2008. évre vonatkozó iskolatej programról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi Koleszárné Braun Mónika közoktatási referenst, kívánja-e az 
elıterjesztésben foglaltakat kiegészíteni? 
 
Koleszárné Braun Mónika: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 2007. december 31-én 
hatályát veszítette az iskolatej programról szóló rendelet, 2008. január 1-tıl új rendelet 
szabályozza a programot. Ezért van szükség a döntésre.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
javasolja az elfogadását.  
 
Aros János:  A határozati javaslathoz tudni kell, hogy 1,7 millió Ft önkormányzati 
kiegészítést igényel az iskolatej program, melyet örömmel teljesítenek. 
 
Hutkainé Novák Márta: Az önkormányzati kiegészítés elhangzott, de az nem, hogy az egész 
program mennyibe kerül.  
 
Aros János: Az iskolatej program költségének egy részét állami támogatásként megkapja az 
önkormányzat, melyrıl nem kell külön dönteni. Az önkormányzat költségvetését az 
1.714.297.-Ft kiegészítés érinti.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az állami támogatás összege 5.040.465,-Ft.  
Ismerteti a határozat-tervezetet, kéri a Képviselı-testület szavazását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

888/3/2008. (I.14.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a 2008. évi iskolatej programról 
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A Képviselı-testület támogatja a 2008. január 1 – december 31-re vonatkozó iskolatej 
programot.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a TISZATEJ Kft-vel a szállítási szerzıdést kösse 
meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának 
módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, kívánja-e azt kiegészíteni. 
 
Aros János: Nincs kiegészíteni valója. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti 
Iskola elnyerte a „Kiváló minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény” címet és az ezzel 
kapcsolatos változás miatt kell az alapító okiratot módosítani.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Farkas Ferenc Mővészeti 
Iskola Alapító Okiratának módosításával az elıterjesztés szerint, igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
888/4/2008. (I.14.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 

Alapító Okiratáról 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát a következık 
szerint határozza meg. 
 
1. Az intézmény neve: Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
 OM azonosítója: 039515 
 Törzskönyvi száma: 585280100 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Szent E. u. 30. 
A székhelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, 
szaxofon), rézfúvós (kürt, trombita, harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba), vonós ( 
gordonka, hegedő, brácsa), gitár, ütı, magánének, elmélet (szolfézs, zeneirodalom, 
zenetörténet),  zongora, kamarazene, zenekar, korrepetíció 
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Telephelyei:  
 - 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. 
 A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi 
ének, népi játék, tánctörténet),  társastánc  
A telephelyen mőködı képzımővészeti ág tanszakai: rajz, festés, mintázás, képzımővészeti 
ismeretek, mőhely-elıkészítés, mőhelygyakorlat, vizuális alapismeretek 
A telephelyen mőködı színmővészet- bábmővészet ág tanszakai: színmővészet (színjáték, 
drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) 
 
- 3950 Sárospatak, Arany János u. 7. 
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: elmélet (szolfézs, kórus) 
A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: társastánc 
 
- 3958 Hercegkút, Kossuth u. 2. 
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: fafúvós (furulya, klarinét), rézfúvós 
(trombita, harsona, tuba, baritonkürt, tenorkürt), zongora, elmélet (szolfézs), vonós (hegedő), 
kamarazene 
 
- 3961 Vajdácska, Fı út 2. 
A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi 
ének, népi játék, tánctörténet)  
 
- 3955 Kenézlı, Kárpát u. 1.  
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: fafúvós (furulya), rézfúvós (trombita, 
baritonkürt, harsona, tenorkürt, kürt),  elmélet (szolfézs) 

 
2 
 

3. Az intézmény fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 
 
5. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 

jogi személy. 
 
7. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészet-oktatási intézmény 
      - Évfolyamok száma: 1-2. elıképzı 
          4-6. alapfok 
          4 továbbképzı 
 
8. Felvehetı maximális létszám: 900 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 852002 Alapfokú mővészetoktatás 
 
a.) ellátandó alaptevékenysége 
 852002 Alapfokú mővészetoktatás 



 13

Zenemővészeti ág: fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon), rézfúvós 
(kürt, trombita, harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba), vonós ( gordonka, 
hegedő, brácsa), gitár , ütı, magánének, elmélet (szolfézs, zeneirodalom, 
zenetörténet),  zongora, kamarazene, zenekar, korrepetíció 

  Táncmővészeti ág: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi ének, népi játék, 
tánctörténet),  társastánc 

  Képzımővészeti ág: rajz, festés, mintázás, képzımővészeti ismeretek, 
mőhelyelıkészítı, mőhelygyakorlat, vizuális alapismeretek. 
Színházmővészet-bábmővészeti ág: színjáték (drámajáték, vers és próza, 
beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) 

   
 75176-8 Intézményi vagyon mőködtetés 
 
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 

alapján 
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhet. 

 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdonában lévı a valóságban Sárospatak, Szent E. u. 30. sz. alatt található 
ingatlan a rajta található oktatási épülettel és berendezésekkel, valamint Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában lévı Sárospatak, Szent E. u. 12. sz. alatt 
található ingatlan a rajta található oktatási épülettel és berendezésekkel.  

 A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott és a 
különbözı mővészeti ágak oktatásához szükséges taneszközök. A mővészeti iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

3 
 

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

 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

 
- Részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı 

tevékenységet külön megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
gazdasági irodája végzi. 

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

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

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

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

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

 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a Képviselı-testület együttmőködését. Kéri a testület 
tagjait, hogy a pénteki rendkívüli ülésen vegyenek részt.  
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy pénteken elıreláthatólag 9 órakor fog 
kezdıdni a rendkívüli testületi ülés. Mint ismeretes a kötvénykibocsátással kapcsolatban 2 
döntést kell még meghozni, illetve a fürdıpályázattal kapcsolatban az új cég megalakítása is 
napirendre kerülhet, valamint a Zempléni Vízmő Kft. Felügyelı Bizottságának január 16-ai 
ülésérıl is tájékoztatni fogja a testületet.  
 
Saláta László Mihály: Felhívja a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozat leadásának határideje 
január 31-e, kéri ezen idıpont betartását.  
 
Zérczi László: A rendkívüli ülések idıpontjának a koradélutáni, 14 órai kezdést javasolja a 
munkahelyi elfoglaltságok miatt.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A javaslatról közvélemény kutatást tartanak majd.  
 
 
A Polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


