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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. február 29-én tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester    
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   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 
 
Meghívottak:  Papp Imréné a Gondozási Központ vezetıje, Hörcsig Márton a Zemplén 

Televízió Kht. ügyvezetıje, Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub 
Közhasznú Egyesület edzıje, Csatlós Csaba a Termálfürdı és Camping 
vezetıje, Vukovich Lászlóné aljegyzı, Peremiczkiné Dobos Edina 
irodavezetı, Zelina Józsefné mb. irodavezetı, György Zoltán 
csoportvezetı, Koleszárné Braun Mónika közoktatási szakreferens, 

 
Megjegyzés: Darmos István, Kıszeg Bertalan, Oláh József Csaba igazoltan van 

távol. Lendák Lajos Zoltán a 2. napirendi pont tárgyalása közben 
érkezett. Erdei János és Csatlós Csaba a 2. napirendi pont tárgyalása 
után távozott. Hörcsig Márton a 4. napirendi pont tárgyalása után 
távozott. Papp Imréné a 6. napirendi pont tárgyalása után távozott. 
Hutkainé Novák Márta a 3., 4., ., Ladomérszky László István a 3., 4.  és 
a 18. napirendi pont második szavazásánál nem volt jelen. Stumpf 
Attila a 4., 5. , 16., 17. napirendi pont, Aros János a 6., 7., 9., 10., 11. 
napirendi pont, Szabó András a 7. napirendi pont, Krai Csaba a 9., 10., 
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napirendi pont, Hajdu Imre a 9., 10. napirendi pont, Erdıs Tamás a 9., 
10., napirendi pont, Egyed Attila a 9., 10., napirendi pont, Lendák Lajos 
Zoltán a 12., 13.. 14.,15., 16. napirendi pont szavazásánál nem volt 
jelen, 

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Közszolgálati Televízió. 
  
Napirend elıtt: 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, 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 pontokat tárgyalják, elıször azokat, amelyekhez meghívott vendégek 
érkeztek. Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
 
Feró István Ferenc:  A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a 7. napirendi pontot, a Berek 
holtág, Bodrog-part és a Botkı helyi védettség alá helyezésérıl szóló elıterjesztést vegyék le 
a napirend tárgyalásáról. 
 
Erdıs Tamás: Az egyéb ügyek között szeretné a Képviselı-testületet tájékoztatni a 
Sarokbástya beruházásról, valamint kéri, hogy a testületi ülés után tekintsék meg a 
Sarokbástyát.  
 
Stumpf Gábor József: Az egyéb ügyek nyílt és zárt ülésén szeretné a Kulturális Bizottság 
két javaslatát tolmácsolni.  
 
Krai Csaba: Az egyéb ügyek között egy sportrendezvénnyel kapcsolatban kíván szólni.  
 
dr. Komáromi Éva: A nyílt ülés napirendjei között kéri megtárgyalni az Újhutai Ifjúsági 
Táborban 2008. január  1-tıl alkalmazandó díjtételekrıl szóló elıterjesztést, zárt ülésen pedig 
a részletfizetéssel megvásárolt lakásra hitel felvételéhez történı hozzájárulás megadásáról 
szóló elıterjesztést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontokra vonatkozó 
kiegészítésekkel kapcsolatban. 
 
A Képviselı-testület az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontokról – az 
elfogadott kiegészítésekkel együtt. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazást is figyelembe véve – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend elıtt:  
 
 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
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 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. Tájékoztató a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület mőködésérıl 
Elıterjesztı: Erdei János  a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület edzıje 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  

 
2. A Sárospataki Vízilabdázó Gyermekek Szülıi Munkaközössége kérelme a 

Termálfürd ı és Camping nyitvatartási idejének meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester   
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
3. Elıterjesztés az Újhutai Ifjúsági Táborban 2008. január 1-tıl alkalmazandó 

díjtételekrıl 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

4. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervérıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton ügyvezetı igazgató 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság 

 
5. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság  
 

6. Elıterjesztés a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás intézményi és 
személyi térítési díjainak megállapításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság  

 
7. Elıterjesztés a 2007. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítására 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

8. Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 
helyi rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Feró István Ferenc a Pénzügy Bizottság elnöke 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
9. Elıterjesztés a gyermekélelmezés nyersanyagnormájáról és az étkeztetés térítési 

díjáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
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Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

 
10. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetésére 

pályázatok kiírásáról  
� Árpád Vezér Gimnázium 
� Vay Miklós Szakképzı Iskola  

Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı  
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

11. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények Alapító 
Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi Alapító Okiratot az Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság, a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

12. Elıterjesztés a Sárospataki Kerámia Értékeit Mentı Hagyományırzı Egyesület 
alapításáról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság  

 
13. Elıterjesztés a Sárospatak, Fazekas soron lévı 551/2. hrsz-ú lakótelek forgalmi 

értékének csökkentésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
14. Elıterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének emelésére 

Elıterjesztı: Feró István Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
15. Elıterjesztés a Sárospataki Polgárır Egyesület részére irodahelyiség 

biztosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
16. Tájékoztató a szövetkezeti használatban lévı önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott utak, árkok, csatornák, töltések és azok mőtárgyai önkormányzati 
tulajdonba adásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
17. A Sárospataki Rendırkapitányság kérelme 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

18. Egyéb ügyek  
� Stumpf Gábor József tájékoztatója a Balassi szoborról 
� Krai Csaba tájékoztatója a március 2-ai U13 Teremlabdarúgó Bajnokságról 
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� Erdıs Tamás tájékoztatója az Art Ért Alapítvány megkeresésérıl 
� Erdıs Tamás tájékoztatója a Sarokbástya beruházásról 
� Aros János tájékoztatója a LIDL Áruházról 
 

 
Zárt ülésen: 

 
1. Elıterjesztés elidegenítéshez való hozzájárulás megadásához 

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

2. Elıterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról  
Elıterjesztı: Ladomérszky László István az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke  
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

3. Elıterjesztés részletfizetéssel megvásárolt lakásra hitel felvételéhez történı 
hozzájárulás megadására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

4. Egyéb ügyek  
 
 
Napirend elıtt: 
 
 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, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 2620-2/43/2007. 
(II.23.) KT. számú határozat végrehajtási határidejét javasolják módosítani 2008. június 30-ra. 
Megjegyzi, hogy a bizottság tagjai elismerıen nyilatkoztak a határozatok végrehajtásáról.  
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a lejárt határidejő határozatok között szerepel a 
sárospataki 1873. és 1874. hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervének módosításáról szóló 
határozat, mely a Penny Market Áruház létesítésérıl szól. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, 
hogy az engedélyezési tervek elkészültek, a szakhatósági egyeztetési eljárás lezárult, az 
építési törvényben elıírtak szerint záró véleményezésre a módosító dokumentumokat 
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felterjesztették az állami fıépítészeti hivatalhoz. Hamarosan elkezdıdhetnek az áruház építési 
munkálatai a városban.  
 
Hutkainé Novák Márta: Kéri Polgármester urat, hogy a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló tájékoztató között említett anyag – amelyet a leendı 
befektetık számára készítettek a városban található ipari területek bemutatásával – tájékoztató 
jelleggel kerüljön a Képviselı-testület elé egyrészt azért, hogy a lakosság szélesebb köre is 
megismerje a tartalmát, másrészt a testület is képet kapjon az ügyrıl. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A kérésnek nincs akadálya. Az anyagot azért készítették, mert több 
befektetı érdeklıdött Sárospatakról. Ugyan ipari park nincs a városban, de a jövıbe mutatóan 
kell feltérképezni azokat a területeket, amelyeket esetleg magánszemélyek értékesítenek, 
illetve milyen kereskedelmi és idegenforgalmi kiajánlást tudnak adni elısegítve a 
munkahelyteremtést. Kérte Kiss Csaba ügyvezetıt és Saláta László Mihályt, hogy az anyagot 
április elejéig készítsék el valamilyen idegen nyelvre lefordítva is.  
 
dr. Komáromi Éva: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság  által javasolt határozatot pontosítja: a 
2620-2/43/2007. (II.23.) KT. számú határozatról – melynek a tárgya a meglévı városi 
hirdetıtáblákról, azok állapotáról, javaslat a hirdetési felület további növelésére – van szó. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a beszámolóról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/43/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 

A Képviselı-testület a  
 

� 13960/287/2006. (XII.15.) KT. számú, 
� 6026-2/63, 66, 67, 72, 74, 76/2007. (III.30.) KT. számú, 
� 11400-2/185, 195/2007. (VI.29.) KT. számú, 
� 8800/132/2007. (IV.27.) KT. számú,  
� 15555-2/387/2007. (XII.21.) KT. számú  
� 12650/253/2007. (VIII.10.) KT. számú,  
� 12650-2/272/2007. (VIII.31.) KT. számú,  
� 13644/282/2007. (IX.20.) KT. számú, 
� 13644-2/301, 304/2007. (IX.28.) KT. számú,  
� 14280-2/318, 319, 321, 322, 323, 324, 328, 329/2007. (X.26.) KT. számú,  
� 14933/336/2007. (XI.16.) KT. számú, 
� 14933-2/353, 362, 368, 372, 374/2007. (XI.30.) KT. számú, 
� 15555/379/2007. (XII.11.) KT. számú, 
� 15555-2/385, 391, 393, 396, 399, 406, 407, 408/2007. (XII.21.) KT. számú,  
� 15555-3/409, 410/2007. (XII.28.) KT. számú,  
� 888/1, 2, 3/2008. (I.14.) KT. számú, 
� 888-2/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2008. (I.18.) KT. számú,  
� 888-3/15, 17, 20, 21, 22, 24/2008. (I.25.) KT. számú 
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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: 
 

� 2620-2/43/2007.(II.23.); 11400-2/187, 188/2007. (VI.29.) KT. számú határozat 
vonatkozásában: 2008. június 30.  

