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J e g y z ı k ö n y v 
  

 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. június 27-én tartott ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester    
   Darmos István  
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    

Hajdu Imre  
   Hutkainé Novák Márta  
   Kıszegi Bertalan  
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István  
   Lendák Lajos Zoltán 
   Oláh József Csaba 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András  
   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
  
Meghívottak:  Tóth Tamás, Lendvainé Szendrei Ágnes, Téglás Zsolt Gábor, Gyırffi 

Dezsı pályázók, Szegedi Istvánné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
igazgatója, Siklósi József fıépítész, Keresztúri Ferencné a 
Rendelıintézet vezetıje, Dr. Miskolczi Sándor fogszakorvos, Pongrácz 
László a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetıje, Siska 
Tamás a SIDINFO Kft. ügyvezetıje, Vukovich Lászlóné aljegyzı, 
Batta-Istók Sándor belsı ellenır, Zelina Józsefné mb. irodavezetı, 
Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, Donkó József szakreferens, 
György Zoltán csoportvezetı  

 
Megjegyzés:  Lendák Lajos Zoltán a  két ülés közötti tájékoztató közben távozott. 

Hajdu Imre a két ülés közötti tájékoztató közben érkezett. Erdıs Tamás 
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a 4. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. Feró István Ferenc a 4. 
napirendi pont tárgyalása közben távozott. Kıszegi Bertalan a 21. 
napirendi pont tárgyalása közben távozott. Siklósi József az 1. napirendi 
pont, Szegedi Istvánné a 2. napirendi pont, Tóth Tamás, Téglás Zsolt 
Gábor és Lendvainé Szendrei Ágnes a 3. napirendi pont, Siska Tamás a 
4. napirendi pont,  Pongrácz László az 5. napirendi pont tárgyalása után 
távozott, Keresztúri Ferencné és Dr. Miskolczi Sándor a 21-23.  
napirendi pont tárgyalásán volt jelen. 

 Oláh József Csaba a 2., 3. napirendi pont elsı szavazásánál, 10. 
napirendi pont, Krai Csaba az. 5-7., 20., 21. 24. napirendi pont második, 
harmadik szavazásánál, Stumpf Gábor József a 8., 10-14., Zérczi László 
a 9-10., Ladomérszky László István a 10., Hajdu Imre a 10., 11., 12., 
Szabó András a 11., Erdıs Tamás a 11., 19., Darmos István a 15-17., 
Aros János a 18-19., Hutkainé Novák Márta a 20-21., Stumpf Attila a 
20-22. napirendi pont szavazásánál nem volt jelen. 

  
 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Közszolgálati Televízió Kht.  

 
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. Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására 
vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
 
Aros János: Javasolja, hogy az egyéb ügyek között tárgyalják meg a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola pályázatának tervezési szerzıdés aláírásával kapcsolatos felhatalmazást, 
valamint a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola igazgatójának kérelmét.  
 
Zérczi László: Az egyéb ügyek között a Hollay utcai lakók kérését szeretné ismertetni. 
 
Egyed Attila: Az egyéb ügyek között egy meghívást és egy köszönetnyilvánítást szeretne 
tolmácsolni. 
 
dr. Komáromi Éva: A SIDINFO Kft. és az Önkormányzat közötti üzemeltetési 
megállapodásról szóló napirendhez kapcsolódóan javasolja további napirendi pontként 
tárgyalják meg a kft. társasági szerzıdésének módosítását. A Presbiteri Szövetség kérelmét az 
egyéb ügyek között javasolja megtárgyalni. A meghívóban a zárt ülés 1. napirendi  pontjaként 
szerepel a Vay Miklós Szakképzı Iskola vezetıi pályázatának elbírálása. A vezetıi 
álláshelyre két pályázat érkezett, de az egyik pályázó – aki kérte pályázatának zárt ülésen 
történı tárgyalását – visszavonta pályázatát, a másik pályázó – aki jelen van a testületi ülésen 
– hozzájárult pályázatának nyílt ülésen történı tárgyalásához. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A 6. napirendi pont, vezetıi pályázatok – Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium, valamint a Mese Óvoda és Bölcsıde – elbírálásával együtt tárgyalják meg a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola vezetıi pályázatát is.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését az elhangzott módosításokra vonatkozóan. 
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A Képviselı-testület az elhangzott módosításokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a napirendi pontok tárgyalásáról, az elhangzott 
módosításokkal. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását – fenti szavazásra is 
figyelemmel – egyhangúlag elfogadta: 
 
Napirend elıtt: 
 
 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl  
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság  
 
N a p i r e n d : 

 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Wesselényi út környezete (1873/1. és 1874. hrsz.) 

településrendezési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság  
 

2. Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról  
Elıterjesztı: Szegedi Istvánné igazgató  
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 

3. Elıterjesztés vezetıi pályázatok elbírálására  
•  Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  
•  Vay Miklós Szakképzı Iskola 
•  Mese Óvoda és Bölcsıde 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

4. Elıterjesztés a SIDINFO Kft. és Önkormányzat közötti üzemeltetési 
megállapodásról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
5. A SIDINFO Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosít ása 

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

6. Beszámoló a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 
tevékenységrıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd a Társulási Tanács Elnöke 



 4 

7. Elıterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
többször módosított 10/2007. (IV.01.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság  
 

8. Elıterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére  
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság  

 
9. Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

10. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2008. II. félévi munkatervére   
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
 

11. Elıterjesztés a végardói 1177. hrsz-ú névtelen út „kivett közterület” megnevezéső 
területen található kompház további hasznosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság  
 

12. Elıterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv (közoktatási koncepció 2008-2013) 
elfogadására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

13. Elıterjesztés a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program elfogadásáról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
 

14. Elıterjesztés közterületen lévı fakivágási engedély felülvizsgálatáról  
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság   
 

15. Elıterjesztés a Sárospatak, Szombathy utcában lévı 3869/9. helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság  
 

16. Elıterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására  
•  Mese Óvoda és Bölcsıde  
•  Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat  
•  Vay Miklós Szakképzı Iskola  

Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  
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17. Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására  
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

 
18. Elıterjesztés az „Európai Autómentes Nap”-hoz történı csatlakozásról  

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális 
Bizottság 
 

19. Elıterjesztés a PATAQUA Termálfürdı és Campingfejlesztı Kft. ügyvezetı 
igazgatói álláshely meghirdetésérıl  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
  

20. Elıterjesztés államalapításunk és Sárospatak újra várossá nyilvánításának 40. 
évfordulója alkalmából tervezett ünnepségrıl  
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság  
 

21. Tájékoztató a közbeszerzési ellenırzések 2007. évi tapasztalatairól   
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság  
 

22. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézete által végzett 
járó-beteg szakellátás közremőködıi szerzıdés jóváhagyására 
Elıterjesztı: Keresztúri Ferencné intézményvezetı  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

23. Elıterjesztés az I. számú fogorvosi körzet vállalkozásba adására 
Elıterjesztı: Keresztúri Ferencné intézményvezetı  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

24. Elıterjesztés a III. számú fogorvosi praxis betöltésérıl  
Elıterjesztı: Keresztúri Ferencné intézményvezetı  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

25. Egyéb ügyek 
•  Magyar Református Presbiteri Szövetség kérelme 
•  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Mese Óvoda és Bölcsıde 

fejlesztésével kapcsolatos tervezıi szerzıdésrıl 
•  Kistérségi járó-beteg központ megvalósíthatóságához szükséges tervezıi 

szerzıdések megkötésérıl 
•  A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola igazgatójának kérelme 
•  Hollay utcai lakók kérése 
•  Végardói Falunapról 
•  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl 

 
 
 



 6 

Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés könyvvizsgálói feladat ellátására kiírt pályázatok elbírálásáról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
 

2. Javaslat az augusztus 20-ai ünnepségen adományozandó kitüntetésekre, díjakra  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Kulturális Bizottság 

 
3. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatásáról  

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

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.  
Elmondja, hogy a Hivatal munkatársai tegnap búcsúztatták el Vukovich Lászlóné aljegyzı 
asszonyt, aki nyugdíjba vonul. 26 éven keresztül volt hőséges munkatársa az 
Önkormányzatnak, az elmúlt idıszakban kétszer is ellátta a jegyzıi feladatokat, akinek 
hosszú, nyugalmas nyugdíjas éveket kíván. 
 
Vukovich Lászlóné: Ismerteti pályafutását. A város lakosságáért nagyon sokat tett, melyért 
sok szeretet is kapott, amit ezúton köszön meg. Szintén köszönetét fejezi ki a képviselı-
testületeknek az együttmőködésért. Minden sárospataki lakosnak és képviselınek erıt, 
egészséget kíván és  felajánlja  jövıben is segítségét.  
 
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: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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9810-2/181/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
 

A Képviselı-testület a  
� 2800/42/2008. (II.15.), 
� 2800-2/49, 50/2008. (II.29.), 
� 6466/76, 85/2008. (IV.02.),  
� 6466-2/110, 111, 115, 116, 118, 119, 127, 130, 131/2008. (IV.25.),  
� 7950-2/169-172/2008. (V.30.), 
� 9810/176/2008. (VI.09.) KT. számú  
 

lejárt  határidej ő  határozatok  végrehajtásáról  szóló  beszámolót elfogadja.   
 
A feladatok végrehajtását az alábbi határozatok vonatkozásában folytatni kell, melynek 
végrehajtási határideje a következık szerint módosul: 
 

� 13644-2/290-295/2007. (IX.28.) KT. számú határozatok: 
Határid ı: 2008. október 31.  

 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Wesselényi út környezete (1873/1. és 1874. 
hrsz.) településrendezési tervének módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jog Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Siklósi József fıépítész urat, kéri, ha  az elıterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Siklósi József: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Képviselı-testületet, hogy  
az elıterjesztést fogadja el. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi  és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy a térképvázlat kerüljön 
kiosztásra.  
 
Stumpf Gábor József: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének távollétében ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság 
egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri fıépítész urat, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
Penny Market építésérıl. 
 
Siklósi József: Tudomása szerint a Penny Market megkezdte az engedélyezési tervek 
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elıkészületét, de hozzá egyeztetésre még nem érkeztek. Ha ez megtörténik, megkezdıdhet 
az engedélyezési eljárás és az ısz folyamán az építés.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/182/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a  településszerkezeti terv módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a belterületi 
településszerkezeti terv módosítását a Sárospatak, Wesselényi utca gazdasági területen 
lévı 1874/1. hrsz-ú telekre vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselı-testület Sárospatak város településszerkezeti tervének a fentiekben 
lehatárolt területére vonatkozó módosítását a Z-TERV Városépítészeti és Mélyépítı 
Tervezı Iroda által készített tervdokumentáció T-4 jelő tervlapja szerint elfogadja, és 
intézkedik a hatályos terven való átvezetésérıl, illetve az azzal történı együttes 
kezelésérıl. 
 
Felelıs: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
    dr. Komáromi Éva jegyzı  
 
Határid ı: folyamatos, 2008. szeptember 30. 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

18/2008. (VI.27.) 
 

r e n d e l e t  
 

Sárospatak Város Önkormányzatának 11/2002. (VII.4.) számú rendeletének -  a város 
kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról -  

módosítása 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1980. évi LXV. törvény 16. 
§-ában, valamint az épített környezete alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja.  
 

I.  fejezet 
 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 
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1. § 
 
Jelen rendelet hatálya Sárospatak, Wesselényi utca, tervezett győjt ıút (K-4) és a Nagy 
Lajos utca által határolt területre terjed ki, melyet a T-6 jelő Szabályozási Terv ábrázol. 
 

2. § 
 
(1) Jelen rendelet tartalmazza a Helyi Építési Szabályzat módosítását, a belterületi 

Szabályozási Terv (M=1:2000 ma,  M=1:4000 ma.) vonatkozó részének 
módosítását, az 1. §-ban meghatározott területre. 

 
3. § 

 
Beépítésre szánt területek 

 
II. számú melléklet: 
 
Területegységen elhelyezhetı létesítmények 
1. pont Építési övezetek beépítésének feltételei 
1.3. Gazdasági terület (OTÉK 18. §) 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (OTÉK 19. §) 
Kiegészül következı építési övezettel  
 
        0    30 
 Gksz 
     6,0 4500 
 
a)  Kialakítható legkisebb telekterület:  4500 m2 
b)  Beépítési mód:    oldalhatáron álló 
c)  Beépítettség legnagyobb mértéke:  30  %  lehet. 
d)  Megengedett legnagyobb  
 építménymagasság:    6,0  m 
e)  Beépítés feltétele:    Teljes közmővesítettség. 
f)  Zöldfelület legkisebb mértéke:   20  %  lehet. 
g)  Elı-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elıírások: 
 - Wesselényi utca felıl az elıkert mérete:  10,0 - 25,0 m 

között változhat. 
 - Oldal és hátsókert meghatározásánál az OTÉK 35. és 36. §-ában foglaltakat kell 
  figyelembe venni.  
 