� 14280-2/318/2007. (X.26.) KT. számú határozat 2. pontjának vonatkozásában: 
2008. június 30.  

� 690-2/23/2007. (I.26.) KT. számú határozat vonatkozásában: 2008. augusztus 30.  
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület 
mőködésérıl 
Elıterjesztı: Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület edzıje 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Erdei Jánost. Elmondja, hogy Sárospatak sportélete az elmúlt 
évben a vízilabda klub mőködésével bıvült, mely idáig is szép eredményeket ért el. 
Fontosnak tartja a fiatalság sportnevelését.  
 
Erdei János: Megköszöni a lehetıséget, hogy beszámolhat a munkájukról. Az írásos 
tájékoztatót kiegészítve fontosnak tartja megemlíteni Sátoraljaújhely és Sárospatak között azt 
a civil összefogást,  mely lehetıvé tette, hogy olyan komoly városokkal, csapatokkal vegyék 
fel a versenyt, mint Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza. A szülık szerepét is meg kell említeni, 
akik nélkül nem mőködhetne az egyesület. Az anyagi áldozatok mellett szabadidejüket is 
feláldozzák azért, hogy a gyerekek szép eredményeket érjenek el.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Árvay József Gyakorló Általános Iskolával 
közösen elindítottak egy programot, mely szerint az eddigi úszásoktatást  új alapokra 
helyezték, megpróbálták a vízilabda alapjait beépíteni az úszásoktatásba. Ez sikerrel zárult, 
melyért köszönetét fejezi ki az iskola vezetésének és az Árvay Diáksport Egyesületnek.  
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
gratulálnak az elért eredményekhez és sikeres munkát kívánnak a továbbiakban is. A bizottság 
egyhangú szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a szakosztály munkáját. Kéri a Képviselı-testületet, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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2800-2/44/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület  
mőködésérıl 

 
 

A Képviselı-testület a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület mőködésérıl 
szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Vízilabdázó Gyermekek Szülıi Munkaközössége kérelme a 
Termálfürd ı és Camping nyitvatartási idejének meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztıt, kívánja-e az írásbeli anyagot kiegészíteni. 
 
Aros János: Nincs kiegészítése. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Csatlós Csabát, a Termálfürdı és Camping vezetıjét, 
kérdezi, van-e kiegészítése. 
 
Csatlós Csaba: A bizottsági üléseken a kérelmet részletesen megtárgyalták, ezért nincs 
kiegészítése. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén eltérı javaslatként hangzott el, 
vizsgálják meg annak a lehetıségét, hogy autóbusszal szállítsák ki a gyerekeket a 
termálfürdıbe 4 órakor és így a megszokott idıben tarthatnák az edzést. Felvetıdött az is, 
hogy a javaslat nincs elıkészítve, mert nem egyeztettek a szülıkkel, nem ismert az 
autóbuszköltség stb. A bizottság javasolja, vizsgálják meg a feltételeket. A nyári táborra 
vonatkozóan a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-
testületnek a vízilabdázó gyerekek szüleinek kérelmét támogatni azzal a módosítással, hogy 
2008. június 16-tól június 27-ig hétköznapokon a nyári tábor idıszaka alatt az úszómedencét 
reggel 6 órától 8 óráig terjedı idıszakban vegyék igénybe.  
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a vízilabdázó gyermekek szüleinek a kérelmét támogatni azzal, hogy 
edzésnapokon a fürdı nyitva tartása 30 perccel kerüljön meghosszabbításra, melyet a két fél – 
a termálfürdı vezetése és a vízilabdázók – szerzıdésben rögzítsenek.  
A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja, hogy 8-tól 10 óráig terjedı 
idıben használják az úszómedencét  a vízilabdázó edzıtáborban résztvevı gyerekek. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a szülık kérésének megfelelıen 
engedélyezzék keddi és csütörtöki napon a vízilabda edzést 16.30 és 18.30 óra között, 
valamint szombaton 9 és 11 óra között. A keddi és csütörtöki napon kerüljön fél órával 
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hosszabb ideig, 20.30 óráig a bérletesek számára a benntartózkodási idı meghatározva. 
Járuljanak hozzá, hogy a nyári vízilabda táborban reggel 6 és 8 óra között kerüljön sor az 
úszómedence használatára.  
A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság megbízta a bizottság elnökét és 
alpolgármester urat, hogy tárgyalásokat folytassanak az edzıvel az edzéseken résztvevık 
viselkedésével kapcsolatban, a rendfenntartás, a fegyelem, a házirend betartására 
vonatkozóan.  
A bizottság javasolja, hogy a termálfürdı vezetése írásban, szórólapokon keresztül 
tájékoztassa a bérlettulajdonosokat az edzések idıpontjáról. Az egyéb úszásoktatás és 
vízilabda edzések tartásával kapcsolatban folytassanak egyeztetéseket. Szerencsésnek tartanák 
a különbözı edzéseken részt vevı gyerekek megkülönböztetését és az ezzel kapcsolatos 
rendszabályok pontosítását.  
 
Egyed Attila: Támogatja a vízilabda edzéseket, de javasolja, keressenek  közös pontot a 
vízilabdások és a bérletesek között a feszültségek oldására. 
 
Hutkainé Novák Márta: Sajnálja, hogy testületi ülésre, napirendre kerül egy ilyen kérdés, 
mert véleménye szerint ezt intézményi keretben kellett volna eldönteni. Továbbra is az 
egyeztetést javasolja, egyetértve a vízilabdázók, a gyerekek támogatásával, de úgy gondolja, 
ugyanilyen fontos érv a bérleteseké is. A pihenésre, úszásra vágyó idıs emberek problémáit is 
meg kell oldani. A bizottsági ülésen elhangzott kezdeményezéssel ért egyet, mely szerint 
vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy 4 órára az uszodába érjenek a gyerekek és a korábbi 
gyakorlat maradjon, ne változtassanak az idıponton, fogadják el a házirendet és ennek 
megfelelıen mőködjenek közre. Kompromisszumra van szükség mindkét fél részérıl. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az egyik ok, amiért a testületi ülésen tárgyalják a kérelmet, hogy a 
termálfürdı az önkormányzat egyetlen olyan intézménye, amelyik bevételt hoz, 60 millió Ft-
ot. Kiemelt téma, mert az idegenforgalmat is érinti és nem szeretnék, ha bármi csökkentené a 
város idegenforgalmi bevételét.  
 
Hajdu Imre: A kérelem a nyitvatartási idı módosítására irányul, mely a Képviselı-testület 
hatáskörébe tartozik.  
Örül annak, hogy a szülık kérését a bizottságok többsége támogatja. Nem ért egyet viszont a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, mely szerint a nyári 
táborban reggel 6 és 8 óra között használják a gyerekek a medencét. A kérelemben foglalt 
idıpontot javasolja, vagy a reggel 7 és 9 óra közötti idıszakot.  
 
Aros János: Felhívja a figyelmet, hogy a kérelem a Képviselı-testülethez érkezett.  
Kiemeli, hogy  60 millió Ft nyereséget hozott a termálfürdı, mely köszönhetı annak, hogy 
sikerült azokat a „kiskapukat” bezárni, ami eddig lehetıséget biztosított a bevételek más 
irányú átcsoportosítására.  
Sajnálja, ha képviselı asszony nem támogatja az ifjúság ilyen irányú sporttevékenységét és 
szakmai munkáját, de meg kell találni a megoldást a fürdıben szolgáltatást igénybe vevı 
bérletesek és a vízilabda szakosztály – amely rövid idı alatt 2 válogatott sportolót nevelt – 
részére. Meg kell becsülni minden ifjúsági korosztályt és minden egyes szakosztályt, akik az 
elmúlt másfél évben szép eredményeket produkálnak Sárospataknak.  
A nyári vízilabda edzıtáborral kapcsolatban elmondja, hogy 9 után már nem lehet érdemi 
munkát folytatni, mert ekkor már megérkeznek a fürdıvendégek. Megfontolásra ajánlja a 7-9-
ig történı edzésidıpont kialakítását.  
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Képviselı asszony javaslatát hallotta a bizottsági ülésen is, de a kérelem nem errıl szól. Nem 
tudja, képviselı asszony egyeztetett-e a busszal kapcsolatban, ki fogja fizetni, szabad-e a busz 
stb, valamint a javaslat megfelel-e a kérelmezıknek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A kérelem egyik része azt tartalmazza, hogy a vízilabda edzések 
megtartására keddi és csütörtöki napokon 16.30 és 18.30 óra között kerüljön sor, valamint a 
június 16-tıl június 27-ig terjedı idıben megtartandó vízilabda edzıtáborban de. 8 órától 10 
óráig terjedı idıben használják a  gyerekek az úszómedencét.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki azzal egyetért, hogy kedden és csütörtökön 16.30 és 18.30 óra 
körözött kerüljön sor a vízilabda edzések megtartására, igennel szavazzon. 
 
dr. Komáromi Éva: Kiegészítésként elmondja, hogy ezen napokon a bérletesek részére 
további 30 perc  nyitvatartási idıtartamot biztosít a fürdı.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzottakról a 
kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Módosító javaslatként hangzott el, hogy  2008. június 16-tól június 27-
ig de. 7-9-óráig terjedı idıben a vízilabda edzıtáborban résztvevı gyermekek az 
úszómedencét edzés céljából vegyék igénybe. Kéri a Képviselı-testület szavazását a módosító 
javaslatról. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a javaslattal egyetértett. 
 
A Képviselı-testület fenti szavazásokat figyelembe véve a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/45/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospataki Vízilabdázó Gyermekek Szülıi Munkaközössége kérelmérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Sárospataki Vízilabdázó Gyermekek Szülıi Munkaközössége 
kérelmét megtárgyalta az alábbi döntést hozta: 
 

- Engedélyezi, hogy a Termálfürdı és Campingben kedd és csütörtöki napokon 
16.30 és 18.30 óra közötti idıben kerüljön sor a vízilabdaedzések megtartására. 
Ezen napokon a bérletesek 20.30 óráig tartózkodhatnak a fürdıben. 

 
- Engedélyezi továbbá, hogy 2008. június 16-tól június 27-ig a vízilabda 

edzıtáborban résztvevı gyerekek az úszómedencét edzés céljából de. 7-tıl 9 óráig 
terjedı idıben igénybe vegyék. 

 
Megkeresi a Termálfürdı és Camping vezetıjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: azonnal 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy:  Elıterjesztés az  Újhutai Ifjúsági Táborban 2008. január 1-tıl 
alkalmazandó díjtételekrıl 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti a határozatai javaslatot, melyrıl kéri a Képviselı-testület 
szavazását.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/46/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az Újhutai Ifjúsági Táborban  2008. január 1-tıl alkalmazandó díjtételekrıl 
 

A Képviselı-testület a Termálfürdı és Camping által üzemeltetett Újhutai Ifjúsági 
Táborban 2008. január 1-tıl alkalmazandó díjtételeket a következık szerint határozza 
meg: 
 
 Szállásdíj    1.100,-Ft/fı/éj 
 
 egyszeri mosatási díj      200,-Ft 
  
 konyha használati díj     150,-Ft/fı/nap 
 
 
A fenti díjak az általános forgalmi adót, melynek mértéke 20  %, tartalmazzák. 
 
Felelıs: intézményvezetı 
Határid ı: folyamatos, 2008. december 31. 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervérıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton ügyvezetı igazgató 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság 
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Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Hörcsig Márton ügyvezetı igazgató urat. Kéri, ha az 
elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Hörcsig Márton: Az elıterjesztésben a körülményeket igyekezett reálisan bemutatni. Az 
üzleti terv a 2007. évi terv alapján készült, mintegy 120 millió Ft mőködési költséggel 
számolnak ebben az évben is.  Az elmúlt éven 16 pályázatot nyújtottak be, az éven 8 millió 
Ft-tal kevesebbet terveztek pályázatra, mert azok még nem ismertek.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a térségben egy korábbi pályázat eredményeként 
Hegyalján 9, a Bodrogközben 13 településrıl fognak filmet készíteni ez év júniusáig. Ezt a 
kapcsolatot szeretnék Záhony térségében is tovább fokozni, melyre az együttmőködési 
megállapodást a záhonyi képviselı-testület elfogadta.  
Úgy érzi, hogy növekvı igény mutatkozik a közélet minden területén a televízió iránt, 
melynek szeretnének minden szempontból megfelelni.  
Sátoraljaújhely város Képviselı-testülete január végén tárgyalta a televízió üzleti tervét és 
egyhangúlag elfogadta. Kéri mindenki segítségét és támogatását az üzleti tervhez 2008-ban. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A televízió 
vezetését arra kérték, hogy a korábbi eredményes üzleti lehetıségeket a továbbiakban is 
próbálják kihasználni. A bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Stumpf Gábor József: A Kulturális Bizottság az alapos írásos anyagot megtárgyalta, 
melybıl jól látható a televízió problémás helyzete. A pályázatok 2004-tıl a negyedére 
csökkentek, ennek kapcsán a bevételek is. Ugyanakkor nyíltak új források és az látszik, hogy 
a televízió minden lehetséges pályázati forrást igyekszik kihasználni. A bizottság a televízió 
munkájának elismerése mellett egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a 
Zemplén Televízió Kht. üzleti tervének az elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A Zemplén Televízió térségünkben egy jelentıs médium, nagyon 
fontos a köz tájékoztatása. Megköszöni a televíziónak a testületi ülések közvetítését és azt, 
hogy a riportjaiban igyekszik Sárospatak közéletérıl átfogó képet adni.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki elfogadja a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervét, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/47/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Zemplén Televízió Kht. 2008. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosítására 
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Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztıt, van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Aros János: Nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 9. § (1) 
bekezdésébıl kerüljön ki a rendvédelmi szó, valamint a (3) bekezdés az alábbiak szerint 
módosuljon: a lakás szolgálati jelleggel, illetve városérdekbıl egyéni elbírálás alapján 
történı bérbeadása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
 
dr. Komáromi Éva: Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet értelmében a Képviselı-
testületnek jogában állna az eddig közalkalmazotti és köztisztviselıi jogviszonnyal rendelkezı 
szakembereken kívül városérdekbıl rendvédelmi feladatot ellátó személy részére is bérbe 
adni lakást. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolta, hogy a rendvédelmi szó kerüljön ki a 
rendeletbıl, csak a városérdekbıl szó maradjon a rendeletben. A városérdek magában 
foglalhat többfajta tevékenységi kört, szakmacsoportot. A (3) bekezdésben szerepel, hogy a 
Képviselı-testület hatáskörébe tartozik a lakások szolgálati jelleggel történı odaítélésre, de ez 
egyedi elbírálás alapján történjen.  
 
Aros János: Elfogadja az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát, mert tágabb lehetıséget 
biztosít. Az egyedi elbírálást nem tudja értelmezni, mert eddig is és ezután is a kérelem a 
Képviselı-testület elé került és a Képviselı-testület dönt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elıterjesztı támogatja az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító 
javaslatát, mely szerint a rendelet 9. § (1) bekezdésébıl a rendvédelmi szó kerüljön ki. Kéri a 
Képviselı-testületet, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság másik módosító javaslatáról – melyet 
az elıterjesztı nem támogatott - a lakás szolgálati jelleggel, illetve városérdekbıl egyéni 
elbírálás alapján történı bérbeadása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik, kéri a 
Képviselı-testület szavazását.  
 
A Képviselı-testület 3 igen és 11 nem szavazattal a javaslatot elutasította. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosított rendelettel egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazásokat is figyelembe véve – a 
következı rendeletet alkotta: 
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3/2008. (II.29.)  
 

r e n d e l e t 
 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 9/2006. (VIII.29.) rendelet módosítására 

 
1.§ 

 
A rendelet 9.§-a és az azt megelızı cím az alábbiak szerint módosul: 
 

Lakások bérbeadása szolgálati jelleggel és városérdekbıl  
 

9.§ 
 

(1) Lakást szolgálati jelleggel a Polgármesteri Hivatalnál vagy az önkormányzat 
költségvetési intézményeinél köztisztviselı, illetve közalkalmazotti jogviszonyban 
álló szakemberek, illetve városérdekbıl feladatot ellátó személy részére lehet 
bérbe adni, kizárólag a munkaviszony idıtartamára. 

 
(2) A bérbeadás iránti kérelemhez mellékelni kell a munkáltató véleményét. 

 
(3) A lakás szolgálati jelleggel, illetve városérdekbıl történı bérbeadása a 

Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 
 

(4) Szolgálati jelleggel, illetve városérdekbıl bérbe adott lakásra bérlıtársi 
jogviszony nem létesíthetı, bérleti jogra nem cserélhetı, illetve albérletbe nem 
adható. 

 
(5) A szolgálati jelleggel, illetve városérdekbıl bérbe adott lakások bérleti díja 

megegyezik a nem szociális jelleggel bérbe adott lakások bérleti díjával. 
 

(6) A bérlı a munkaviszony megszőnését követı 30 napon belül köteles a lakást 
üresen, tisztán, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadó 
részére visszaadni. 

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás 
intézményi és személyi térítési díjainak megállapításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztıt, ha kiegészítése van, tegye meg. 
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dr. Komáromi Éva: Nincs kiegészítése. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Papp Imrénét, a Gondozási Központ vezetıjét, kérdezi, az 
elıterjesztést kívánja-e kiegészíteni. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az 
elıterjesztés elfogadását.  
 
Ladomérszky László István: Az elıterjesztésbıl megállapítható, hogy a térítési díjak 
majdnem 1/3-ára csökkentek. Ennek okai a következık: a normatívák pozitív irányú 
változása, valamint a számítási módszer változása, melynek következtében lényegesen 
alacsonyabb térítési díjakat állapítottak meg. A legszembetőnıbb a változás a támogató 
szolgálatnál, ahol a normatívából biztosítható a szolgáltatás, így térítési díjat nem kell fizetni.  
Az eltelt idıszakról elmondja, hogy 2 évvel ezelıtt a Gondozási Központnak 6,5 millió Ft 
megtakarítása volt. Az akkori bizottság nem engedte a térítési díjakat emelni, mert ezen a 
területen semmi nem indokolja azt a nyugdíjasoktól magasabb térítési díjat szedjenek és ebbıl 
az önkormányzatnak nyeresége származzon. Véleménye szerint a szociális kormányzat is erre 
jött rá és ezért változtatta meg a számítási metodikát.  
A költségvetés tárgyalásakor szóltak arról, hogy ezen a területen a másik gondot – mivel az 
étkeztetés az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-n keresztül történik – a költségek  elszámolása 
jelenti.  Az RFV Sárospatak Nonprofit Kft-nek a szolgáltatás kapcsán a rezsiköltség nem 
jelenik meg konkrétan a Gondozási Központ költségvetésében, ezért a térítési díj számításánál 
ezt nem is lehet figyelembe venni, csak a nyersanyagnormát. Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságnak az a kérése, hogy legalább a Gondozási Központnál a rezsiköltség is kerüljön 
közvetlenül számlázásra az intézménynél. Ha a jövı évi számításnál ugyan így marad, tovább 
fogja növelni az önkormányzat költségeit.  
A díjcsökkenés nagyon jelentıs azoknál a nyugdíjasoknál, akiknek kevesebb térítési díjat kell 
fizetni, mely a késıbbiekben jelentıs igénynövekedéssel is járhat és erre fel kell készülniük.  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

4/2008. (II.29.)  
 

r e n d e l e t 
 

a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás  
intézményi és személyi térítési díjairól  

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésére – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
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1.§ 
 
A Képviselı-testület a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás 
szolgáltatásainak intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Étkeztetés: 
- szociális étkeztetés (2007-ben is étkezık esetében)     191,-Ft/nap 
 