 

4. § 
 

Beépítésre nem szánt területfelhasználások 
 
IV. számú melléklet: 
 
1.  Közterületek tagozódása 
 
Kiegészül az alábbi pontokkal: 
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1. A Penny Áruház (Wesselényi utca) közúti kapcsolatának kialakításánál figyelembe 

kell venni a meglévı MOL csomópontot.  
 
2. A balra kanyarodás részére felállósávot kell építeni.   
 
3. A Penny Áruháztól a jobbra, illetve a balra kanyarodás lehetıségét biztosítani kell.  
 
4. A beavatkozás teljes hosszán az útburkolat teljes aszfaltozását kell elıirányozni.  
 
5. Az áruház OTÉK szerinti parkolási igényét a telken belül kell biztosítani.  
 
6. Fásított parkolókat kell kialakítani.  
 
 

5. § 
 

Egyéb rendelkezések 
 
Beültetési kötelezettség vonatkozik az ingatlan keleti részére a telekhatár mellett 10,0 m-
es sávban.  
 

6. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1)  Jelen helyi Építési Szabályzat módosítása, valamint a belterületi Szabályozási Terv 

módosítása a kihirdetés napján lépnek hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével a jóváhagyott Helyi Építési szabályzat és a csatolt I-

VIII. sz. mellékletei, a belterületi Szabályozási Terv vonatkozó részei a jelen 
szabályozási elıírások szerint módosulnak.  

 
 

 
2. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról 
Elıterjesztı: Szegedi Istvánné igazgató 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Szegedi Istvánné igazgató asszonyt, kéri, ha az 
elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van tegye meg. 
 
Szegedi Istvánné: A beszámolóban a racionalitásokat és a tényszerőségeket megpróbálta 
összefoglalni, kéri a Képviselı-testületet, hogy fogadják azt el. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökének távollétében ismerteti a 
bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek a beszámoló elfogadását.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Mivel kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem volt, kéri a 
Képviselı-testületet, aki a beszámolóban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/183/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkájáról  
 

A Képviselı-testület tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. Megköszöni az 
intézmény vezetıjének, illetve tantestületének munkáját, további munkájukhoz jó 
egészséget kíván. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés vezetıi pályázatok elbírálására 

•  Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
•  Vay Miklós Szakképzı Iskola 
•  Mese Óvoda és Bölcsıde 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
•  Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy 2008. február 29-én döntöttek 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetésére vonatkozó pályázat kiírásáról, mivel a 
jelenlegi igazgató megbízása 2008. augusztus 15-én lejár.  
Kéri Donkó József közoktatási szakreferenst, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
beérkezett pályázatokról, az elbírálásról.  
 
Donkó József: A pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben, illetve internetes portálon, a 
KSZK honlapján jelentették meg. A pályázati határidı leteltéig egy pályázat érkezett, melyet 
az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  igazgatója, Tóth Tamás nyújtott be. A tantestület, 
illetve az alkalmazotti közösség, a diákönkormányzat és a szülıi szervezet egyöntetően 
támogatja Igazgató urat. A nevelıtestületi és az alkalmazotti közösség titkos szavazással 90, 
illetve 92 %-os támogatásáról biztosították. A pályázó – mivel korábban is betöltötte ezt a 
posztot – végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.  
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja az 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vezetıi megbízására Tóth Tamás jelenlegi igazgató 
urat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Tóth Tamás igazgató urat. Kéri, ha a pályázatával 
kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Tóth Tamás: A novemberi szakmai beszámolóban, illetve az igazgatói pályázatban az 
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intézményben folyó elmúlt 5 év munkáját részletesen bemutatta. A pályázat benyújtását 
követıen két fontos dolog történt az iskolában: megtörtént a beiratkozás. A 109 érettségizı 
diák helyébe 135 új diák iratkozott be, így szeptemberben még több diákot köszönthetnek. Az 
érettségi vizsgákon valamennyi diák jó teljesítménnyel szerepelt, az emelt szintő érettségi 
vizsgán több mint 75 %-os átlagos teljesítményt nyújtottak. 
 
Zérczi László: A pályázatból ismertet egy bekezdést, mely véleménye szerint átfogja 
nemcsak az egész vezetıi pályázat tartalmát, nem az elmúlt években a gimnáziumban folyó 
munkát is. „A tantestület és az intézményvezetés folyamatos innovációs tevékenységének 
köszönhetıen az iskola sikeresen alkalmazkodott a helyi társadalom változó igényeihez. Ezen 
céltudatos és tervszerő fejlesztı munkát – a magyar oktatáspolitika irányvonalai mellett – a 
helyi gazdasági és társadalmi adottságok figyelembe vétele, valamint az intézményben 
dolgozó pedagógusok pedagógiai hitvallása határozta meg.”  A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola szoros kapcsolatban áll a gimnáziummal és a leírtakat alátámasztják a volt diákoktól, 
szülıktıl és pedagógus kollégáktól kapott visszajelzések is. Gratulál igazgató úrnak és a 
gimnáziumban dolgozó pedagógusoknak az elmúlt évek munkájához és további sok sikert 
kíván. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni igazgató úrnak az eddigi munkáját. A kötelezı feladatok 
ellátása mellett az Árpád Vezér Gimnáziumot országos tekintetben kiemeli az Arany János 
Tehetséggondozó Program, melynek Sárospatakon hosszú idıre visszanyúló gyökerei vannak. 
Igazgató úr és kollégái ráéreztek ezen ügy fontosságára és országos tekintetben is több 
dicséretben részesültek a programban való részvételért. Értékelik Sárospatakot, mely az 
igazgató munkájának is köszönhetı.  
Ismerteti a határozati tervezetet. Kéri a Képviselı-testületet, aki ezzel egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/184/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
magasabb vezetıi megbízásáról  

 
A Képviselı-testület az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium magasabb vezetıi 
teendıinek ellátásával 2008. augusztus 16-tól – 2013. augusztus 15-ig  
 

T ó t h   T a m á s t 
 

bízza meg. 
 
Alapilletményét 187.085,-Ft,  magasabb  vezetıi pótlékát 50.000,-Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2008. augusztus 15.  
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Tóth Tamás: Megköszöni kollégáinak, diákjainak és a szülıknek, hogy pozitívan értékelték 
eddigi munkáját. Törekedni fog arra, hogy az elkövetkezendı 5 évben a pályázatában 
foglaltakat tudása maximális erejével megvalósítsa.  
 
 

•  Vay Miklós Szakképzı Iskola 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A 2008. február 29-ei képviselı-testületi ülésen döntöttek a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola vezetésére vonatkozó pályázat kiírásáról, mivel a jelenlegi 
megbízott igazgató megbízása 2008. augusztus 15-én lejár.  
Kéri Donkó József közoktatási szakreferenst, ismertesse a pályázat lefolytatását.  
 
Donkó József: A pályázati kiírás ugyanúgy történt, mint az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium igazgatói pályázatának kiírása. A nevelıtestület 83, az alkalmazotti közösség 79 
%-os támogatottságáról biztosította a pályázót.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Téglás Zsolt Gábort, a Vay Miklós Szakképzı Iskola tanárát, 
pályázót. Kéri, ha a pályázatával kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Téglás Zsolt Gábor: A pályázatát nem kívánja kiegészíteni, mert abban összefoglalta az 
iskolával kapcsolatos célkitőzéseit, terveit. Vezetıvé választása esetén aktív, csapatmunkában 
szeretné az intézményt vezetni és továbbra is számít a nevelıtestület együttmőködésére. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja Téglás 
Zsolt Gábor vezetıi megbízását.  
 
Zérczi László: Örül Téglás Zsolt Gábor pályázatának, mert sokrétő ismerettel rendelkezı, 
ambiciózus, jól kommunikáló, emberi kapcsolatokat ápoló, fiatal, lendületes, céltudatos 
kollégának ismerte meg. Biztos abban, hogy belsı és külsı segítséggel képes lesz megfelelı 
színvonalon irányítani az iskolát, melyhez sok sikert kíván.  
 
Hutkainé Novák Márta: A jelölttıl kérdezi, hogy milyen elınyeit, hátrányait látja a TISZK-
ben történı részvételnek, valamint az iskola a pályázatokban történı részvétérıl érdeklıdik.  
 
Téglás Zsolt Gábor: A TISZK-kel kapcsolatban elmondja, hogy az integrációs területi 
szakképzési rendszert illetıen rendkívül képlékeny még a jelenlegi helyzet. Szeptembertıl 
lépnek életbe azok a változások, amely szerint sátoraljaújhelyi központtal szándékoznak 
létrehozni egy 18 iskolát tömörítı szervezetet. Reméli, hogy az iskola is aktívan részt tud 
venni a szervezetben. Több szakmát szeretnének maguknak megszerezni úgy, hogy ezekben a 
szakmákban (pl. gépi forgácsoló képzés) az iskola biztosítsa a TISZK-en belül a 18 iskolán 
belüli központot.  
A pályázatokat illetıen folyamatosan pályáznak. Jelenleg a nyílászáró pályázat van 
folyamatban, melyet szeretnének a nyár folyamán foganatosítani és ezáltal új, modern 
igényeket is kielégítı nyílászárókkal ellátni az iskolát a tanévkezdésre.  
 
dr. Komáromi Éva: A határozati tervezetben nem szerepel Téglás Zsolt Gábor illetménye, 
melyet a Kjt. alapján fognak meghatározni (a besorolási bér és a magasabb vezetıi pótlék).  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti a határozati tervezetet. Kéri a Képviselı-testületet, aki ezzel 
egyetért, igennel szavazzon. 
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A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/185/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Vay Miklós Szakképzı Iskola magasabb vezetıi megbízásáról 
 
 

A Képviselı-testület a Vay Miklós Szakképzı Iskola magasabb vezetıi teendıinek 
ellátásával 2008. augusztus 16-tıl 2013. augusztus 15-ig 
 

T é g l á s   Z s o l t  G á b o r t  
 

bízza meg. 
 
Alapilletményét 148.900,-Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát 50.000,-Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2008. augusztus 15. 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Gratulál a megválasztott igazgatónak. Az iskola nagy kihívások elıtt 
áll, hiszen nagyon fontos a TISZK-ben betöltött szerep, az, hogy a CNC-n tanulók képzésének 
a központja Sárospatakon legyen.  
 
Téglás Zsolt Gábor: Megköszöni a Képviselı-testület és a nevelıtestület bizalmát. Igyekezni 
fog, hogy az elkövetkezendı 5 évben a pályázatában foglalt programokat, célkitőzéseket 
együttesen sikerüljön megvalósítani.  
 
 

•  Mese Óvoda és Bölcsıde 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Lendvainé Szendrei Ágnes igazgató asszonyt, pályázót. 
Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a közoktatási szakreferenst, ismertesse a 
pályázat lefolytatását. 
 
Donkó József: A nevelıtestület vállalta, hogy 30 napon belül véleményt nyilvánít a 
pályázatról. A szülık támogatásukról biztosították a pályázót. A nevelıtestület 57 %-ban, az 
alkalmazotti közösség 65 %-ban támogatta a pályázót. Javasolja, a határozati tervezettıl 
eltérıen ne 2008. augusztus 16-tól, hanem 2008. augusztus 1-tıl bízzák meg az óvodavezetıt, 
mert július 31-ig szólt a korábbi megbízás.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a pályázót, ha az írásbeli anyaggal kapcsolatban kiegészítése van, 
tegye meg. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Egy évvel ezelıtt kapta a megbízást az óvodák összevonására. 
Az elmúlt egy évben teljes szakmai ismeretét, gazdaság életben szerzett gyakorlatát 
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felhasználva igyekezett a feladatot úgy ellátni, hogy az mindenki számára megfelelı legyen. 
Errıl a tevékenységrıl április végén beszámolt a Képviselı-testületnek. A Képviselı-testület 
ezt a munkát, valamint a nevelıtestület munkáját is elismerte. Ez alapján pályázta meg az 5 
évre szóló intézményvezetıi állást, melyhez kéri a testület támogatását.  
A nevelıtestület, illetve az alkalmazotti közösség szavazati arányával kapcsolatban elmondja, 
hogy 4 intézmény összevonása történt meg, így még a nevelıtestület körében érzelmi hatások 
dominálnak. Az összevonásnak senki nem örült, ez egy kényszerlépés volt. Megköszöni a 4 
intézmény és alkalmazotti körének a támogatását. A közösséggé alakuláshoz, a 
közösségformáláshoz még idı és türelem kell. A jövıben – ha lehetısége lesz – mindent 
megtesz azért, hogy a nevelıtestület összeszokása, közösségé alakulása folytatódjon. Reméli, 
hogy pár év múlva errıl be is számolhat a Képviselı-testületnek.  
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a Mese Óvoda és Bölcsıde megbízására Lendvainé Szendrei Ágnest.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti a határozati tervezetet. Kéri a Képviselı-testületet, aki ezzel 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:  

 
9810-2/186/2008. (VI.27.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a Mese Óvoda és Bölcsıde  

magasabb vezetıi megbízásáról  
 

A Képviselı-testület a Mese Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi teendıinek ellátásával 
2008. augusztus 1-tıl – 2013. augusztus 15-ig  
 

L e n d v a i n é   S z e n d r e i   Á g n e s t  
 

bízza meg. 
 