  új belépık esetén: 
 1 fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg 149,-Ft/nap 
 1 fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van 191,-Ft/nap 
 1 fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja  258,-Ft/nap  
 
- ebéd szállítási költsége           78,-Ft/nap  
 
Házi segítségnyújtás (házi gondozás): 
- házi szociális gondozás óradíja (2007-ben is ellátottak esetében)   324,-Ft/óra  
 
  új belépık esetén: 
 1 fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg     0,-Ft/óra  
 1 fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja  394,-Ft/óra  
 
Támogató szolgálat: 
 - óradíja             0,-Ft 
 - szállítási kilométerdíj            0,-Ft  
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Idıskorúak Gondozóháza): 
 - gondozási díj                66.540,-Ft/hó  
 - napi térítési díj                  2.218,-Ft/nap  
 
Nappali ellátást nyújtó Idısek Klubja: 
 - étkeztetés          410,-Ft/nap 
 - tartózkodási díj étkezés nélkül        45,-Ft/nap  
  

2.§ 
 

A Képviselı-testület a szolgáltatások személyi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Étkezés: 
 
- 2007-ben is étkezık esetében 
 
Jövedelem            Térítési díj    Ebéd szállítása 
    Ft/hó      Ft/nap             Ft/nap  
 
28.500,-Ft alatt     50,-Ft     60 
28.501 – 42.750,-Ft-ig             149,-Ft      70 
42.751 – 85.500,-Ft-ig             191,-Ft      78 
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- Új belépık esetében 
 
Jövedelem            Térítési díj    Ebéd szállítása 
    Ft/hó      Ft/nap             Ft/nap  
 
28.500,-Ft alatt     50,-Ft     50 
28.501 – 42.750,-Ft-ig             149,-Ft      60 
42.751 – 85.500,-Ft-ig             191,-Ft      70 
85.501,-Ft felett              258,-Ft      78  
 
 
Házi segítségnyújtás: 
 
- 2007-ben is ellátottak esetében 
 
Jövedelem            Térítési díj  
   Ft/hó      Ft/nap  
___________________________________________ 
 
28.500,-Ft alatt     100,-Ft 
28.501 – 42.750,-Ft-ig    200,-Ft 
42.751 – 85.500,-Ft-ig    250,-Ft 
85.501,-Ft felett     300,-Ft  
 
- Új belépık esetében 
 
Jövedelem            Térítési díj  
   Ft/hó      Ft/nap  
___________________________________________ 
 
28.500,-Ft alatt         0,-Ft 
28.501 – 42.750,-Ft-ig        0,-Ft 
42.751 – 85.500,-Ft-ig    250,-Ft 
85.501,-Ft felett     300,-Ft  
 
 
Idısek Klubja: 
 
Jövedelem                Étkezés                          Tartózkodási díj  
    Ft/hó      Ft/nap             Ft/nap  
 
28.500,-Ft alatt     50,-Ft     20 
28.501 – 42.750,-Ft-ig             149,-Ft      20 
42.751 – 85.500,-Ft-ig             191,-Ft      20 
85.501,-Ft felett              258,-Ft      20 
 
 
Támogató Szolgálat:  
 - óradíja       0,-Ft  
 - szállítási kilométerdíj      0,-Ft  
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Idıskorúak Gondozóháza: 
 - gondozási díj     60.000,-Ft/hó  
         2.000,-Ft/nap  
 

3.§ 
 

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti a személyes 
gondoskodás alap- és szakosított ellátás intézményeinek 2007. évi térítési díjairól szóló 
22/2006. (XII.18.) rendelet. 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a 2007. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kérdezi Zelina Józsefné mb. 
Pénzügyi Irodavezetıt, kívánja-e az elıterjesztést kiegészíteni. 
 
Zelina Józsefné: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés 1. számú 
mellékletében  a bevételi  és a kiadási végösszeg tévesen szerepel, mindkét összeg 1.980 ezer 
Ft-tal nı.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális bizottság egyhangú szavazattal 
javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Stumpf Gábor József: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja 
az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott számszaki módosítással 
elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
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5/2008. (II.29.) 
 

r e n d e l e t  
 

az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 
5/2007. (II.15.) rendelet módosításáról  

 
1. § 

 
(1)A 2007. november  20. és december 31. között  pótelıirányzatként biztosított állami 
támogatások, saját bevételek és az  átvett pénzeszközök elıirányzatának növelése miatt  
az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított  
 

kiadási fıösszegét         55.065 E Ft-tal 
bevételi fıösszegét         55.065 E Ft-tal 

 
és az önkormányzat 2007. évi 
 

módosított kiadási fıösszegét    4.849.551 E Ft-ban 
módosított bevételi fıösszegét  4.664.519 E Ft-ban 
a hiány összegét     185.032 E Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatokat 
 

1.644.062 E Ft személyi jellegő juttatások 
526.557 E Ft munkaadókat terhelı járulék 

1.103.844 E Ft dologi kiadás 
119.805 E Ft egyéb folyó kiadások 
71.605 E Ft mőködési célú pénzeszközátadás 

281.130 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
12.548 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 
79.694 E Ft felújítás 

772.871 E Ft intézményi beruházási kiadások 
14.090 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 

0 E Ft fejlesztési céltartalék 
20.853 E Ft hitelek kamatai 

202.492 E Ft finanszírozási kiadások 
 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2.§. 
 

A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek  módosítás utáni elıirányzatát 
az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
3.§. 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
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(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.  
 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól 
szóló helyi rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Feró István Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztıt, kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni. 
 
Feró István Ferenc: Nincs kiegészíteni valója. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és tekintettel a 
költségvetés helyzetére, 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
javasolja a tiszteletdíj emelést.   
 
Erdıs Tamás: A képviselık tiszteletdíjával kapcsolatban minden bizottsági ülésen 
felvetıdött, hogy a képviselık többsége nem kívánja a jelenleg érvényben lévı tiszteletdíjak 
emelését, figyelemmel a költségvetés helyzetére. Javaslatot tesz arra vonatkozólag, ha van 
mód emelés nélkül korszerősítési és megtakarítási intézkedéseket tenni olyan reménnyel, 
hogy ez többletforrásba az önkormányzatnak nem kerül, kezdeményezi – mivel a képviselık 
többsége nem javasolja a tiszteletdíj emelését, de a költségvetés tartalmaz bizonyos összeget a 
képviselıi tiszteletdíjak emelésére -, ezt az összeget fordítsák technikai korszerősítésre és 
további megtakarításokra. Javasolja, ebbıl az összegbıl és a majdani megtakarításokból 
kiegészítve a Képviselı-testület részére elektronikus adathordozót – eszközbeszerzés kapcsán 
17 db személyi számítógépet -  vásároljanak. Ez teljesen új síkra helyezné a képviselıi 
munkát. Az ezzel kapcsolatos információk beszerzésére lépéseket tettek (hol, hogyan 
mőködnek ezek a rendszerek). A Képviselı-testület CD-n, vagy az internetrıl letölthetı 
módon jutna hozzá a testületi anyaghoz, így megszőnne a gyakran több száz oldalas írott 
anyag csomagolása, kézbesítése stb., melyet laptopon tárolnának és használnának a testületi 
ülésen is. Véleménye szerint ez egy jelentıs megtakarítást eredményezı beruházás lehet. 
Megemlíti, hogy Felsızsolcán ezzel a módszerrel tavaly áprilistól milliós nagyságrendő 
megtakarításokat értek el. 
További lehetıségek rejlenek még ebben, mert a gépek rendszerbe köthetık és régóta 
készülnek arra, hogy a szavazórendszer, jegyzıkönyv készítési rendszer, testület elıkészítı 
rendszer a késıbbi archiváláshoz technikai fejlesztésen menjen át. Ez egyrészrıl élımunka 
megtakarítást eredményez, mert mindannyian tisztában vannak vele, hogy a leíróban dolgozó 
munkatársaknak milyen emberfeletti munka két testületi ülés között az anyagok elıkészítése, 
különösen, ha a hónapban rendkívüli ülés is van. Kezdeményezi, hogy a Képviselı-testület 
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által a költségvetésben jóváhagyott tiszteletdíj – személyi jellegő juttatások sorát 
csoportosítsák át dologi kiadásba és kezdeményezzék 18 db laptop beszerzését.  
 
Feró István Ferenc: Támogatja az elhangzottakat, de fel kell mérni, hogy minden képviselı 
igényli-e a laptopot. Ki kell dolgozni azt, hogyan lehet megvásárolni, a bérleti díjat fizetni, a 
ciklus végén mi lesz a gépekkel stb.  
 
Zérczi László: Az elképzelést jó ötletnek tartja. Kérdezi, kb. mikorra valósulhat meg? 
 
Ladomérszky László István: Egyetért az elhangzottakkal, de véleménye szerint nem kell 
bevonni a tiszteletdíjba, mert akkor költségvonzata van. Minél elıbb megvalósítják, annál 
több hasznot hoz.  
 
Erdıs Tamás: Egyetért Ladomérszky képviselı úrral. A berendezések beszerzése az 
önkormányzat feladata, a tulajdonjog is az önkormányzaté, a használati jog a képviselıké.  
Zérczi képviselı úrnak válaszolja, a döntéstıl függ, hogy mikor vásárolják meg a 
berendezéseket. Az anyag elıkészítése az elsı idıszakban technikailag nagy türelmet igényel 
majd, de a technikai eszköz beszerzése különösebb problémát nem okoz. A bekért árajánlatok 
alapján kedvezı konstrukciójú megoldások vannak. 
A képviselıi tiszteletdíj emelés éves szinten 1.770 ezer Ft-ot jelentene. A gépek beszerzési ára 
2.700 ezer Ft lenne. A tiszteletdíj emelés elmaradása 1.700 ezer Ft mértékben biztosítja a 
gépek beszerzési árát és a további megtakarítás 2008. évben közel 2 millió Ft lehet. A 
folyamatos anyagküldés ezután költségmentes.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A korral haladni kell, Sátoraljaújhelyben is most vezetik be a laptop 
használatát, és több településen már jól mőködik. Az informatikustól és a Képviselı-
testülettıl azt kéri, ha döntenek a laptop vásárlásáról, biztosítsanak lehetıséget a Képviselı-
testület tagjainak a számítógép ismeretek megszerzéséhez. A  számítógépes rendszerrel 
nagyot lépnének elıre, mert a papírmunkát megspórolnák és magát a papírt is és az 
elıkészítés is lerövidül.  
 
Zelina Józsefné: Javasolja, ne keverjék össze a mőködési kiadásokat a fejlesztési 
kiadásokkal. A költségvetésben szerepel 50 millió Ft fejlesztési céltartalék, melybıl 
megvásárolhatók a laptopok, ha a testület úgy dönt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A Képviselı-testületnek az elıterjesztésben szereplı rendeletrıl kell 
dönteni. Módosító javaslatként hangzott el, hogy  ne emeljék a települési képviselık 
tiszteletdíját. 
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elhangzott módosító javaslattal, hogy ne emeljék a 
képviselık tiszteletdíját, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Elhangzott, hogy indítsák el a laptopok beszerzését a fejlesztési 
céltartalék terhére a Képviselı-testület tagjainak. 
 
dr. Komáromi Éva: Megjegyzi, hogy a bizottsági külsıs tagokról nem esett szó, csak a 
Képviselı-testület tagjairól (17+1 fı jegyzı). Javasolja, vizsgálják meg a laptop vásárlás 
pénzügyi, illetve technikai feltételeit. Legalább 3 árajánlatot kérjenek be, illetve a mőszaki 
feltételeket is tisztázni kell.  
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Javasolja, döntsön arról a Képviselı-testület, hogy szeretné a fejlesztést elindítani, kezdjék ez 
elıkészítı munkákat és 30 nap múlva a konkrét árajánlatokkal ismételten tárgyalja meg a 
testület.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal  - fenti szavazást is figyelembe véve - a 
következı határozatot hozta: 
 

2800-2/48/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól  
 
 

A Képviselı-testület nem támogatja a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb 
juttatásairól szóló helyi rendelet módosítását. 
 
A Képviselı-testület egyetért a 18 db laptop megvásárlásával a fejlesztési céltartalék 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Elsı lépésben a Képviselı-testületnek és a Jegyzı asszonynak történı 
laptop vásárlásról döntöttek, de a késıbbiekben gondolkodhatnak a bizottsági külsıs tagokról 
is, illetve a szavazógép módosításáról, vásárlásáról is, valamint az archiválásról és a 
jegyzıkönyv leírásáról is. Kéri Erdıs Tamás tanácsnokot és az informatikus kollégát, hogy 
kezdjék meg az elıkészületeket, melyrıl a következı testületi ülésen beszámolnak.  
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a gyermekélelmezés nyersanyagnormájáról és az étkeztetés 
térítési díjáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Zelina Józsefné: Kéri a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben szereplı, a gyermekek 
élelmezési nyersanyag normájáról szóló határozati tervezetet tekintsék tárgytalannak, mert 
nem a testület feladata, hogy errıl határozzon. A testület feladata, hogy a gyermekek étkezése 
után fizetendı térítési díját határozza meg.  
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Ismerteti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet-tervezetet, mely nem térítési díj 
emelést tartalmaz, hanem a számokat pontosították. A korábbi  rendeletben nettó összegben 
szerepeltek a térítési díjak, az ÁFA-t nem tartalmazták. 
A rendelet-tervezetbıl törölni kell az alábbi mondatot: a térítési díj általános forgalmi adót 
nem tartalmaz. A rendelet-tervezet kiegészül az alábbi szövegrésszel: „ 2. § A térítési díj 
alapja az élelmezési nyersanyagköltség.”  
 
dr. Komáromi Éva: Kiegészítésként elmondja, az átszámítást  az is indokolta, hogy március 
1-tıl az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges a kerekítés 
elvégzése. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott módosításról, mely 
szerint a rendelet kiegészül egy újabb paragrafussal: „A térítési díj alapja az élelmezési 
nyersanyagköltség.” 
 
A Képviselı-testület a módosítással egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a rendeletrıl, a módosítással 
együtt. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazást is figyelembe véve – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

6/2008. (II.29.)  
 

r e n d e l e t    
 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról  
 

A Képviselı-testület a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 148.§-ában leírt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A Képviselı-testület a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendı napi térítési díjat az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
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         Térítési díj (Ft) 
            2008.03.01. 
 
1. Bölcsıde (napi négyszeri étkezés)     280,-  
 
2. Óvoda (napi háromszori étkezés)     280,-  
 
3. Kollégium-középiskola       600,-  
    napi háromszori étkezés  
    reggeli         140,- 
    ebéd         290,-  
    vacsora         170,-  
 
4. Általános iskola-napközi       360,-  
    (napi háromszori étkezés)  
    tízórai           65,- 
    ebéd         230,- 
    uzsonna                     65,-  
 
5. Középiskola – ebéd       290,-  
 
 

2.§ 
 

A térítési díj alapja az élelmezési nyersanyagköltség. 
 

3.§ 
 
Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 37/2007. (XII.27.) 
rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetésére 
pályázatok kiírásáról 

•  Árpád Vezér Gimnázium 
•  Vay Miklós Szakképzı Iskola 

Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatói 
állására kiírandó pályázati felhívásban a magasabb vezetıi beosztásra történı megbízás 
idıkeretét 5 évben javasolja meghatározni. Az Árpád Vezér Gimnáziumnál a kiegészítı 
feltételeknél a tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete és pedagógus szakvizsga az 
elınyt jelent kategóriában jelenjen meg. A Vay Miklós Szakképzı Iskolánál szintén az elınyt 
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jelent kategóriában jelenjen meg az elıbb felsorolt kiegészítı feltételek, valamint az elınyt 
jelent kategóriában még jelenjen meg a mérnök-tanár feltétel is.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium igazgatói pályázatának kiírásáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/49/2008. (II. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium   
igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
 
A Képviselı-testület az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatói állásának 
betöltésére e határozat mellékletét képezı pályázati felhívást közzéteszi az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási Közlönyben. 
 
Felelıs: jegyzı 
Határid ı: folyamatos  
 
 
 
A 2800-2/49/2008. (II.29.) KT. számú határozat melléklete 
 

Pályázati felhívás az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatói állására 
 
 
1. A pályázatot meghirdetı neve: Sárospatak Város Önkormányzata 

                                                   3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
 

2. Meghirdetett munkahely: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
                                                 3950 Sárospatak, Arany János u. 7. 
 
3. Képesítési és egyéb feltételek:- egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség 
                                                      - legalább 5 éves szakmai gyakorlat 

                                elıny: tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete,    
                                pedagógus szakvizsga 

 
4. Juttatások, (Ft) illetmény, pótlék, egyéb; 
 Bér és vezetıi pótlék a jogszabályi elıírás szerint 
 ÁEI:  2008. augusztus 16. 
 A vezetıi megbízás: 2013. augusztus 15-ig szól 
 Pehi: 2008. június 30. 
 Pbhi: a megjelenéstıl számított 30 nap 
 Pc: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Polgármesteri 

Hivatal 2. sz. irodája 
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 A pályázatot két példányban kérjük beküldeni. 
 
 A pályázathoz mellékelni kell: 
 

- szakmai önéletrajz; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program és szakmai elképzelés, 
- az iskolai végzettséget tanúsító om; 
- három hónapnál nem régebbi b. 

 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
igazgatói pályázatának kiírásáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
2800-2/50/2008. (II. 29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
 
A Képviselı-testület a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatói állásának betöltésére e 
határozat mellékletét képezı pályázati felhívást közzéteszi az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási Közlönyben. 
 
Felelıs: jegyzı 
Határid ı: folyamatos  
 
 
A 2800-2/50/2008. (II.29.) KT. számú határozat melléklete 
 
 

Pályázati felhívás a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
igazgatói állására 

 
1. A pályázatot meghirdetı neve: Sárospatak Város Önkormányzata 

                                                   3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 

2. Meghirdetett munkahely: Vay Miklós Szakképzı Iskola 
                                                3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
 
3. Képesítési és egyéb feltételek:- egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség 
                                                      - legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
                                                        elıny: tudományos tevékenység, idegen nyelv ismerete,  
                                                        pedagógus szakvizsga 
                                                        mérnök-tanári végzettség 
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4. Juttatások, (Ft) illetmény, pótlék, egyéb; 
 Bér és vezetıi pótlék a jogszabályi elıírás szerint 
 ÁEI:  2008. augusztus 16. 
 A vezetıi megbízás: 2013. augusztus 15-ig szól 
 Pehi: 2008. június 30. 
 Pbhi: a megjelenéstıl számított 30 nap 
 Pc: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Polgármesteri 

Hivatal 2. sz. iroda 
 
 A pályázatot két példányban kérjük beküldeni. 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 

- szakmai önéletrajz; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program és szakmai elképzelés, 
- az iskolai végzettséget tanúsító om; 
- három hónapnál nem régebbi b. 

 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 
Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi Alapító Okiratot az Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság, a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. A Mese Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának 10. pontjában a feladat ellátást szolgáló vagyonnál a 2 tagintézmény van 
megjelölve, harmadikként javasolja megnevezni  külön a Bölcsıdét, mint tagintézményt, 
melynek a feladatellátást szolgáló vagyon ugyanúgy a Kincskeresı Tagóvoda épülete. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott módosító javaslattal 
javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az elhangzott módosítással 
javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Ladomérszky László István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja az 
elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Mese Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratáról elhangzott módosító javaslattal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Mese Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratáról. 
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A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/51/2008. (II.29.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

a Mese Óvoda és Bölcsıde 

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 Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a következık szerint 
határozza meg: 
 
1. Az intézmény neve: Mese Óvoda és Bölcsıde 
 OM azonosítója: 028529 
 Törzsszáma: 585301100 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, József A. u. 31. 
 