Alapilletményét 193.040,-Ft,  magasabb  vezetıi pótlékát 46.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2008. augusztus 15.  
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Gratulál a megválasztott igazgató asszonynak, sok sikert kíván neki és 
munkatársainak.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes: Megköszöni a bizalmat, a jövıben is igyekszik eredményesen 
dolgozni, melyhez kéri a Képviselı-testület támogatását.  
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4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a SIDINFO Kft. és Önkormányzat közötti üzemeltetési 
megállapodásról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Siska Tamást, a SIDINFO Kft. ügyvezetıjét, akit kér, ha az 
elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg, valamint röviden számoljon be az 
eddigi tapasztalatokról.  
 
Siska Tamás: Az üzemeltetési megállapodás tervezetet a bizottságok megtárgyalták, 
valamint szükséges a kft. társasági szerzıdésének módosítása a TEAOR számok változása 
miatt.  
A kft. mőködésével kapcsolatban elmondja, hogy az Újbástya bevételt termelı egysége 
leginkább a kávézó, mely még nem üzemel teljes egy hónapja, de kiadásai már hosszabb ideje 
jelentkeztek. A Tourinform Irodát május 1-tıl üzemeltetik az Önkormányzat és a SIDINFO 
Kft. között létrejött megállapodás alapján. Az elsı kiadásokról készült összesítés a bizottsági 
üléseken kiosztásra került, melybıl megállapítható, hogy  jelentıs részét a beruházásokra 
fordították, melynek még nincs vége. Az épületnek erıs klimatikus problémái vannak annak 
ellenére, hogy egy elszívó rendszer beépítésre került, de szükség van klímaberendezésre is. 
Ehhez hasonló apró beruházási tételek még hátra vannak, illetve folyamatban vannak, mely az 
elsı év kiadásait nagyobb mértékben fogja terhelni, mint ahogy azt tervezték. Az 
engedélyezési eljárások elhúzódása miatt a bevételi részt termelı egységek – pl. kávézó – 
késıbb kezdték meg az üzemelést. Év végéig még kb. a hátralévı bér és járulékai összegő 
támogatásra, vagy tagi kölcsönre lenne szükségük, mely 10-12 millió Ft. Ezen összeg 1/3 
részére már most szükség lenne, mert pl. a klímaberendezés költsége a közeljövıben fog 
jelentkezni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az üzemeltetési megállapodás egészüljön ki azzal, 
hogy az üzemeltetı használatába felszerelésekkel, berendezésekkel együtt kerüljön átadásra 
az említett épület, illetve épületek.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a 
SIDINFO Kft. és az Önkormányzat közötti üzemeltetési megállapodás elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy kerüljön módosításra a megállapodás a Kulturális Bizottság korábbi 
javaslata szerint a következıkkel: az 1. pont utolsó mondatának zárójeles részébe kerüljön 
feltüntetésre a Kulturális Bizottság, mint szakbizottság, továbbá a 10. pont utolsó 
bekezdésének utolsó mondata a következıképpen módosuljon: a tulajdonos és intézményei 
számára.  
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság elnökének távollétében ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint egyhangú szavazattal javasolják az üzemeltetési szerzıdés elfogadását és a 
társasági szerzıdés módosítását a TEAOR számok változása miatt. 
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Hutkainé Novák Márta: Az ígért számadatokat nem kapta meg, melyet kéri, hogy pótolják.  
 
Siska Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén vetıdött fel 
kérdésként, mely adatokat másnap e-mailben megküldtek.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi Bizottság javaslatát kiegészíti, a 7. pont utolsó 
mondata nyelvi zavart tartalmaz. 
 
dr. Komáromi Éva: Álláspontja szerint elírásról van szó, érdemi változtatást nem tartalmaz, 
szócserérıl van szó.  
 
Erdıs Tamás: Javasolja a szórendet pontosítani: Esküvık szervezése kapcsán az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szerzıdést köt a SIDINFO Nonprofit Kft-vel, mint 
esküvıi rendezvényszervezıvel 2009. január 1-jei hatállyal. 
Az üzemeltetési megállapodás 10. pontjának utolsó bekezdésének elsı mondatát a következık 
szerint javasolják módosítani: A létesítmények, rendezvényterek használatára vonatkozó 
térítési és használati díjakat – a tulajdonossal kialakított koncepció alapján – az üzemeltetı 
határozza meg.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Elıször az elhangzott módosításokról kell a Képviselı-testületnek 
szavazni. 
 
dr. Komáromi Éva: Az üzemeltetési megállapodás 1. pontjának utolsó bekezdésében – ahol 
a Képviselı-testület szakbizottságai felsorolásra kerülnek – szerepeljen a Kulturális Bizottság 
is.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosító javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett.  
 
dr. Komáromi Éva: A 10 pont utolsó bekezdésének utolsó mondata kiegészül a tulajdonos és 
intézményei szóval.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosító javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslatáról, mely szerint a 10. pont utolsó bekezdésének elsı 
mondatában a „történt” szó helyett kialakított szerepeljen.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosításokkal együtt 
egyetért a határozati javaslattal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazásokat is figyelembe véve – a 
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következı határozatot hozta: 
 

9810-2/187/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a SIDINFO Kft. és Önkormányzat közötti 
üzemeltetési megállapodásról  

 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az e határozat mellékletét 
képezı  üzemeltetési megállapodást megköti. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

5. NAPIRENDI PONT  
Tárgy: A SIDINFO Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

 
dr. Komáromi Éva: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a SIDINFO Kft. társasági 
szerzıdésében meghatározásra kerültek azok a tevékenységi körök, amelyeket végezni fog a 
kft. A tevékenységi köröket két szempontból is át kellett vizsgálni, a január 1-tıl hatályos 
TEAOR számok szerint az átfordító kulcs alkalmazásával valamennyinek meg van-e az 
átfordító kulcsa és kiterjed-e valamennyi tevékenységre, illetve szükséges-e újabb 
tevékenységi körökkel kiegészíteni. Van olyan tevékenység, amelyet gyakorolni kívánnak – 
pl. a CD kiadás - , ezért új tevékenységként kerül a társasági szerzıdésbe.  
Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a kiküldött anyagnak megfelelıen a TEAOR számok 
szerinti felsorolást fogadják el és ezzel a társasági szerzıdés módosítását kezdeményezzék.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a Jegyzı asszony által elmondottakkal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/188/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a SIDINFO Nonprofit  Kft. Alapító Okiratának módosí tásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a SIDINFO Nonprofit Kft. 
(székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.) Alapító Okiratának „IV. A társaság 
tevékenységi köre) címő fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott fı tevékenységet és 
tevékenységeket az alábbiak szerint módosítja: 
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Fıtevékenység: 
8230   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
Tevékenységek: 
4725   Ital-kiskereskedelem 
5610   Éttermi-mozgó vendéglátás 
5630   Italszolgáltatás 
7990   Egyéb foglalás 
6311   Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 
7220   Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7320   Piackutatás, közvéleménykutatás 
5811   Könyvkiadás 
5819   Egyéb kiadói tevékenység 
5920   Hangfelvétel készítése, kiadása 
7021   PR, kommunikáció 
7022   Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás 
8560   Oktatást kiegészítı tevékenység 
7311   Reklámügynöki tevékenység 
8551   Sport, szabadidıs képzés 
8552   Kulturális képzés 
8559   Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
9004   Mővészeti létesítmények üzemeltetése 
9002   Elıadó-mővészeti kiegészítı tevékenység 
9102   Múzeumi tevékenység 
9103   Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése 
9499   Máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs 

tevékenység 
7911 Utazásközvetítés 
7912 Utazásszervezés 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
9609 Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás 
 
 
Felhatalmazza a Jegyzıt és a Kft. ügyvezetıjét a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában 
végzett tevékenységrıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd, a Társulási Tanács elnöke 

 
Dr. Hörcsik Richárd: A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában az elmúlt 
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évben végzett tevékenységet összefoglalták. Egy nagyon mozgalmas éven vannak túl. Az 
egyik legfontosabb, hogy Sárospatak városa az 52 %-os szavazatáról lemondott, 1 szavazata 
van, mely szerint ugyanolyan szavazati aránya és lehetısége van, mint más önkormányzatnak. 
Ezzel a társulásban szereplı 16 önkormányzat felé a bizalmat erısítették.  
Köszönti Pongrácz László irodavezetıt, kéri, ha a beszámolóval kapcsolatban kiegészítése 
van, tegye meg.  
 
Pongrácz László: A beszámolóban leírtakat az alábbiakkal egészíti ki: A közmunkaprogram 
június 10-én lezárult, az elszámolás folyamatban van. Június hónapban tanácsülést tartottak, 
ahol a hazai pályázati forrással kapcsolatos decentralizált forrásokkal kapcsolatos döntési 
javaslattétel történt. A közoktatás terén intenzív munka folyt. A legutóbbi ülésükön arról 
döntöttek, hogy egy közoktatási intézményt létrehoz a Többcélú Kistérségi Társulás. Az 
érintett önkormányzatok idıközben úgy döntöttek, hogy elállnak ezen intézmény 
létrehozásától, így intézményfenntartó társulás formájában fog mőködni ebben a körben is a 
közoktatási intézmény.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A közmunkaprogram keretében a kistérségben 140 fınek sikerült 
munkát biztosítani. A nehézséget az okozta, hogy utófinanszírozott volt. 
Kéri a Képviselı-testületet, aki tudomásul veszi a beszámolót, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/189/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységrıl 
 
 

A Képviselı-testület a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 
tevékenységrıl szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról szóló többször módosított 10/2007. (IV.01.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztıt, ha kiegészítése van, tegye meg. 
 
dr. Komáromi Éva: Nincs kiegészítése. A bizottsági üléseken a módosítás indoklását 
részletesen megtárgyalták. Egyedi kérelem alapján javasolja a módosítást. A Képviselı-
testület a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletét 
legutóbb áprilisban módosította, melyben az élelmiszer és gyümölcs árusítást közterületen 
megtiltották. Ezt a határidıt, indokolt kérelem alapján 2009. január 1-jére javasolja 
módosítani. 
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Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elıterjesztésben foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

19/2008. (VI.27.)  
 

r e n d e l e t 
 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
többször módosított 10/2007. (IV.01.) rendelet módosításáról  

 
 

A Képviselı-testület a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
többször módosított 10/2007. (IV.01.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 

A R. 4.§ (2) bekezdés f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„f.) Sárospatak város közterületein 2009. január 1-tıl zöldség-gyümölcs árusítás csak a 
kiemelt városi rendezvények idején a 12.§ (5) bekezdésében foglalt országos és helyi 
ünnepek alkalmával a Polgármesteri Hivataltól bérelhetı egységes pavilonokban 
engedélyezhetı.” 
 

2.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés  önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
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szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

20/2008. (VI.27.) 
 

r e n d e l e t 
 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl  
 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyes rendeleteinek hatályon 
kívül helyezésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A Képviselı-testület 2008. július 1-jei határidıvel hatályon kívül helyezi:  
 
a.) Sárospatak város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelmérıl és 
fenntartásáról alkotott 24/2000. (X.31.) rendeletét és az ezt módosító 4/2001. (II.27.) és 
12/2008. (IV.25.) rendeletét, 
 

 
b.) a köztisztaságról és településtisztaságról alkotott 12/2003. (V.27.) rendeletét és az ezt 
módosító 12/2008. (IV.25.) rendeletét.  
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési elıirányzatok 
módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  Kérdezi az elıterjesztés 
készítıjét, kívánja-e azt kiegészíteni. 
 