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 közigazgatási területe 
 Tagintézmény 1: Carolina Tagóvoda, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 16. 
 Tagintézmény 2:  Kincskeresı Tagóvoda, 3950 Sárospatak, Zrínyi út 40. 
 Tagintézmény 3:  Bölcsıde, 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. 
 
6. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján 

önálló jogi személy. 
 
7. Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású intézmény, amely óvodai nevelést 

és csatolt feladatként bölcsıdei ellátást biztosít. 
 
8. Felvehetı maximális létszám: Óvodai nevelés 460 fı 
          Bölcsıdei ellátás: 15 gyermek. 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 

Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés 
         889110 Bölcsıdei ellátás 
 
Ellátandó alaptevékenysége 
80111-5  Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
85321-1 Bölcsıdei ellátás 
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- Igény alapján az alaptevékenységhez kapcsolódóan önköltséges foglalkozást 
szervezhet. 

- A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban 
bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelımunkát. 

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

- Vállalkozási tevékenységként részt vehet csoportos étkeztetésben. 
 
Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévı 
Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló 287. hrsz.-ú ingatlan a rajta 
található nevelési célú épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával 
és udvarral; 
 
1. Tagintézmény: Carolina Tagóvoda : 183. hrsz-ú ingatlan a rajta található nevelési 
célú épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral; 
 
2.Tagintézmény: Kincskeresı Tagóvoda: 2825. hrsz-ú ingatlan a rajta található 
nevelési célú épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, konyhával és udvarral. 
 
3.Tagintézmény: Bölcsıde, amely szintén a 2825. hrsz-ú ingatlanban került 
elhelyezésre a Zrínyi u. 40. szám alatt. 

 
A nevelımunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetıeszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az óvoda és a bölcsıde 

rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként 
felhasználni. 

 
12.  Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

 - Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági 
vezetı áll. Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által 
jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 

Az intézményvezetıt nyilvános pályázat alapján Sárospatak Város Képviselı-testülete 
nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja 

 
14. Munkáltatói jog gyakorlása: Az intézmény vezetıje az intézménynél dolgozók 

esetében önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény és a közalkalmazotti megállapodás alapján. 
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15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 
A fenntartó által kinevezett vezetı képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Alapító Okiratáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/52/2008. (II.29.) KT számú 

h a t á r o z a t  

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Alapító Okiratáról 

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

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

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

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

oktatási intézmény. 
 
8. Felvehetı maximális létszám: 700 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 
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a.) ellátandó alaptevékenysége 
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
   Integrációs és képesség-kibontatkoztató felkészítés 
 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget 

megalapozó iskolai oktatása 
 80511-3 Napköziotthon, iskolaotthon és tanulószobai foglalkozás  
 92403-6 Diáksport 
 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
  
b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenységet folytathat, igény 

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

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

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

 
c) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: 

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

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

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

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

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

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

- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat.  
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Külön megállapodás alapján ellátja a részben önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkezı Farkas Ferenc Mővészeti Iskola, valamint a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat gazdasági feladatait.  

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

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

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

 
15. Az intézmény képviseletére jogosultak. 

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

 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium Alapító Okiratáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
2800-2/53/2008. (II.29.) számú 

h a t á r o z a t  

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Alapító Okiratáról 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88.§. (3), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. Az intézmény neve: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
 OM azonosítója: 029280 
 Törzsszám: 58421000 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 7. 
 Intézményegysége: (kollégium) Sárospatak, Arany J. u. 3. 
 
3. Az intézmény alapítójának, fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                  címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 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. 
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7. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású középfokú oktatási intézmény, amely 
gimnáziumi nevelést-oktatást és kollégiumi nevelést lát el.  

 
8. Felvehetı maximális létszám: 660 tanuló 
 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 
     853100  Általános középfokú oktatás keretében 

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

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

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

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

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

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

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

 
c) Ellátható vállalkozások köre, mértéke: 

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

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

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

 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
Alapító Okiratáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
2800-2/54/2008.(II.29.)KT számú  

h a t á r o z a t  

a Vay Miklós Szakképzı Iskola 

Alapító Okiratáról 

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

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

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

-Telephelye:    3950 Sárospatak, Árpád u. 5. 
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3. Az intézmény fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 

4. Az intézmény felügyeleti szerve:      Sárospatak Város Önkormányzata 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: Többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely szakiskolai és    
szakközépiskolai nevelést-oktatást és szakképzést lát el. 

 
8. Felvehetı maximális létszám: 650 tanuló 

 
9. Évfolyamok száma: 

 
 szakközépiskola 4 évfolyam (8 osztály)  
 szakiskola 2 évfolyam (max. 8 osztály)  
 szakképzés képzési idıtartamtól függıen 2-3 év 

 
 

 
10. Az intézmény tevékenységei: 

 
853100   általános középfokú oktatás 
853200   szakmai középfokú oktatás 
80220    szakiskolai oktatás, szakképzés,  
80400   egyéb oktatás 
 
 

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

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

 
 

Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma megnevezése 

54 058 01 1000 00 00 épületgépész-technikus 
51 525 01 1000 00 00 autószerelı 
31 525 03 1000 00 00 karosszérialakatos 
31 521 09 1000 00 00 gépi forgácsoló  
31 521 24 1000 00 00 szerkezetlakatos 
31 582 08 1000 00 00 épületasztalos 
31 582 15 1000 00 00 kımőves 
33 582 04 1000 00 00 festı- mázoló és tapétázó 
33 582 03 1000 00 00 burkoló 
33 582 01 1000 00 00 ács-állványozó 
31 215 02 0010 31 04 fazekas 
33 542 05 0010 33 03 nıi szabó 
33 811 02 1000 00 00 pincér 
33 811 03 1000 00 00 szakács 

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

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

megnevezése 
31 582 15 0100 21 03 épületfalazó kımőves 
33 582 04 0100 31 01 szobafestı 
33 582 03 0100 31 01 hidegburkoló 
33 582 01 0100 21 01 állványozó 
54 211 10 0100 33 01 kerámiakészítı 
33 542 05 0100 21 04 textiltermék-összeállító 
31 521 02 0100 00 00 CNC-forgácsoló 
31 582 08 0100 21 01 főrészipari gépkezelı 
51 525 01 0100 31 02 autókarbantartó és –ápoló 
33 811 03 0100 21 01 konyhai kisegítı 

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

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

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

 
 

Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma 
megnevezése 

31 582 15 0100 21 03 épületfalazó kımőves 
33 582 04 0100 31 01 szobafestı 
33 582 03 0100 31 01 hidegburkoló 
33 582 01 0100 21 01 állványozó 
54 211 10 0100 33 01 kerámiakészítı 
33 542 05 0100 21 04 textiltermék-összeállító 
31 521 02 0100 00 00 CNC-forgácsoló 
31 582 08 0100 21 01 főrészipari gépkezelı 
51 525 01 0100 31 02 autókarbantartó és –ápoló 

 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

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

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

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 

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

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

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

 
14. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:  

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

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

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

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

 
 

Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
Alapító Okiratáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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2800-2/55/2008. (II.29.) 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:  
Hangszeres tanszakok: klarinét, furulya, fuvola, kürt, trombita, harsona, gordonka, hegedő, 
szaxofon, baritonkürt, tenorkürt, tuba, brácsa, gitár, ütı, zongora 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
Egyéb tanszak: kamarazene (zenekar, korrepetício) 

 
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: grafika, festészet (rajz, festés, 
mintázás, képzımővészeti ismeretek, mőhely-elıkészítés, mőhelygyakorlat, vizuális 
alapismeretek) 
A telephelyen mőködı színmővészet- bábmővészet ág tanszakai: 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: 
Hangszeres tanszakok: furulya, klarinét, trombita, harsona, tuba, baritonkürt, tenorkürt, 
zongora, hegedő 
Elméleti tanszak: szolfézs, 
Egyéb tanszak: 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.  
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A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: 
Hangszeres tanszak: furulya, trombita, baritonkürt, harsona, tenorkürt, kürt,   
Elméleti tanszak: szolfézs 
 
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: 852020 Alapfokú mővészetoktatás 
 
a.) ellátandó alaptevékenysége 
 80131-3 Alapfokú mővészetoktatás 

Zenemővészeti ág:  
Hangszeres tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, kürt, trombita, 
harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba, gordonka, hegedő, brácsa, gitár, 
ütı, zongora 

 Vokális tanszak: magánének  
 Elméleti tanszak: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet   
 Egyéb tanszak:  kamarazene,( zenekar, korrepetíció) 

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

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

   
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 Államkincstár 
tulajdonában a Magyar Nemzeti Múzeum kezelésében 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 
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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. 

 
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. 

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

 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 

2800-2/56/2008. (II.29.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 

Alapító Okiratáról 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 88.§. (3), a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III., valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényekben foglaltak alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. Az intézmény neve: Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
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 OM azonosítója: 101815 
 Törzsszám: 585268100 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Comenius u. 18. 
 
3. Az intézmény alapítójának, fenntartójának neve: Sárospatak Város Önkormányzata 
                  címe: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
  
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 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: közoktatási és szociális feladatokat ellátó többcélú közös 

igazgatású intézmény 
 
8. Az intézmény tevékenységei: 
 
 ellátandó alaptevékenysége 
 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat – részletezve: logopédia, gyógytestnevelés, nevelési 

tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás 
 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 85324-4 Családsegítés 

 
9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló 296 hrsz.-ú ingatlan, a rajta található épülettel és 
berendezésekkel. 
 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetıeszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

 
10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére 

álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 
 
11. 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. 

 
12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak Város Képviselı-testülete nevezi ki. 