Zelina Józsefné: Nincs kiegészítése. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, 
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melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek azzal, hogy a rendelet-tervezet 2. § 11. 
pontjában az alapítvány helyett egyesület kerüljön megnevezésre.  
 
Oláh József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja az 
elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, akinek kérdése, véleménye van az 
elıterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. 
 
Zérczi László: Kéri az irodavezetı asszonyt, ismertesse azokat a változásokat, amelyek miatt 
a költségvetési elıirányzatot módosítani kell. 
 
Zelina Józsefné: Ismerteti a rendelet-tervezet 2. §-ában foglaltakat.  
 
Hutkainé Novák Márta: Kérdezi, mi indokolja a Vay Miklós Szakképzı Iskola nagy tételő 
pénzeszköz növelését.  
 
Zelina Józsefné: Az intézmény szakképzési támogatása kerül át, mivel ı köti meg a 
szerzıdést azokkal a cégekkel, akik a fejlesztéshez a támogatást nyújtják. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott módosító 
javaslatról, mely szerint a rendelet-tervezet 2. §-ának 11. pontjában az alapítvány helyett 
egyesület szerepeljen.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazást is figyelembe véve – a 
következetı rendelet alkotta: 
 
 

21/2008. (VI.27.)  
 

r e n d e l e t  
 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2./2008. (II.15.) rendelet módosításáról 
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1. § 
 
(1)A 2008. április   1. és június 20. között  pótelıirányzatként biztosított állami 
támogatások, saját bevételek és az  átvett pénzeszközök elıirányzatának növelése miatt  
az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított  
 

kiadási fıösszegét         59.661 E Ft-tal 
bevételi fıösszegét         59.661 E Ft-tal 

 
növeli és az önkormányzat 2008. évi 
 

módosított kiadási fıösszegét    6.634.052 E Ft-ban 
módosított bevételi fıösszegét  6.223.691 E Ft-ban 
a hiány összegét     410.361 E Ft-ban 

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

1.487.429 E Ft személyi jellegő juttatások 
   502.858 E Ft munkaadókat terhelı járulék 
1.188.037 E Ft dologi kiadás 
     48.413 E Ft egyéb folyó kiadások 
   123.667 E Ft mőködési célú pénzeszközátadás 
   242.594 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
     14.000 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 
   112.042 E Ft felújítás 
2.595.213 E Ft intézményi beruházási kiadások 
     62.450 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
     13.448 E Ft fejlesztési céltartalék 
     20.939 E Ft hitelek kamatai 
     15.000 E Ft kölcsönök nyújtása 
   207.962 E Ft finanszírozási kiadások 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2.§. 
 

(1) Az intézmények és a polgármesteri hivatal 16.575 eFt 2007. évi pénzmaradványából  
a személyi juttatások elıirányzatát 4.352 e Ft-tal, a járulékok elıirányzatát 1.391 e 
Ft-tal, a dologi kiadások elıirányzatát 3.343 e Ft-tal és az egyéb folyó kiadások 
elıirányzatát 7.489 e Ft-tal növeli. 

 
(2) Az 5 % bérfejlesztésre nyújtott 7.108 e Ft központosított  támogatás különbözetével 

a személyi juttatások elıirányzatát  5.385 e Ft-tal és  a járulékok elıirányzatát  
1.723 e Ft-tal növeli. 

 
(3) A 13. havi juttatásra  adott  5.786 e Ft központosított támogatás különbözetével  a 

személyi juttatások elıirányzatát  4.384 eFt-tal és a járulékok elıirányzatát 1.402 e 
Ft-tal növeli. 
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(4) A Gondozási Központ költségvetésében gépkocsi beszerzésre tervezett 3 millió forintot          
zárolja és az Árpád Vezér Gimnázium költségvetésébe átcsoportosítja.  

 
(5) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott termálfürd ı fejlesztési 

feladatára tervezett összegbıl 35.363 e Ft-ot átcsoportosítja a Termálfürdı és 
Camping  költségvetésében a gyermek-medence  felújítására. 

 
(6) A kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatására elnyert 236 e Ft 

központi támogatással a dologi kiadások elıirányzatát növeli.  
 

(7) A 2007. évi személyi jövedelemadó elszámolására jóváhagyott 11.621 e Ft-ot a 
normatívák elszámolási különbözetére átcsoportosítja. 

 
(8) A népszavazás lebonyolítására jóváhagyott 2.967 e Ft-ból a hivatal személyi 

juttatását 1.535 e Ft-tal, a járulékok elıirányzatát 443 e Ft-tal és a dologi kiadások 
elıirányzatát 989 e Ft-tal  növeli. 

 
(9) A Mővelıdés Háza  költségvetését 1.642 e Ft-tal csökkenti, a személyi  juttatásból 

945 e  Ft, járulékból 321 e Ft, dologi kiadásból 357 e Ft átcsoportosításra kerül a      
polgármesteri hivatal költségvetésébe, a SIDINFO Kft mőködésének támogatására.    

 
(10) A Vay Miklós Szakképzı Iskola  fejlesztési kiadását 13.411 e Ft-tal, a dologi 

kiadások elıirányzatát 1.957 e Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény 
véglegesen átvett pénzeszköze, így annak  összegét 15. 368 e Ft-tal növeli. 

 
(11) Az 50 millió forint fejlesztési céltartalékból 36.552 e Ft-ot  átcsoportosít az 

alábbiak szerint:  
      Rendırkapitányság üzemanyag költségére 200 e Ft, SIDINFO Kft mőködésére 

5.000 e Ft, képviselık laptop beszerzésére 2.709 e Ft, számítástechnikai eszközök 
beszerzésére 1.600 e Ft, gépkocsi beszerzésére 5.800 e Ft, Vízi-kapu füvesítésére 
200 e Ft, Szent Erzsébet út 12. felújításának kiegészítésére 15.543 e Ft, Sárospatak 
Turizmusáért Egyesület támogatására 5.500 e Ft. 

 
(12)A szakmai vizsgák lebonyolítására jóváhagyott 468 e Ft-tal az  állami támogatást 

növeli a mőködési forráshiány összegét csökkenti. 
 

3. § 
 

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

4.§. 
 
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2)A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.  
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
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10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Képviselı-testület 2008. évi II. félévi munkatervére 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Jegyzı asszonyt, ha az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése 
van, tegye meg. 
 
dr. Komáromi Éva: A szeptember 26-ai ülés napirendi pontjai között szerepel az 
elıterjesztés a Településrendezési Terv módosítása (a Rendelıintézet és környéke, valamint a 
Herceg utca nyomvonalának megváltoztatása). Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kérte, 
hogy  a véleményezı bizottságok köre kerüljön kiegészítésre az Egészségügyi és Szociális 
Bizottsággal, tekintettel arra, hogy a szakterületüket érinti.  
Október hónapban 8. napirendi pontként javasolja felvenni a tájékoztató a Bodrog-part 
belterületének rendezésére vonatkozó akciótervet, melynek elıterjesztıje Saláta László 
Mihály, a Lokálpatrióták Egyesületének elnöke. 
November hónapban 9. napirendi pontként javasolja megtárgyalni az önkormányzati 
tulajdonú cégek beszámolóját.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottságok véleményét. Önmérsékletre kéri a bizottságokat, 
csak annyit tőzzenek ki maguk elé, amit el tudnak végezni. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott kiegészítésekkel 
javasolja elfogadásra az elıterjesztést. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Lokálpatrióták Egyesületének programjában 
szerepel a Várnegyed rehabilitációs tervének, valamint a sárospataki Bodrog-parti szakasz 
rendezési tervének az elkészítése. Mivel a Bodrog-part nem az Önkormányzat tulajdona, 
indokolt mindazon intézmények, szervek bevonása, akik az ügyben tehetnek valamit. Ezt a 
tevékenységet próbálja meg koordinálni a Lokálpatrióták Egyesülete.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elhangzott 
kiegészítésekkel együtt javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. A 
bizottság bízta meg Saláta László Mihályt, hogy a Bodrog-part rendezésének elıkészítését 
koordinálja és októberben számoljon be az elvégzett munkáról.  
 
Hajdu Imre:  A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a II. félévi munkaterv elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az 
augusztusi testületi ülésen a Mese Óvoda és Bölcsıde nevelési programját az integrációs 
program miatt tárgyalják meg. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság javasolja, hogy az augusztus havi ülésen a helyi 
kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításra kerüljön. Vannak 
olyan külföldi állampolgárok, akik sokat tettek Sárospatakért és ezért valamilyen 
elismerésben részesülhessenek.  
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Jegyzı asszony által tett 
kiegészítésekkel javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott módosításokkal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a módosításokkal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosításokkal együtt egyetért az 
elıterjesztéssel, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal – fenti szavazást is figyelembe véve – a következı 
határozatot hozta: 
 

9810-2/190/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Képviselı-testület 2008. II. félévi munkatervérıl 
 

A Képviselı-testület a 2008. II. félévi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 
 

•  az augusztus 29-ei ülés kiegészül az alábbi napirendekkel: 
- Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde nevelési programjának 

jóváhagyására 
  Elıterjesztı: Mese Óvoda és Bölcsıde vezetıje 
  Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

- Elıterjesztés a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló rendelet módosítására  
Elıterjesztı: Polgármester 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 

 
•   a szeptember 26-ai ülés 3. napirendi pontjának a véleményezıje kiegészül az 

Egészségügyi és Szociális Bizottsággal 
 
•   az október 31-ei ülés kiegészül az alábbi napirenddel: 

- Tájékoztató a Bodrog-part belterületének rendezésére vonatkozó  
akciótervrıl 
Elıterjesztı:  Lokálpatrióták Egyesületének elnöke 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

•   a november 28-ai ülés kiegészül az alábbi napirenddel: 
 - Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  

mőködésérıl 
Elıterjesztı: a SIDINFO Nonprofit Kft., RFV-Sárospatak Nonprofit  
Kft., SÁV Nonprofit Kft., PATAQUA Kft.  ügyvezet ıi 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

 
Az elfogadott munkaterv e határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Polgármester,  Jegyzı 
Határid ı: folyamatos, 2008. december 31. 
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11. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a végardói 1177. hrsz-ú névtelen út „kivett közterület” 
megnevezéső területen található kompház további hasznosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, van-e kiegészítése. 
 
Aros János: Nincs kiegészítése.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a végardói kompház felújítását és hosszú távú 
bérbe adását azzal a feltétellel, hogy a bérlı abban szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységet 
nem végezhet, ellenkezı esetben a bérleti szerzıdés azonnali felbontásra kerül.  
A bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselı-testület Alpolgármester urat hatalmazza fel 
az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és a bérleti szerzıdés elıkészítésére.  
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság a határozati tervezet „a” variációját javasolja elfogadásra 
a Képviselı-testületnek.  
 
Egyed Attila: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a végardói kompház már lényegesebb 
rosszabb állapotban van, mint amilyet az elıterjesztés tartalmaz, ezért valamit mindenképpen 
tenni kell. A kérelmezı szerette volna megvásárolni, de ez nem lehetséges. Az „a” variációt 
támogatja, de ha a hasznosítása nem valósul meg, az  épületet el kell bontani, mert 
balesetveszélyes.  
 
Aros János: A bizottságok a határozati tervezet „a” változatát támogatták, azt kiegészíti 
azzal, hogy a kidolgozott bérleti szerzıdés a soron következı testületi ülésen kerüljön 
elıterjesztésre.  
 
dr. Komáromi Éva: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az „a” 
változatot támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy milyen feltételekkel készüljön el a bérleti 
szerzıdés. A bérleti szerzıdésrıl a Képviselı-testület még ismételten fog tárgyalni. 
Javasolja – Alpolgármester úr által elmondottak alapján – annyival egészítsék ki az „a” 
változat szerint határozati javaslatot, hogy …….a kidolgozott bérleti szerzıdés elıkészítésére 
és a testület elé történı terjesztésére a soron következı képviselı-testületi ülésen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott kiegészítéssel egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosítással együtt elfogadja a 
határozati javaslatot, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület – fenti szavazást is figyelembe véve – a következı határozatot hozta: 
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9810-2/191/2008. (VI.27.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a végardói 1177. hrsz-ú névtelen utca mellett található 

kompház további hasznosításáról  
 

 
A Képviselı-testület a végardói kompház felújítását és hosszú távú bérbeadását 
támogatja. 
 
Felhatalmazza az Alpolgármester urat a bérleti feltételek (bérlet idıtartama, bérleti díj 
mértéke, a felújítás költségeinek beszámítása) egyeztetésére és a bérleti szerzıdés 
elıkészítésére azzal, hogy a szerzıdés tervezetét terjessze elı a soron következı 
képviselı-testületi ülésre. 
 