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

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

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

 
 

 
12. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a Sárospataki Kerámia Értékeit Mentı Hagyományırzı 
Egyesület alapításáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Fontosnak tartja, hogy a 
város nevét is hordozó cég a név mellett Patak kultúráját, hagyományait is sugározza. 
Javasolja a kérelemben foglaltak támogatását. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén felvetıdött, hogy az 
önkormányzat külsı pártoló tagként is segítséget tudnak nyújtani a társaságnak. Errıl a 
javaslatról a bizottság 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal érdemben nem foglalt állást. A 
bizottság a Sárospataki Kerámia Értékeit Mentı Hagyományırzı Egyesületben az 
önkormányzat alapító tagként történı csatlakozásáról szintén 2 igen szavazattal és 2 
tartózkodás mellett érdemi döntést nem hozott. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés 
elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Stumpf Gábor József: A Kulturális Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. Véleménye szerint az egyesület létrehozását, illetve az egyesületben 
az önkormányzat alapító tagként  való szerepeltetését azért is szeretnék, mert ezzel esetleg 
olyan pályázati források is megnyílnak az egyesület számára, amelyre egyébként nem lenne 
módjuk. Másrészt a bizottság minden tagja messzemenıen egyetért azzal, ha városunk 
hagyományainak ápolásáról van szó, azt támogatni kell.  
 
Saláta László Mihály: Felhívja a figyelmet, hogy ez ne legyen tendenciózus, mert ilyen 
alapon a város összes egyesülete, alapítványa  jöhet ilyen felkéréssel. Örül annak, hogy az 
egyesület létrejött, de a Patakon vannak olyan letéteményesei az ügynek, akiket érdemes 
lenne bevonni. A bizottsági ülésen felvetıdött, hogy a pataki hagyományos kerámiának már 
nincs is olyan kelendısége, mint a többi kerámiának, mellyel vitatkozna. A bizottsági ülésen 
ígéretet kaptak arra, hogy a cég megpróbál ilyen irányba is nyitni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Bárki jöhet ilyen kéréssel, a Képviselı-testült dönt arról, hogy melyik 
kezdeményezést találja támogatásra érdemesnek.  
Ismerteti a határozati tervezetet. Kéri a Képviselı-testületet, aki ezzel egyetért, igennel 
szavazzon. 
 



 44 

A Képviselı-testület 13igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

2800-2/57/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospataki Kerámia Értékeit Mentı 
Hagyományırzı Egyesület alapításáról  

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 
Sárospataki Kerámia Értékeit Mentı Hagyományırzı Egyesülethez alapító tagként 
csatlakozik és felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ı: azonnal  
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Fazekas soron lévı 551/2.hrsz-ú lakótelek 
forgalmi értékének csökkentésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, kívánja-e kiegészíteni. 
 
Aros János: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja az elıterjesztésben szereplı ingatlant 15 %-kal csökkentett, azaz 
3.378.750.-Ft+ÁFA vételáron történı elidegenítését.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Ladomérszky László István: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a rendkívüli testületi 
ülésen az elıterjesztésben szereplı problémakör szóba került. Egyetért az elıterjesztésben 
foglalt javaslattal, de a Képviselı-testület figyelmébe ajánlja, hogy az értékesítésre felkínált 
ingatlanokat egy idı után tekintsék át és csökkentett áron újra hirdessék meg.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, mert egy már meglévı 
telepet kívánnak bıvíteni az ingatlan megvásárolásával.  
 
Aros János: Elfogadja azon felvetést, hogy ismét hirdessék meg az értékesíteni kívánt 
ingatlanokat. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Sárospatak, Fazekas soron 
lévı 551/2. hrsz-ú lakótelek forgalmi érékének csökkentésével – a határozati tervezetben 
foglaltak szerint – igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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2800-2/58/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak, Fazekas soron lévı 551/2. helyrajzi számú 
lakótelek forgalmi értékének csökkentésére 

 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı sárospataki 551/2. helyrajzi 
számú, 795 m2 térmértékő, a valóságban a Fazekas soron található lakótelek 15 %-kal 
csökkentett vételáron (3.378.750,-Ft + ÁFA) történı értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére. 
 
Határid ı: 2008. április 15.  
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének emelésére 
Elıterjesztı: Feró István Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
Feró István Ferenc: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság javasolja 
az elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy az alpolgármester illetményének 
megállapításáról szóló szavazásban nem kíván részt venni. Megerısíti, hogy a költségátalány 
megállapítására továbbra sem tart igényt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a polgármester 
illetményének megállapításáról szóló szavazásban nem kíván részt venni.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki a polgármester illetményének emelésérıl szóló határozati 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

2800-2/59/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a polgármester illetményének emelésérıl 
 
 

A Képviselı-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl szóló 
módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
– a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembe vételével – Dr. Hörcsik Richárd 
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polgármester illetményét 2008. január 1-tıl 500.000,-Ft/hó, azaz Ötszázezer forint/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Felelıs: Jegyzı 
 
Határid ı: azonnal (a határozat kézbesítésére) 
 
 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az alpolgármester 
illetményének emelésérıl szóló határozati javaslattal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

2800-2/60/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az alpolgármester illetményének emelésérıl 
 
 

A Képviselı-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl szóló 
módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Aros János alpolgármester illetményét 2008. január 1-tıl 420.000,-Ft/hó, azaz 
Négyszázhúszezer forint/hó összegben állapítja meg. 
 
Felelıs: Jegyzı 
 
Határid ı: azonnal (a határozat kézbesítésére) 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospataki Polgárır Egyesület részére irodahelyiség 
biztosítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, kíván-e azt kiegészíteni. 
 
Aros János: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozati tervezettel egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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2800-2/61/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
a Sárospataki Polgárır Egyesület részére  

irodahelyiség biztosítására 
 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete megtárgyalta a Sárospataki Polgárır Egyesület 
kérelmét és úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Sárospatak, Erdélyi 
u. 18. szám alatti ingatlant iroda céljára térítésmentesen határozatban idıre biztosítja az 
Egyesület részére. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére. 
 
Határid ı: 2008. március 31.  
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a szövetkezi használatban lévı önálló helyrajzi számon 
nyilvántartott utak, árkok, csatornák, töltések és azok mőtárgyai önkormányzati 
tulajdonba adásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kérdezi György Zoltánt, a 
Mőszaki és Kommunális Iroda csoportvezetıjét, kívánja-e az elıterjesztést kiegészíteni. 
 
György Zoltán: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/62/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a szövetkezeti használatban lévı önálló helyrajzi számon 
nyilvántartott utak, árkok, csatornák, töltések és azok mőtárgyai 

önkormányzati tulajdonba adásáról  
 

A Képviselı-testület tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, azt tudomásul veszi.  
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17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Rendırkapitányság kérelme 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
Dr.  Hörcsik Richárd: Ismerteti a kérelemben foglaltakat. Úgy gondolja, a városban 
rendkívül fontos a közbiztonság -  különösen nyáron az idegenforgalomban – biztosítása. Az 
elmúlt években is üzemanyag támogatást nyújtottak a rendırségnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 20 ezer Ft/hó 
üzemanyag támogatást javasol azzal a kitétellel, hogy a rendırség felé fogalmazzanak meg 
konkrét kéréseket  pl. sőrő járırözés a diszkós napokon stb.  
 
Hajdu Imre: Támogatja a kérelemben foglaltakat. Szomorú és jellemzı a belügyi 
kormányzatnak az a nemtörıdömsége, amivel a helyi, illetve a kistérségi kapitányságok 
mőködését próbálja ellehetetleníteni azzal, hogy nem nyújt megfelelı pénzügyi forrást az 
indokoltan szükséges gépkocsi használatra. Hosszú távon nem az a megoldás, hogy az 
önkormányzatok támogassák – a forráshiányuk mellett – a rendırség mőködését. A 
kormányzatra kellene hatni, hogy megfelelı forrásokat biztosítson a feladatok ellátására. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: 10 hónapon keresztül – márciustól decemberig - havi 20 ezer Ft, azaz 
200 ezer Ft támogatást nyújtanának a rendırség számára. A rendırségtıl kérni fogják, hogy a 
nyári idegenforgalmi szezonban a fürdı környékén és az idegenforgalmilag kiemelt helyeken 
– vár, református kollégium – fokozottabb járırszolgálatot biztosítsanak. A tourist-police 
szolgálatot is szeretnék majd folytatni. 
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért azzal, hogy 10 hónapon keresztül havi 20 ezer Ft 
üzemanyag támogatást nyújtsanak a rendırségnek, igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/63/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospataki Rendırkapitányság kérelmérıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a 
Rendırkapitányságot feladatai ellátásának segítése céljából – üzemanyagköltségéhez 
való hozzájárulás -  10 hónapon keresztül – márciustól decemberig – havi 20 ezer Ft-tal, 
összesen 200 ezer Ft-tal támogatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Egyéb ügyek 
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•  Stumpf Gábor József tájékoztatója a Balassi szoborról 
 
Stumpf Gábor József: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Kulturális Bizottság ülésén 
vetıdött fel, vizsgálják meg annak a lehetıségét, hogy Sárospatak a reneszánsz év kapcsán 
hogyan állíthatna egy szobrot Balassi Bálintnak, a kor legnagyobb magyar nyelvő költıjének, 
aki szoros kapcsolatban volt Sárospatakkal. A bizottság egyhangú szavazattal javasolja, 
amennyiben az év folyamán a reneszánsz évre kiírt pályázatok között lesz lehetısége a 
városnak, hogy pályázatot nyújtson be a szoborra, ezt tegyék meg. A bizottság tisztában van 
azzal, ha ezt pályázati forrásból nem tudják megvalósítani, a jelenlegi költségvetés erre nem 
nyújt lehetıséget.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Egyetért az elhangzottakkal. Elmondja, hogy Balassi Bálint emléke 
Kamanecz várán keresztül összeköt Krosnoval is. Javasolja, a Kulturális Bizottság elnöke és 
Stumpf Gábor József vizsgálják meg a pályázati lehetıségeket.  
 