Határid ı: 2008. augusztus 27. 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv (közoktatási koncepció 2008-
2013) elfogadására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi Donkó József közoktatási szakreferenst, kívánja-e az 
elıterjesztést kiegészíteni. 
 
Donkó József: Nincs kiegészítése. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Donkó József: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a közoktatási koncepcióról, intézkedési 
tervrıl. A települési önkormányzatoknak egy kötelezı feladatáról van szó, mert idırıl-idıre 
el kell készíteni egy középtávú és a saját maga által fenntartott intézmények mőködtetésre 
vonatkozó intézkedési tervet. A koncepció érinti a Sárospatakon meglévı és Sárospatak 
közoktatásába szervesen kapcsolódó, de más fenntartású intézményeket is. A koncepciónak 
két jelentıs része van, az egyik az elmúlt idıszak elemzése, illetve a 2008-2013. évre szóló 
feladatok meghatározása. 
 
Hutkainé Novák Márta: Megállapítja, hogy az elıterjesztés nagyon jó, szakmailag fontos, 
valós helyzetképet ad. Nemcsak az önkormányzat, hanem egyéb iskolákat is érint. Az 
elıterjesztés bemutatja, hogy Sárospatak iskolaváros hírének igyekszik megfelelni azzal 
együtt, hogy a meglévı gondokat is taglalja és kiutat keres. Úgy gondolja, maradtak nyitott 
kérdések, amire a késıbbi idıpontban tudnak választ adni (pl. gyereklétszám alakulása, 
környezet változása stb.). Köszönetet mond az elıkészítésért és sok sikert kíván a 
megvalósításhoz.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/192/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospatak Város Önkormányzata által fenntartott 
közoktatási intézmények 2008-2013-as idıszakra szóló 

Közoktatási Intézkedési Tervérıl 
(közoktatási koncepciójáról) 

 
A Képviselı-testület az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 
mőködtetési és fejlesztési tervét a 2008-2013-as idıszakra vonatkozóan elfogadja. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program 
elfogadásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztés készítıjét, ha kiegészítése van, tegye meg. 
 
Donkó József: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 3 nagyon fontos jogszabályra épül a 
Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program, mely szintén kötelezı elem az 
önkormányzatok számára. Ismerteti a jogszabályokat.  
A program helyzetelemzéssel kezdıdik, illetve konkrét feladatokat fogalmaz meg a 
településen lévı intézmények számára.  
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Zérczi László: Az elıterjesztés nagyon sokat foglalkozik a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzető gyerekekkel, illetve utal arra is, hogy nagy az eltolódás ezen gyermekek 
oktatása és nevelése tekintetében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felé. Ezek a gyerekek 
nagyon sok törıdést és odafigyelést igényelnek. Felhívja a Képviselı-testület figyelmét, 
amennyiben az elkövetkezı idıben lesz rá mód és lehetıség, a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs jelenlegi fél állását növeljék meg, hiszen oly 
mértékben növekszik az eddig is jelentıs feladatellátás, hogy ezt indokolttá tenné.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben 
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foglaltakkal, igennel szavazzon. 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
9810-2/193/2008. (VI.27.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
Sárospatak Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjáról  

 
A Képviselı-testület megtárgyalta és elfogadta a város Települési Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Programját. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés közterületen lévı fakivágási engedély felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, kívánja-e azt kiegészíteni. 
 
dr. Komáromi Éva: Nincs kiegészítése.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal  javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslat „a” variációjának az 
elfogadását.  
 
Ladomérszky László István: A városban nagyon szép fák vannak, de azt is el kell mondani, 
hogy sok esetben szakmailag elhibázott telepítések történtek az út mentén. Légvezeték alá 
platánfát ültetni bőn és szakmailag téves volt. Véleménye szerint a városban meg kellene 
nézni, hogy hol vannak olyan fák, amelyek megkeserítik a lakosság életét, másrészt nem 
illenek a környezetbe. Javasolja, a fıkertész a terület képviselıjével járja be a várost és 
jelöljék meg azokat a visszatérı gondokat jelentı területeket, amelyben dönteni kell.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Fontosnak tartja a fák felülvizsgálatát, melyet alátámaszt a 
sátoraljaújhelyi példa is. Kérni fogják a fıkertészt, hogy vizsgálják meg a fákat. 
 
Zérczi László: Csatlakozik Ladomérszky képviselı úrhoz. Amennyiben a bejárás 
megtörténik, javasolja az útkeresztezıdéseknél lévı fákat, cserjéket is vizsgálják meg, mert 
azok veszélyeztetik a közlekedés biztonságát a kilátás akadályozásával.  
 
Aros János: A fıkertész évente legalább egyszer, de általában negyedévente elvégzi a 
bejárást. Látható, hogy gondok vannak, de egyetlen fa kivágása is nagyon nagy nehézségekbe 
ütközik, több szakértıi vélemény is szükséges hozzá. Kéri a Képviselıket, ha konkrét 
példákról tudnak, jelezzék a Kommunális Iroda felé. A balesetveszélyes gócok megszüntetése 
is folyamatosan történik.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozati tervezet „a” variációjával 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/194/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

közterületen lévı fakivágási engedély felülvizsgálatáról  
 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és nem kezdeményezi a 
Pálóczi utcában a közterületen található platánfa kivágását az elıterjesztéshez csatolt 
szakértıi vélemények alapján. 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szombathy utcában lévı 3869/9. helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, van-e kiegészítése. 
 
Aros János: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az ingatlan elıterjesztés szerinti vételtáron 
történı értékesítését, ha a kérelmezık vállalják a telekösszevonással kapcsolatos munkarészek 
saját költségen történı elkészíttetését.  
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Szabó András: Hivatkozik a korábbi testületi ülésre, amikor hasonló telkeket 2.500,-Ft/m2 
áron értékesítettek. Ha az elıterjesztésben szereplı telket az ott lakó nem vásárolja meg, a 
Kommunális Szervezetnek lesz vele gondja (főnyírás stb.), ezért 2.500,-Ft-os m2 árat javasol.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a 2.500,-Ft/m2 ár módosító 
javaslattal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elfogadott módosítással egyetért a 
határozati tervezetben foglaltakkal, igennel szavazzon. 
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A Képviselı-testület – fenti szavazást is figyelembe véve – egyhangú szavazattal a következı 
határozatot hozta: 

 
9810-2/195/2008. (VI.27.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a Sárospatak, Szombathy utcában lévı 3869/9. helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl  
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı sárospataki 3869/9. helyrajzi 
számú, 214 m2 térmértékő ingatlan Oláh Zsolt és felesége Sárospatak, Szombathy u. 16. 
szám alatti lakosok részére 2.500,-Ft/m2 vételáron történı értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Kérelmezık kötelesek a telekösszevonással kapcsolatos munkarészeket saját költségen 
elkészíttetni, az adásvételi szerzıdés megkötésére ezt követıen kerülhet sor.  

 
Felelıs: Alpolgármester 
 
Határid ı: folyamatos, 2008. október 30. 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 

•  Mese Óvoda és Bölcsıde 
•  Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
•  Vay Miklós Szakképzı Iskola 

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

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, van-e kiegészítése. 
 
dr. Komáromi Éva: Nincs kiegészítése, az elıterjesztés részletesen tartalmazza, hogy melyik 
intézmény esetében milyen indokoltsága van az alapító okirat módosításának, melyeket a 
bizottsági üléseken részletesen ismertettek. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Stumpf Attila: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Mese Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosításával, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 

9810-2/196/2008. (VI.27.) KT. számú 
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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: 585301000 
 Az alapítás idıpontja: 1973. 
 
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:        Mese Óvoda és Bölcsıde: 125 

           Carolina Tagóvoda: 175 
           Kincskeresı Tagóvoda: 150           

                 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 
 
- Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti óvodai nevelımunkát, 

valamint az erre épülı Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkoztatást 
biztosítja. 
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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 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-testületet, aki a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításával egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/197/2008. (VI.27.) 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 
 OM azonosítója: 101815 
 Törzsszám: 585268100 
 Az alapítás éve: 1985. 
 
 
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: 
 Szakágazati besorolás: 
 80520- Pedagógiai  szakszolgálat 
 80540- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 85320- Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 
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 ellátandó alaptevékenysége: 
 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat – részletezve: logopédia, gyógytestnevelés, 

nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás 
 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 85324-4 Családsegítés 
 85328-8  Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

 
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. 
 
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. 

 
 
 

Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
Alapító Okiratának módosításával egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/198/2008. (VI.27.) KT. számú  

h a t á r o z a t  
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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 
   Az alapítás éve:   1913 

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

-Telephelye:    3950 Sárospatak, Árpád u. 5. 
 

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

4. Az intézmény felügyeleti szerve:      Sárospatak Város Önkormányzata 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,    
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                oktatása 
80221-4   nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 
80222-5  sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése,  
     oktatása 
80224-1   nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı 
iskolarendszerő  
     oktatás és vizsgáztatás 
 

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

 
 

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 
31 521 11 1000 00 00 hegesztı 
31 582 07 1000 00 00 épület és építménybádogos 
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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 

 
 

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 
31 521 11 1000 00 00 hegesztı 
31 582 07 1000 00 00 épület és építménybádogos 

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

 
 

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

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

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

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

 
14. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:  

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

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

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

16. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 
 
 
 
17. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására 
      Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
      Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztés készítıjét, ha kiegészítése van, tegye meg. 
 
dr. Komáromi Éva: Technikai jellegő módosításról van szó, alaptevékenységi szakágazatnak 
szükséges a TEAOR szám megjelölése. Ez szerepel az alapító okirat módosításban, melyhez 
kéri a Képviselı-testület támogatását. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Gondozási Központ Alapító 
Okiratának a módosításával, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/199/2008. (VI.27.) KT. számú 
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h a t á r o z a t  
 

a Gondozási Központ Alapító Okiratáról 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata a Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a következık szerint határozza meg. 
 
1./ A Gondozási Központ szociális gondoskodást nyújtó intézmény. 
     Székhelye: Sárospatak, Comenius út 33. 
     Az alapítás éve: 2000.  január 1.  
 
2./ Telephelyei: 

- Idısek Klubja Sárospatak, Kossuth u. 5. 
- Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Idıskorúak Gondozóháza Sárospatak, Borsi u. 73. 
- Támogató Szolgálat Sárospatak, Comenius u. 33. 

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

tartozó    ellátások: 
 
Tevékenységi besorolás: 
 

 Alaptevékenységi szakágazat:  873000 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 
 Szakfeladat: 
 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
 85323-3 Házi segítségnyújtás 
 85326-6 Nappali szociális ellátás 
 85325-5 Szociális étkeztetés 
 85328-8 Támogató szolgálat 
 
4./ Ellátotti létszám: 
 

a.) alapellátás: 
-  étkeztetés     310 fı 
- házi segítségnyújtás       160 fı 
- nappali ellátást nyújtó idısek klubja      30 fı 
 
b.) szakosított ellátás 
- átmeneti elhelyezést nyújtó idıskorúak gondozóháza 10 fı 

 
5./ A Gondozási Központ mőködési területe Sárospatak közigazgatási területe. 
 
6./ Fenntartója és felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzata 
     Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. 
     Adószáma: 153500952-05 

 
7./ Az intézmény jogállása: 
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Önálló jogi személy, vezetıje az intézményvezetı, akit Sárospatak Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat útján nevez ki. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyzı látja el. 
 
8./ Az intézmény gazdálkodási formája: 
 
Önálló gazdálkodási és önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 
 
9./ A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az 1. és a 2. pontban 
megjelölt címek alatt megjelölt ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 
10./ Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 
biztosítékként felhasználni. 
 
 
18. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés az „Európai Autómentes Nap”-hoz történı csatlakozásról 
      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek 
az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
9810-2/200/2008. (VI.27.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
csatlakozási szándék az „Európai Autómentes Nap”-hoz 

 
A Képviselı-testület csatlakozni kíván a 2008. szeptember 22-én megrendezésre kerülı 
„Európai Autómentes Nap”-hoz. 
 
Felelıs: Polgármester, Jegyzı 
 
Határid ı: folyamatos, 2008. szeptember 22.  
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19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a PATAQUA Termálfürdı és Campingfejlesztı Kft. ügyvezetı  
igazgatói álláshely meghirdetésérıl 

      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
      Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
dr. Komáromi Éva: A határozati tervezetben a pályázati kiírással összhangban szerepel az 
elıértékelı bizottság, melynek tagjaira a következı személyeket javasolja: valamennyi 
bizottsági elnök, alpolgármester úr és a jegyzı. Javasolja továbbá, hogy a pályázati felhívás – 
ahogy a határozati tervezetben szerepel – jelenjen meg a helyi médiában, egy megyei és egy 
országos napilapban, valamint valamely országos szaksajtóban (a fürdı és a turizmus 
területére vonatkozó szaksajtó).  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását a Jegyzı asszony 
által elmondott kiegészítéssel. 
 
Egyed Attila: Javasolja, a pályázóktól a pályázatok benyújtását elektronikus úton is kérjék 
meg.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A pályázat fontos a város életében, mivel remélhetıleg a 
fürdıfejlesztés ısszel kezdıdik és ezt folyamatosan koordinálni kell, melyhez önálló 
munkatárs beállítása szükséges.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozat tervezettel az elhangzott kiegészítéssel együtt 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/201/2008. (VI. 27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a PATAQUA Termálfürd ı és Campingfejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatói álláshely 
meghirdetésérıl 

 
A elıterjesztést a Képviselı-testület megtárgyalta, és a PATAQUA Sárospataki 
Termálfürd ı és Campingfejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatói álláshely betöltésére 
vonatkozó pályázati kiírással egyetért.  
Az elıértékelı bizottság tagjai:  - alpolgármester 
     - jegyzı 
     - bizottságok elnökei 
 
A pályázati felhívás a helyi médiában valamint egy megyei és egy országos napilapban,         
és egy szaksajtóban kerül meghirdetésre.  
 
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határid ı: folyamatos 
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Felelıs: Polgármester  
 
 
A 9810-2/201//2008. (VI.27.) KT. számú határozat melléklete  

 
Pályázati felhívás 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 
PATAQUA Sárospataki Termálfürd ı és Campingfejlesztı Kft.  
 

ügyvezetı igazgatói 
 
munkakörének betöltésére.  
 
Pályázati feltételek:  

 
•  szakirányú egyetemi szakmérnöki, egyetemi mérnöki, fıiskolai szakmérnöki, 

fıiskolai mérnöki képesítés (37/1996. (10.18) NM rendelet 2. számú melléklete 
szerint) 

•  büntetlen elıélet 
•  legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
 

Elınyt jelent: 
 
•  a pályázati feltételek között meghatározott szakképzettségi területeken szerzett 

vezetıi gyakorlat 
•  további képesítés esetén a közgazdasági vagy idegenforgalmi szakképzettség és 

ezen a területen szerzett vezetıi gyakorlat 
•  tárgyalási szintő idegen nyelv tudás (lehetıleg német, angol, szlovák) 
 

A pályázathoz csatolni kell:  
 

•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 
•  iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát 
•  a pályázó szakmai önéletrajzát 
•  nyelvvizsga bizonyítványt 
•  a Fürdı és Camping fejlesztési beruházás irányítására vonatkozó szakmai 

programot 
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık 

megismerhetik 
•  bérezésre vonatkozó elképzelést 
 

Feladat:  
 

A Sárospataki Termálfürdı és Campingfejlesztı Kft. ügyvezetése, különös 
tekintettel a közeljövıben meginduló fejlesztési beruházás koordinálására, 
menedzselésére.  
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A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.  
 

Az állás az elbírálást követıen elfoglalható, az ügyvezetıi megbízás határozott 
idıtartamra 2010. december 31-ig szól.  
 
A pályázatok elbírálásának módja:  
 

•  A pályázatokat elıértékelı bizottság véleményezi, rangsorolja, és javaslatot tesz a 
Képviselı-testület felé az ügyvezetı kiválasztására. 

•  A Képviselı-testület a felállított rangsor alapján a 4 legjobbnak minısített 
pályázót hallgatja meg.  

 
   
A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteréhez kell benyújtani nyomtatott és 
elektronikus formában (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44., illetve 
titkarsag@sarospatak.hu).   
A pályázattal és az ellátandó feladattal kapcsolatos információk a Titkárságon (47/513-
250-es telefonszámon) Erdıs Tamás tanácsnoktól kérhetıek.  
 
 
 
20. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés államalapításunk és Sárospatak újra várossá nyilvánításának 
40. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségrıl 

      Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
      Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Hajdu Imre: Nincs kiegészítése. A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek a augusztus 20-án tervezett programok megvalósítását. Az elıterjesztés 
keretprogramot tartalmaz, a tartalommal való megtöltése folyamatos.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti a tervezett programokat.  
 
Hutkainé Novák Márta: Kérdezi, a rendezvény költségvetése mennyi és az erre a célra 
elhatározott összegbe belefér-e. 
 
Hajdu Imre: Kb. 1 millió Ft-os költségre gondoltak, mely a költségvetésben rendelkezés áll 
erre a célra. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elıterjesztésben foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/202/2008. (VI.27.) KT. számú 
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h a t á r o z a t  
 

államalapításunk ünnepe és Sárospatak újra várossá nyilvánításának 40. évfordulója 
alkalmából tervezett ünnepségrıl 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést tudomásul vette. 
 
 
 
21. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Tájékoztató a közbeszerzési ellenırzés 2007. évi tapasztalatairól 
      Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési  
Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a 2007. évben lefolytatott 
közbeszerzésekrıl már tájékoztatást kaptak. A tájékoztató a közbeszerzések ellenırzésének 
2007. évi tapasztalatait tartalmazza, illetve azt vizsgálta meg a belsı ellenır, hogy a 
közbeszerzési eljárások törvényes keretek között, megfelelı rendben kerültek-e 
lebonyolításra. Az elıterjesztés megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
megfelelt a jogszabályi követelményeknek. Az elıterjesztésben elírás történt, a 3. pontban 
szereplı Bodrogolaszi-Sárospatak szennyvíz nyomóvezeték meghosszabbítása Sárospatakon a 
Németh László utcában került megvalósításra. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Ladomérszky László István: Kérdezi, a Németh László utcai beruházás miért került az 
elıterjesztésbe, amikor a szakapparátusnál erre vonatkozóan semmilyen dokumentációt nem 
talált.  
 
Batta-Istók Sándor: A beruházáshoz Sárospatak város Önkormányzata biztosította az 5 %-os 
saját erıt, ezért került az elıterjesztésbe. A kistérség nyújtotta be a pályázatot, melyet meg is 
nyert.  
 
dr. Komáromi Éva: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás 
kiírásáról és az önerı biztosításáról is a Képviselı-testület döntött, így a beszámolóban is 
szerepeltetni kell.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal, 
igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t 

 
a közbeszerzések ellenırzésének 2007. évi tapasztalatairól  

 
 
A Képviselı-testület megtárgyalta Sárospatak Város Önkormányzatának 2007. évi 
közbeszerzések ellenırzésérıl szóló belsı ellenırzési tájékoztatót és az abban foglaltakat 
elfogadta. 
 

 
 
22. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézete által végzett 
járó-beteg szakellátás közremőködıi szerzıdés jóváhagyására 

      Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
      Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Keresztúri Ferencné intézményvezetıt és Dr. Miskolczi 
Sándor fogorvos urat.  
 
Keresztúri Ferencné: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a színlelt szerzıdéseket 
2006-ban megszüntették, az elıterjesztésben szereplı közremőködési szerzıdés minden 
követelménynek megfelel, mellyel a szakorvosok mőködtethetik a szakrendeléseket. Kéri a 
Képviselı-testület támogatását. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért Sárospatak Város 
Önkormányzat Rendelıintézete által végzett járó-beteg szakellátás közremőködıi 
szerzıdésében foglaltakkal, igennel szavazzon. 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézet által végzett ellátások mőködtetésbe 
adására 

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta a Rendelıintézet vezetıje által elıterjesztett 
„Közremőködıi Szerzıdés” tervezetet és hozzájárul, hogy a Rendelıintézet feladatainak 
ellátásához – járó-beteg szakellátás -  közremőködıt vegyen igénybe a szerzıdésben 
foglalt feltételekkel. 
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Felhatalmazza a Rendelıintézet vezetıjét a szerzıdések megkötésére, valamint megbízza 
Sárospatak város Jegyzıjét, hogy a szerzıdéseket ellenjegyezze. 
 
Határid ı: folyamatos, 2008. december 31. 
 
 
 
23. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés az I. számú fogorvosi körzet vállalkozásba adására 
      Elıterjesztı: Keresztúri Ferencné intézményvezetı 
      Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
Keresztúri Ferencné: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy dr. Stoll László fogszakorvos 
a praxis mőködtetését eladta Dr. Miskolczi Sándor fogszakorvosnak és Fekete Róbert 
közgazdásznak, akik szeretnék a praxist mőködtetni. A Képviselı-testületnek kell dönteni 
arról, hogy ezzel egyetértenek-e.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta 
és javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a mőködtetési szerzıdés 16. pontjában szereplı 
felmondás indokláshoz kötését.  
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
a szerzıdés-tervezet 16. és 17. pontjában szereplı súlyos kötelezettségszegést javasolják 
pontosan meghatározni. A bizottság a kiegészítésekkel egyhangú szavazattal javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Keresztúri Ferencné: A 17. pontban szereplı súlyos kötelezettségszegéssel kapcsolatban 
elmondja, hogy a Rendelıintézet jogászával történt egyeztetés alapján nem kell megnevezni 
azt, hogy mi minısül súlyos kötelezettségszegésnek, mert azt a Ptk. szabályozza, legfeljebb 
csak példákat említhetnek. A felmondási jog korlátozása lenne, ha ezt a pontot nevesítenék.  
 
dr. Komáromi Éva: A Mőködtetési Szerzıdés a 16. pontja a módosító javaslatok szerint 
került megfogalmazásra, az indoklás nélkül helyett indoklással.  
 
Dr. Miskolczi Sándor: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy fogszakorvos, illetve  
szájsebész szakorvos, valamint a debreceni egyetemen készül szakvizsgára.  
Kérelmük a következıket tartalmazza: Szeretnék a részben megüresedett és jelenleg 
helyettesítéssel betöltött 30 órás fogorvosi alapellátási körzetet, valamint Dr. Stoll László 
fıorvos úr által jelenleg még mőködtetett fogorvosi alapellátási körzetet, mint üzemeltetést 
átvenni, a cég által alkalmazott orvosok számára a praxisjogokat átvenni. Dr. Stoll László 
részére  amíg a praxisban szeretne maradni, azt biztosítanák. Szeretnének szakellátási 
körzeteket is létrehozni Sárospatak, illetve a kistérségek számára fogszabályozás, járó-beteg 
szájsebészeti ellátás, illetve szájbetegségek ellátása tekintetében. Azt szeretnék, ha a két 
alapellátási körzet reggeltıl estig felváltva mőködne, illetve a városi fogászatot egy európai 
szintő fogászati centrummá szeretnék fejleszteni. A progresszív betegellátás keretében szerves 
részévé kívánnák tenni a debreceni egyetemnek, mint akkreditációs szakképzı helyeként a 
Sárospatak és környéki pácienseknek a gördülékenyebb továbbküldését.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A kérelembıl kiemeli, hogy szándékukban áll Sárospatak és 
kistérségének szombat délelıtti sürgısségi fogászati ügyeletét, illetve fogorvosi röntgenkörzet 
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mőködtetését megszervezni, melyet nagyon lényeges, fontos dolognak tart, ami javítaná az 
alapellátást. Bízva abban, hogy a benyújtott egészségügyi centrum pályázat sikeres lesz és 
nemcsak Sárospatak, hanem a kistérség alapellátás, sürgısségi ellátás ügyében nagy változást 
fog hozni.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki azzal egyetért, hogy a Mőködtetési Szerzıdés 16. pontjában 
szereplı felmondást indokláshoz kössék, igennel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
dr. Komáromi Éva: A Képviselı-testületnek dönteni kell még az I. számú fogászati körzet 
vállalkozásba adásáról. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az I. számú fogászati körzet 
vállalkozásba adásáról. 
 
A Képviselı-testület – fenti szavazást is figyelembe véve – egyhangú szavazattal a következı 
határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézet által mőködtetett I. számú fogászat 
vállalkozásba adására 

 
 
A Képviselı-testület megtárgyalta  az I. számú fogorvosi körzet mőködtetési jogának 
átruházását és azt  jóváhagyja. 
 
2008. július 1-jétıl megbízza Dr. Miskolczi Sándor és Fekete Róbert  által alapított Kft-, 
hogy az I. számú fogorvosi körzet ellátási területén az Önkormányzattal kötött 
feladatátadási szerzıdésben foglalt feltételekkel a fogászati alapellátást biztosítsa. 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. vezetıje a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 
közvetlen kössön finanszírozási szerzıdést. 
 