 

•  Krai Csaba tájékoztatója a március 2-ai U13 Teremlabdarúgó 
Bajnokságról 

 
Krai Csaba: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy március 2-án 9 órai kezdettel tartja az 
STC az U13 Teremlabdarúgó Bajnokságot, melyre szeretettel várják a képviselıket.  
 
 

•  Erdıs Tamás tájékoztatója az Art Ért Alapítvány megkeresésérıl 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Art Ért Alapítvány megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy a helyi alkotómővészeknek galéria tevékenység folytatására 
alkalmas helyiséget biztosítson. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
javasolja, hogy a Szent Erzsébet u. 26. I/3. szám alatti felszabadulóban lévı önkormányzati 
lakást – korábban szociális bérlakás -  ezen cél megvalósítására biztosítsa az alapítványnak. 
Kéri a Képviselı-testületet, hatalmazzák fel alpolgármester urat, hogy az alapítvány 
kérésében foglaltakról a Szent Erzsébet u. 26. I/3. szám alatti lakásra vonatkozóan kezdje meg 
a tárgyalásokat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ígéretet tesz a további intézkedések megtételére. 
 
 

•  Erdıs Tamás tájékoztatója a Sarokbástya beruházásról 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a beruházás február 20-án lezárult, a 
mőszaki ellenırök a beruházást lezárták, az építményt átvették, a számlák leigazolása 
megtörtént. A szükséges építési beruházás, illetve az ezzel kapcsolatos valamennyi 
eszközbeszerzés megtörtént, de még a használatba vételi engedély kiadása folyamatban van. 
Ezután a  legfıbb kötelezettségük a létesítmény egyes elemei tekintetében a mőködési 
engedély kiadásának a megkérése a szakhatóságoktól. Az elızetes tervek alapján a 
létesítmény különbözı mőködési elemei különbözı sorrendben fognak beindulni. Reményeik 
szerint elıször a kávézó és földszinti turisztikai központ fog üzemszerően mőködni. Ezzel 
majdnem egyidejőleg a II. emeleti konferenciaterem is elkezd mőködni. Ezzel szinkronban a 
pincében tervezett borbemutató, borkóstoló, borkínáló és egyéb kulturális rendezvényeknek is 
helyet adó tér is elkezdhet mőködni, illetve a kiállítás berendezése az I. emeleti három 
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helyiségben is folyamatban van. Úgy gondolja, azt a célt optimális kitőzni, hogy a turisztikai 
szezon kezdetére, május hónapra a teljes funkcióval elindulhat az üzemelés. Örömmel 
tájékoztatja a testületet, hogy folyamatos a rendezvények lekötése, a konferenciák 
megrendelése, reményük van arra, hogy népszerő, közismert és közkedvelt hely lesz.  
Javasolja, tegyék lehetıvé a Sarokbástyában a házasságkötéseket, melyre nagy érdeklıdés és 
igény mutatkozik, melyet a márciusi ülésen javasol megtárgyalni.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy az ülést követıen tekintsék meg az épületet.  
Korábban már szó volt arról, hogy optimálisabb lenne-e, ha a Tourinform-irodát a jelenlegi 
helyérıl a Sarokbástyába helyeznék át. Szeretné, ha a Képviselı-testület ebben a kérdésben 
elızetesen állást foglalna. Meggyızıdése, hogy a Sarokbástyában sokkal optimálisabb 
körülmények között mőködhetne a Tourinform-iroda, mely szakmailag és pénzügyi 
szempontból is megalapozott. Kezdeményezi, a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy 
megtegyék az elsı lépéseket arra vonatkozóan, amelyek a Tourinform-iroda Sarokbástyába 
való áthelyezésére és a folyamatos mőködtetésére vonatkoznak. Ehhez szükség van arra, hogy 
a Tourizmus Rt. hozzájáruljon az áthelyezéshez, valamint a Tourinform-iroda 
költségvetésérıl is dönteni kell (A Mővelıdés Háza költségvetésébıl ki kell venni). Személyi 
kérdést is érint a dolog, mert ha A Mővelıdés Házától a feladatellátás elkerül, 1 fı 
közalkalmazotti státuszt meg kell szüntetni, melynek jogi következményei is vannak (a 
fogadó szervezetnél már nem közalkalmazotti státuszban alkalmazzák). Javasolja, ezekrıl a 
kérdésekrıl márciusban döntsenek és felhatalmazást kér arra, hogy ennek a jogi eljárásait 
elindíthassák. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az idegenforgalom beindulására mindenképpen üzemben kell 
helyezni a Sarokbástyát.  
 
dr. Komáromi Éva: Az elhangzott javaslatokról döntést kell hozni. Elıször a Szent Erzsébet 
úti ingatlanról. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, 
hogy hatalmazzák fel alpolgármester urat a szükséges intézkedések megkezdésére. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság döntött arról, hogy 
a Szent Erzsébet utca 26. szám alatti lakás szociális funkcióját megszünteti. Javasolja, hogy az 
Art Ért Alapítvány kérésére kezdeményezzék a lakás bérbe adását, melynek a feltételeit 
dolgozzák ki. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a 
bérbeadásra vonatkozóan dolgozzanak ki egy általános feltételrendszert. Alpolgármester úr a 
konkrét lakásra vonatkozóan kezdje meg a feltételekre vonatkozó tárgyalásokat az Art Ért 
Alapítvánnyal, lezárva a szociális bérlakással még esetlegesen fennálló problémákat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

2800-2/64/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Szent Erzsébet u. 26. szám alatti lakás hasznosításáról 
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A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a Szent Erzsébet u. 26. szám alatti volt szociális 
bérlakás hasznosítására vonatkozóan alpolgármester úr kezdje meg a további szükséges 
intézkedések megtételét: 
 

� Kerüljön lezárásra a volt szociális bérlakás jogviszonyának megszüntetésével 
kapcsolatos esetlegesen még fennálló kérdések. 

� Kezdjen tárgyalást az Art Ért Alapítvánnyal a lakás nem szociális jelleggel 
történı bérbeadása és a bérbeadás feltételeinek ügyében. 

 
Határid ı: folyamatos, 2008. április 30. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A Képviselı-testületnek dönteni kell arról, hogy elindíthatják a Tourinform-
irodának a Sarokbástyába, a SIDINFO Kft-hez történı áthelyezését, az ezzel kapcsolatos jogi 
eljárást Jegyzı asszony, illetve Alpolgármester úr kezdeményezze. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

2800-2/65/2008. (II.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Tourinform-iroda áthelyezésérıl 
 

 
A Képviselı-testület támogatja, hogy a Tourinform-iroda áthelyezésre kerüljön a 
Sarokbástyába és azt a jövıben a SIDINFO Kft. mőködtesse. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzıt, hogy az áthelyezéssel és a további 
mőködtetéssel kapcsolatos intézkedések megtételét kezdjék meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

•  Aros János tájékoztatója a LIDL Áruházról 
 
Aros János: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a LIDL Áruházlánc a városvezetés 
elızetes egyeztetése nélkül megvásárolta a Magyar Államkincstár tulajdonában, de a ME 
CTFK kezelésében lévı volt malom területét. Ezután kérték a Képviselı-testületet, hogy a 
városrendezési terv módosításával járuljanak hozzá a területen egy hagyományos típusú LIDL 
Áruház megépítéséhez. A Képviselı-testület a kérelmet nem támogatta, de felhatalmazást 
adott a további tárgyalások folytatására arra vonatkozóan, hogy esetleg a városban más 
helyen, más formában történı letelepedésükrıl. A LIDL vezetıivel az egyeztetést lefolytatta, 
akiknek több olyan sárospataki területet ajánlott fel – Végardón, Bodroghalászban, 
Kispatakon - , ahol a jelenlegi rendezési terv lehetıvé teszi az áruház kialakítását. Erıs 
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lakossági nyomás van arra vonatkozóan, hogy minél több multinacionális céget próbáljanak a 
városba hozni a munkahelyteremtés és a kínálat bıvítése, az árak mérséklése céljából. A 
LIDL vezetıi egyértelmően kifejtették azon álláspontjukat, hogy más terület nem jöhet szóba, 
kizárólag a volt malom területén szeretnék a beruházást elvégezni. Megnézték azt is, hogy a 
beruházás kapcsán milyen eltéréseket valósítanának meg (pl. mélygarázs építése, többszintes 
áruház építése), amelyek a városrendezési tervben az adott környezetben megépíthetı lenne. 
Az egyeztetések után küldték meg a látványtervet, amelyrıl a városi fıépítész írásbeli 
véleményét is kikérte. A terv semmiben nem változik az eddigi elképzelésektıl, kizárólag egy 
16 m hosszú téglafal felépítését vállalja a LIDL, más területen, más stílusban nem hajlandóak 
az áruház megépítésére. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ennek 
ellenére úgy döntött, hogy folytassa tovább a tárgyalásokat, ha a testület is errıl dönt, ezt 
megteszi, bár nem lát lehetıséget, mert a LIDL nem hajlandó változtatni a terven, az 
elképzelésük szerint pedig nem lehet a rendezési tervet módosítani.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszönte a tájékoztatást.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy március 7-én 15 órakor a Városháza Dísztermében 
adják át a Virágos Sárospatakért díjakat.  
Március 9-én vasárnap népszavazás, kér minden sárospataki polgárt, hogy vegyen részt a 
szavazásban. 
Március 15-én koszorúzással egybekötött ünnepséget tartanak. Kéri a sárospataki polgárokat, 
vegyenek részt az ünnepségen.  
Március 28-29-én A Mővelıdés Háza fennállásának 25 éves évfordulóját ünneplik.  
A következı testületi ülés április 2-án, szerdán lesz. Ekkor delegáció érkezik Jaslo megyébıl, 
akikkel kistérségi szinten testvérkapcsolatot szeretnének kialakítani.  
Április 3-án delegáció utazik Eisenachba a testvérvárosi kapcsolat megerısítésére.  
 
 
Polgármester úr az ülést bezárta, a Képviselı-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