Kötelezi az egészségügyi szolgáltatót arra, hogy praxisjoggal rendelkezı orvost 
munkaszerzıdéssel alkalmazzon. 
 
Felhatalmazza  Sárospatak város Polgármesterét a szerzıdés megkötésére. 
 
Határid ı: 2008. július 01. 
 
 
 
24. NAPIRENDI PONT 
      Tárgy: Elıterjesztés a III. számú fogorvosi praxis betöltésérıl 
      Elıterjesztı: Keresztúri Ferencné intézményvezetı 
      Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Intézményvezetı asszonyt, ha az elıterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése van, tegye meg. 
 
Keresztúri Ferencné: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a III. számú fogorvosi praxis 
tavaly július 1-tıl betöltetlen. A praxisjog alapján, ha 6 hónapon túl betöltetlen, vagy 
helyettesítéssel betöltött praxis tartósan betöltetlen praxisnak minısül, a Képviselı-testület 
ellátási érdekbıl dönthet úgy, hogy ezt a praxist betölti, melyhez kéri a Képviselı-testület 
támogatását.  
 
dr. Komáromi Éva: A határozati javaslat „b” variációját javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, azaz az intézmény vezetıjét bízzák meg, hogy közalkalmazotti jogviszonyban 
tovább mőködtesse és az állást betöltse. Kiegészíti azzal, hogy az erre vonatkozó pályázati 
felhívást készítse el, tegye közzé úgy, hogy 2008. július 31-ei benyújtási határidıvel jelenjen 
meg. Ha a pályázatok július 31-ig beérkeznek, az augusztus havi testületi ülésen már döntést 
tudnak hozni, így szeptember 1-tıl akár a további mőködtetés is biztosítható.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a „b” 
változatot javasolja elfogadásra a Jegyzı asszony által elmondott kiegészítéssel. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén megtárgyalta az 
elıterjesztést és a „b” változatot javasolja elfogadásra az elhangzott kiegészítéssel.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozati javaslat „b” variációjával 
és az elhangzott kiegészítéssel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézet által mőködtetett III. számú fogorvosi 
praxis betöltésérıl 

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta a III. számú tartósan betöltetlen fogorvosi körzettel 
kapcsolatos elıterjesztést, a lakosság folyamatos ellátása érdekében döntött a praxis 
végleges betöltésérıl az alábbiak szerint: 
 
Megbízza az intézmény vezetıjét, hogy  a praxis betöltésére pályázatot írjon ki, 2008. 
július 31-ei benyújtási határidıvel. 
 
Megbízza továbbá, hogy a pályáztatási eljárás lefolytatásáig gondoskodjon a praxis 
mőködtetésérıl közalkalmazotti jogviszony keretében történı szakorvos 
alkalmazásával. 
 
Határid ı: azonnal és 2008. augusztus 15. 
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25. NAPIRENDI PONT 
       Egyéb ügyek 

•  Magyar Református Presbiteri Szövetség kérelme 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt héten tárgyalt a Presbiteri 
Szövetség vezetıivel, valamint a koreai cigány missziós munkatárssal, aki Sárospatakon 
tevékenykedik több kollégájával együtt és eddig is jelentıs munkát végeztek a cigány 
kisebbséggel kapcsolatban. Kérésük a következı: a „Csepel” néven ismert nyomortelepre 
szeretnének egy olyan közösségi házat építeni saját pénzbıl, amelyben az ott lakó cigányok 
felzárkóztatása, képzése, lelkigyakorlata történhetne, illetve egy vizesblokk is kialakításra 
kerülne. Ehhez kérik az önkormányzat segítségét és támogatását úgy,  hogy az ottani 
önkormányzati telket megvásárolnák vagy hosszabb idıre bérbe vennék.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A koreai misszionárussal és Alpolgármester úrral végigjárták a roma 
lakásokat és úgy gondolja, hogy kötelességük honfitársaiknak segíteni. Javasolja, bízzák meg 
Alpolgármester urat az üggyel kapcsolatos elıkészítésre.  
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a kérelem támogatását, 
egyetértve a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság javaslatával, miszerint hatalmazzák fel Alpolgármester urat, vizsgálja meg a 
rendelkezésre álló lehetséges szabad területeket és a következı testületi ülésre készítse azt elı. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
kérelem támogatását egyetértve a Pénzügyi Bizottság javaslatával. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a kérelem támogatását egyetértve a Pénzügyi Bizottság javaslatával. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását, aki egyetért a kérelemmel 
kapcsolatban Alpolgármester úr felhatalmazásával – vizsgálja meg a rendelkezésre álló 
lehetséges szabad területeket és a következı ülésre készítse azt elı - , igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t 
 

a Magyar Református Presbiteri Szövetség kérelmérıl 
 

A Képviselı-testület a Magyar Református Presbiteri Szövetség területigénylési 
kérelmét, mely a volt „Csepel” telepen közösségi ház és játszótér létesítéséhez szükséges, 
megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Felhatalmazza Alpolgármestert, hogy az érintett területen vizsgálja meg a rendelkezésre 
álló szabad területek tulajdonviszonyait, beépítési lehetıségeket és a következı testületi 
ülésre tegyen elıterjesztést a kérelem tárgyában. 
 
Határid ı: 2008. augusztus 27. 
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•  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Mese Óvoda és Bölcsıde fejlesztésével 
kapcsolatos tervezıi szerzıdésrıl 

 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a közoktatás fejlesztésre benyújtott 
pályázat remélhetıleg a végsı stádiumába került és reményeik szerint néhány héten belül 
pozitív elbírásban részesül. A pályázati rend ütemezését megismerve, szükségessé vált, hogy 
az iskola, óvoda pályázat esetleges elnyerése esetén ne késlekedjenek a tervezéssel, mert 
rendkívül szoros lesz a két forduló közötti határidı, amennyiben az elsı forduló pozitív 
bírálatot megkapják. Tegnap tárgyaltak  Sugár Péter tervezıvel, amelyhez felhatalmazást 
kérnek Polgármester úr számára a Képviselı-testülettıl, hogy az erre a munkára vonatkozó 
tervezıi szerzıdést aláírja. Hangsúlyozza, hogy a munka már hónapokkal ezelıtt elkezdıdött, 
hiszen információik szerint az elsı fordulós eredményhirdetést követıen több nyertes 
pályázatot hirdetnek majd ki, mint amennyi pénz rendelkezésre áll a projektekre, így aki az 
elıkészületek során a legelırehaladottabb állapotban van, az tud eredményesen szerepelni a 
második fordulóban, illetve az tud szerzıdést kötni. Ezért a második fordulóra olyan szinten 
kell elıkészülni, hogy a pályázat benyújtásához engedélyes tervekkel rendelkezzenek, mert 
aki lemarad, az kimarad. A tervezési szerzıdésnek két fázisa van mind az óvodára, mind az 
iskolára vonatkozóan. Az elsı fázis július 16-ig tart, amikor a Regionális Tervtanács elé 
kerülnek az elızetes tervek, ami funkcionálisan és alaprajzilag befogadható, illetve 
támogatható. Ezt követıen augusztus 15-éig kell a végleges építészeti terveknek elkészülni. 
Az iskola és az óvoda egy projekt keretében került benyújtásra. A tervezıi szerzıdés az 
iskola, a Mese Óvoda és Bölcsıde Zrínyi utca egységének a tetıtér beépítésére vonatkozólag 
2 millió Ft + ÁFA tervezıi költséget tartalmaz, illetve a szerzıdés másik fele a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola bıvítése 5.900 ezer Ft + ÁFA tervezési díjat tartalmaz, összesen 
7.900 ezer Ft + ÁFA tervezıi díj. Az iskola terveihez hozzáteszi, hogy a pályázat 
benyújtásakor tervezett emeletráépítés meghiúsult az azóta elvégzett vizsgálatok alapján. A 
jelenlegi Erdélyi János úti földszintes részre történı ráépítés statikai okok miatt nem 
kivitelezhetı, ezért a tervezı több beépítési vázlattal érkezett, melyek közül került 
kiválasztásra az a beépítési struktúra, amelyet a pályázó a pályázat kezelıjével a Váti Kht-val 
is egyeztettek elızetesen. Nincs akadálya annak, hogy a ráépítés helyett alapterület bıvítés 
történjen, melynek eredményeképpen az egy emeletes részre csak plusz egy emelet ráépítése 
történne, melyet a jelenlegi alap elbír. A temetı felé egy nyúlványépület kerül kialakításra, 
ami a jelenlegi állás szerint egy földszint és két emeleti ráépítést tartalmaz. A teljes 
épületegység tetızete nem hagyományos nyeregtetıvel, hanem egy zárótetıvel történik majd. 
Nagyon fontos, hogy az új beépítési terv a pályázatban benyújtott és a jóváhagyás által 
elfogadandó paramétereket nem szabja át, viszont sokkal optimálisabb helykihasználás 
történik, mert az iskola jelenlegi tereit kétfelé osztja, egy felsı tagozati és egy alsó tagozati 
udvartérre új bejárattal és teljesen új szárnnyal.  
Kéri a Képviselı-testületet, járuljanak hozzá az ismertetett számadatokat tartalmazó szerzıdés 
megkötéséhez. Az elsı idıközi terveket július 17-e után - függetlenül a testületi ülés 
idıpontjától -  a testület tagjai digitális úton megkapják azért, hogy ez a folyamat augusztus, 
szeptember környékén lezárható legyen.  
 
Zérczi László: Kérdezi, az említett nyúlvány a temetı irányában hozzávetılegesen meddig 
tart a terv szerint.  
 
Erdıs Tamás: A mostani alaprajzi tervek alapján a nyúlvány a temetı DK-i sarkán, ahol a 
telek nem szabályos, nem párhuzamos a majdani falakkal, a szükséges 6 m-es védıtávolságról 
indul és a Petıfi utcai parkoló felé nyílik az udvar, amely az alsó tagozati udvar lenne, 
melynek saját sportudvara is lenne. A hátsó sarokban 6 m távolságról indul és folyamatosan 
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szélesedik kifelé az elsı parkoló felé. Beépítési szempontból a mostani városrendezi terv a 40 
%-os beépítési korláton belül marad az iskola. A városrendezési tervet a homlokzat 
magassága miatt majd módosítani kell. A terv egy nem szabvány mérető tornatermet is 
tartalmaz, de a projektnek ez nem képezi részét, erre majd a testületnek vissza kell térnie. A 
tornaterem nyúlvány is még a 6 m-es védıtávolságon belül van a DNY-i saroknál. Úgy 
gondolja, a beépítési terv teljesen optimális. A tervet CD lemezen is kézhez fogják kapni a 
képviselık. A forrás a fejlesztési céltartalék. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a felhatalmazást, hogy a szerzıdést alá tudja írni az elmondottak 
alapján. Aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/208/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Mese Óvoda és Bölcsıde és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával és 
bıvítésével kapcsolatos tervezési szerzıdésrıl 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Mese Óvoda és Bölcsıde és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása és bıvítése 
építési engedélyezési tervéhez a RADIUS B+S Kft. (Budapest), mint tervezıvel kötendı 
tervezıi szerzıdés megkötésével, melynek tervezési díja 7.900 ezer Ft + ÁFA,   e g y e t - 
é r t .  (Mese Óvoda és Bölcsıde 2 millió Ft + ÁFA, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
5.900 ezer Ft + ÁFA.) 
 
A tervezıi díj fedezetét a 2008. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 

 
 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy tegnap este egy 
„menetrendet” próbáltak felállítani azzal kapcsolatban, hogy a pályázat elsı, második köre 
rájuk és a tervezıkre, szervezıkre milyen feladatokat hárít. Szeretné, ha 2010-re az épület 
átadásra kerülne. Elınyükre válik, hogy az építkezés részben könnyőszerkezetes lesz, amely 
kevesebb összegbe kerül és talán nem kell a gyerekeknek költözni. 
 
 

•  Kistérségi járó-beteg központ megvalósíthatóságához szükséges tervezıi 
szerzıdések megkötésérıl 

 
Erdıs Tamás: Összhangban az eddigi döntéseikkel, további két tervezı szerzıdés 
megkötésére került sor az elmúlt napokban. Miután folyamatban lévı ügyekrıl van szó és az 
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idı kényszerítette ıket, kéri az utólagos jóváhagyást. Polgármester úr az elmúlt héten írta alá 
a Rendelıintézet pályázatához szükséges tervet, mely benyújtásra került. Ehhez szükség volt 
arra, hogy a tervezı az elıterveket, illetve a tervezés elıkészítésével kapcsolatos feladatokat 
elvégezze és az engedélyezési tervdokumentációval kapcsolatos szerzıdés is megköttessék. A 
rendelıintézet vezetıje egy rendkívül nagy tapasztalattal és elismertséggel rendelkezı 
tervezıcsoportot – az Arc Építész Kft. - javasolt, akik több egészségügyi szaklétesítmény 
tervezését végezték. A pályázat lényege, hogy 1936 m2-en a Rendelıintézet jelenlegi 
épületére merılegesen egy hajlított ívő szárnyban felépülne 3 szinten az a kistérségi járó beteg 
szakellátó központ, ami 6 új feladatot és 4 alapfeladatot is tartalmazna. A mostani 
egészségház a beruházás után az alapellátást teljes egészében látná el, az új létesítmény pedig 
a járó-beteg szakellátó központ feladatait. A pályázat teljes bekerülési költsége 820 millió Ft, 
a támogatási igény 779 millió Ft, mely 41 millió Ft-os önkormányzati saját erıt feltételez. 
Egyfordulós pályázatról van szó, így be kellett nyújtani az engedélyezési 
tervdokumentációkat is, illetve azt a nyilatkozatot is, amit az építési szakhatóság a tervek 
befogadásáról állított ki. A tervezıi szerzıdés 2 részbıl áll, az egyik egy tervelıkészítés, 
tervezési elıkészítési szakaszra bomlik, amelynek az értéke 2.100 ezer Ft + ÁFA, azaz 2.520 
ezer Ft, illetve az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása ütemezés szerint 
összességében 9.480 ezer Ft bruttó összeget takar, ami 7.900 ezer Ft + ÁFA. Az Arc Építész 
Kft-vel a szerzıdés aláírása megtörtént, valamint az elıkészítésre vonatkozó szerzıdés 
aláírása is a STATIK-LINE Kft-vel is, ami egy szorosan együttmőködı tervezıi team. Kéri a 
Képviselı-testületet, hogy Polgármester úr aláírását hagyja jóvá. 
 
Ladomérszky László István: Kérdezi, a mentıállomás bekerül-e a projektbe? 
 
Erdıs Tamás: A mentıállomást nem érinti a projekt. Az Országos Mentıszolgálattal másfél 
éve tart az egyezkedés. A ma reggeli híradásban értesült arról, hogy a sátoraljaújhelyi 
Mentıállomás megszőnik, ha úgy tervezték, hogy a sárospataki mentıállomás a 
sátoraljaújhelyinek lesz egy kihelyezett eleme, így utána kell nézni, hogy mit takar a sajtóhír. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A szakminisztériumban a Rendelıintézet vezetıjével teljesen más 
irányban tárgyalt, arról volt szó, hogy 2 db mentıt kap a város. 
 
Erdıs Tamás: A Képviselı-testületnek arról kell dönteni, hogy tudomásul veszi a 
Rendelıintézet fejlesztésével kapcsolatosan megkötött tervezıi szerzıdés aláírását, miután 
folyamatban lévı ügy. A forrás a fejlesztési céltartalék. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/209/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

kistérségi járó-beteg központ megvalósíthatósághoz szükséges tervezıi szerzıdések 
megkötésérıl 
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A Képviselı-testület tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti ingatlanon megvalósítandó kistérségi járó-beteg 
központ megvalósíthatóságához a mőszaki elıkészítésre – tervelıkészítés – a STATIK-
LINE Kft. Miskolc vállalkozóval megkötött vállalkoz ási szerzıdést, melynek a tervezıi 
átalánydíja 2.100 eFt +ÁFA, összesen 2.520 eFt, utólagosan jóváhagyja. 
 
Utólagosan jóváhagyja továbbá a fenti tárgyban az Arc Építész Kft-vel -  Miskolc- 
megkötött tervezıi szerzıdést az építési engedélyezési dokumentáció elkészítésére, 
melynek tervezıi díja 7.900 eFt + ÁFA, összesen 9.480 eFt, 
 
A tervezıi díjak fedezetét a 2008. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére 
biztosítja. 

 
Határid ı: azonnal 
 
 

•  A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola igazgatójának kérelme 
 
Aros János: Írásban a kérelmet mindenki kézhez kapta, szóbeli kiegészítése nincs. A 
kérelemben szereplı téma és összeg az intézmény költségvetésében nem szerepelt, illetve a 
Képviselı-testülettel elızetes egyeztetés sem történt.  
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal nem javasolja a kérelem 
támogatását. Kéri annak kivizsgálását, hogy az intézmény igazgatója a Képviselı-testület által 
jóváhagyott költségvetést saját hatáskörben milyen jogon módosította és fizetett ki olyan 
feladatokat, amely nem lett jóváhagyva.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési bizottság nem tárgyalta a 
kérelmet az elıkészítetlenség miatt. Az érintett intézményvezetı a bizottsági ülés végén 
tájékoztatta a bizottság tagjait a kérelemben foglaltakról.  
 
Aros János: Javasolja a Képviselı-testületnek, a Pénzügyi Bizottság véleményét fogadják el. 
 
dr. Komáromi Éva: Kéri arról döntsenek, hogy mely bizottságot, mely személyeket bízzák 
meg a vizsgálat lefolytatásával, információ győjtésével. 
 
Saláta László Mihály: Nem akart szót kérni, de miután itt felvetıdött ez a dilemma, az a 
véleménye, hogy nem ez a kérdés, hogy most kezdjenek e vizsgálatot ellene, azt kellene 
tisztázni -  mert ez másfél éve, vagy két éve, vagy az elmúlt testület óta lebeg ez a kérdés -, 
hogy mit akarnak ezzel a helyiséggel kezdeni. Beszéltek Bélával utána egy fakultatív 
beszélgetésen, mint amit említett Erdıs Tamás úr is. Azzal kellett volna kezdeni, hogy mit 
akar ott, hozza be a testület elé, egyetértenek vele, vagy nem értenek vele, bólintanak, vagy 
nem bólintanak, utána lehetett volna lépni. İ tényleg eljárásjogi hibákat követett el, ez 
kétségtelen dolog. De hát azért tényleg azt kellene tisztázni, hogy most akarnak ezzel a 
dologgal valamit, vagy hagynak szabad folyást az ı gondolatainak. İ abban a tudatban van, 
hogy miután mindenkinek elmondta, senki nem mondta neki, hogy ez ellenére való, ezért ı 
úgy tekintette ezt, mint valami jogilag tisztázott vagy rendezett dolgot. Azt mondta neki, hogy 
elıször is írja le, hogy mit akar csinálni akkor, hozza be a testülethez, a testület valami módon 
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állást foglal, vagy nem és utána lehet majd megtenni a lépéseket. Azt gondolja, hogy elıször 
talán mielıtt elkezdenék ezt a vizsgálódást, nézzék már meg, hogy egyáltalán hol tartanak 
ebben a dologban, miket csinált, hogy ı adjon egy tájékoztatót a testületnek és a testület majd 
azután dönt, hogy mi legyen. Utána gondolja, hogy lehet szó esetleg arról, hogy tényleg 
történt valami jogszerőtlenség, akkor járjanak el ez ügyben. Elıször azt szeretné, 
tájékozódjanak, hogy egyáltalán mit csinált ebben az ügyben. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Igazgató urat a jó szándék vezérelte, de a dolgoknak van egy menetes, 
különösen a Várnegyedben. 
 
Erdıs Tamás: A vizsgálathoz véleménye szerint a bizottság kompetenciája nem elég. Kérte 
igazgató urat, pontosan írja le, mit szeretne. Felhívja a figyelmet, hogy a Várnegyed tervezıi 
szerzıdése 10 akcióterületet vizsgál a következı hónapokban. Vétek lenne valamirıl úgy 
döntést hozni, hogy közben készül egy átfogó tanulmány, ami hasznosítási terveket és a 
Vártemplom környékének beépítési, parkolási, zarándokfogadási szükséglettervét és minden 
egyebet tartalmaz. Úgy gondolja, igazgató úr ötleteit ebbe a tervbe kellene integrálni és a 
szakemberekkel együtt végignézni. A legnagyobb baj, hogy ez kötelezettségvállalást jelent az 
Önkormányzat számára. Anyagi jellegő kötelezettségvállalást, mert befektetésekrıl, 
kereskedelmi szálláshely üzemeltetésrıl és számos olyan dologról van szó, ami 
önkormányzati kompetencia. Ezeket kell tisztává tenni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja, Jegyzı asszony hatáskörébe kerüljön az ügy. 
 
dr. Komáromi Éva: Kéri, döntsenek arról, hogy a 360 ezer Ft-os tervezıi díjhoz kíván-e 
támogatást adni a Képviselı-testület, valamint az ilyen tervezéseket állítsák le. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság készítsen a kérelemben 
foglaltakról állásfoglalást, tényleírást és a javaslatát terjessze a Képviselı-testület elé – 
augusztusi ülésre -, melyet véleményezzen a Pénzügyi és a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság. Amíg a Képviselı-testület az ügyben nem dönt, a tervezıi díj ne 
kerüljön kifizetésre. 
Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 
 

9810-2/210/2008. (VI.27.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Igazgatójának kérelmérıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet, mely a Szent Erzsébet u. 12. szám alatti 
iskolaépület tetıtér beépítésével kapcsolatban készült terv 360 ezer Ft tervezıi díja 
kifizetésnek engedélyezésére irányul, megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Felhatalmazza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy a kérelem tárgyában végezzen 
mindenre kiterjedı tényfeltárást és ennek ismeretében alakítsa ki állásfoglalását, illetve 
tegyen javaslatot a Képviselı-testületnek a döntéshozatalra. 
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A bizottsági elıterjesztést véleményezze a Pénzügyi és a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Felelıs: Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke 
 
Határid ı: 2008. augusztus 15. 
 
 
 

� Hollay utcai lakók kérése  
 
Zérczi László: A Hollay utcai lakók kérését tolmácsolja, mely szerint a felszín alatti 
csatornákban rendkívüli módon elszaporodtak a rágcsálók, különbözı technikákkal 
próbálkoznak sajnos eredménytelenül. Kérdezik, hogy hová fordulhatnának segítségért a 
megoldás érdekében.  
Ezúton köszönik az ott lakók az úttest javítására tett eddigi intézkedéseket, viszont végleges 
megoldást szeretnének kérni, mert nagyobb esızések alkalmával az úttest egyik felén 10-15 
cm magasan megáll a víz.  
 
Aros János: Lendák Lajos Zoltán képviselı úr jelezte már a problémát. Kéri a Hollay utca 
lakóit, hogy a képviselı úr bevonásával a rágcsáló irtással kapcsolatban a Mőszaki és 
Kommunális Irodával vegyék fel a kapcsolatot, erre van lehetıség, illetve az ehhez szükséges 
anyagi fedezet is rendelkezésre áll. A Képviselı-testület elé lehet hozni a témát, de sokkal 
egyszerőbb megoldás, ha a rendelkezésre álló költségvetésbıl a megszokott módon a Mőszaki 
és Kommunális Iroda irányításával megtörténik a rágcsáló irtás. Végleges megoldást a Hollay 
út és a város összes többi útja vonatkozásában – hiszen a város útjainak 98 %-a komoly 
felújításra szorulna – csak pályázati lehetıségek kihasználásával lehetne megvalósítani. A 
végsı megoldás természetesen az aszfaltozás és az útszegélyek kialakítása lenne, ami több 
százmillió forintba kerülne. Több pályázatot nyújtottak már be, a végleges megoldásra sajnos 
várni kell.  
 
Zérczi László képviselı a kérésre kapott választ elfogadta.  
 
 

� Végardói Falunapról 
 
Egyed Attila: Június 28-án 13 órától tartják a Végardói Falunapot, melyre ezúton hívja és 
várja az érdeklıdıket. Ezúton fejezi ki köszönetét a temetıben végzett társadalmi munkában 
részt vett személyeknek, illetve e témával kapcsolatban tesz említést a temetı kerítésének 
elkészítésére benyújtott pályázatról.  
 

� Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl 
 
dr. Komáromi Éva: Felhívja a bizottságok külsı tagjait, illetve az önkormányzati cégek 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett kollégáinak figyelmét, hogy június 30-ig tegyenek eleget 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a Képviselı-testület, a szakértık és a munkatársak 
munkáját. Minden pályázatot sikerült benyújtani, így a nyár folyamán nem kell külön testületi 
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ülést tartani, így legközelebbi ülés augusztus végén lesz. A nyárra mindenkinek jó pihenést 
kíván, egyben felhívja a figyelmet az augusztusi rendezvénysorozatra.  
 
A Polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készül.   
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
dr. Komáromi Éva s.k.                      Dr. Hörcsik Richárd s.k.  
         jegyzı                 polgármester  
 


