
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: spatak.ph@t-online.hu                                         
 

 
        10920-2/2008.  

 
 

J e g y z ı k ö n y v 
  
 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. július 30-án tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester    
   Darmos István 

Erdıs Tamás  
   Feró István Ferenc    
   Hutkainé Novák Márta  
   Krai Csaba 

Saláta László Mihály 
   Stumpf Gábor József 
   Stumpf Attila 
   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
  
Meghívottak:  Rák Zsolt az STC Labdarúgó Szakosztályának vezetıje, Zsófi József az 

STC Labdarúgó Szakosztályának edzıje, Dankóné Gál Terézia jegyzıi 
irodavezetı 

 
Megjegyzés:  Egyed Attila, Kıszegi Bertalan, Ladomérszky László István, Lendák 

Lajos Zoltán, Oláh József Csaba, Szabó András nincs jelen. Rák Zsolt 
és Zsófi József az 1. napirendi pont tárgyalása után távozott. 

 
 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes.  Javasolja, elsı napirendi 
pontként tárgyalják meg az STC Labdarúgó Szakosztályának felsıbb osztályba kerülését, 
második napirendi pontként a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítását. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 
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1. Elıterjesztés az STC Labdarúgó Szakosztályának felsıbb osztályba kerülésérıl 
(szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

 
2. Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az STC Labdarúgó Szakosztályának felsıbb osztályba 
kerülésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

 
Aros János: A Képviselı-testületnek döntést kellene hozni arról, amennyiben a Megyei 
Labdarúgó Szövetség felkéri az STC Labdarúgó Csapatát arra, hogy vállalja fel a szereplést a 
megyei I. osztályban, az ezzel járó kötelezettséget biztosítja.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a megyei I. osztályban Tolcsva csapatának nevezése 
van, de játékosok hiányában ezzel nem tudnak élni. Várható, hogy a közeljövıben a Megyei 
Labdarúgó Szövetség fel fogja kérni Sárospatak csapatát arra, hogy a megyei I. osztályban – 
kiegészítve Tolcsva helyét – szerepeljenek. Az STC labdarúgó csapata jelenleg a megyei II. 
osztályban játszik, mely nem méltó a városhoz. Biztos abban, hogy a bajnokság megnyerése 
után a csapat a megyei I. osztályba kerülne, de javasolja, használják ki az adódó lehetıséget. 
Kéri a Képviselı-testületet, döntsenek arról, hogy Sárospatak város Képviselı-testülete 
vállalja, a Megyei Labdarúgó Szövetség felkérése esetén biztosítja az STC Labdarúgó 
Szakosztályának a megyei I. osztályú szerepléshez való feltételeket.  
Kéri a Labdarúgó Szakosztály vezetıjét és felkészítıjét, tájékoztassák a Képviselı-testületet a 
csapat jelenlegi állásáról. 
 
Rák Zsolt: Elmondja, hogy az év nyarától vezeti az STC Labdarúgó Szakosztályát. Sajnos 
tavaly a csapatnak nem sikerült felsıbb osztályba kerülni, melyet az idén célul tőztek ki. 
Ennek érdekében megerısítették a szakosztály vezetését, a csapat tagjait, így új játékosokat 
igazoltak. A megyei I. osztály mellett szól az is, hogy az egyesületben a gyerekek minıségi 
versenyeztetésben vehetnek részt. Az egyesület költségvetése minimális összeggel kerülne 
többe, az utaztatás költsége nıne kb. 10 %-kal.  
Véleménye szerint felvállalhatják az I. osztályban való szereplést, mert adottak a feltételek 
ahhoz, hogy jól szerepeljenek úgy szakmailag, mint anyagilag sem jelent sokkal nagyobb 
megterhelést. Kéri a Képviselı-testületet, támogassák a szakosztály ezen igényét.  
 
Zsófi József: A csapatot 3-4 játékossal erısítették annak érdekében, hogy bajnokesélyesek 
legyenek, mert az elmúlt idıszakban rendelkezésre álló játékosállománnyal nem tudnak 
megfelelni ennek a követelménynek. Véleménye szerint az Alpolgármester úr által felvázoltak 
olyan lehetıség, amellyel élni kell, ha felkérik a csapatot.  
 
Krai Csaba: Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a megyei I. osztályba kerüljön a 
csapat.  
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Aros János: Elsı kérdésként felmerült, ha a megyei I. osztályban szerepel a csapat, a 
költségvetést mennyivel terheli meg, de emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a 2008. évi 
sporttámogatás felosztásánál döntöttek arról, ha a Labdarúgó Szakosztály a megyei I. 
osztályba jut, plusz támogatásban részesül. 
 
Zérczi László: Kérdése arra irányul, mennyi esély van a csapat megyei I. osztályban való 
szereplésének a felkérésére, illetve ennek érdekében történnek-e lépések? Véleménye szerint a 
költségek növekedése nem lehet akadálya a felsıbb osztályba kerülésnek, mert ez szerepel a 
sporttámogatások felosztásáról szóló határozatban.  
 
Aros János: Megyei I. osztályba jutás esetén automatikusan jár a magasabb összegő 
támogatás, egyéb esetben a Képviselı-testületnek kell dönteni arról, hogy a szakosztály 
rendelkezésére bocsátja-e a különbözetet.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az ügyben folyamatosan egyeztetnek, de elsı 
lépésként Tolcsva csapatának be kell jelenteni a visszalépését.  
 
Rák Zsolt: A költségek növekedésérıl elmondja, hogy a megyei I. osztályban való 
szerepelésnél a nevezési díj összege, a játékosok játékengedélye, valamint az utazás költsége 
magasabb, de nem számottevıen.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért azzal, hogy Sárospatakhoz méltó lenne egy megyei I. 
osztályú csapat. A városban elindult az utánpótlás nevelés is és jó lenne, ha a játékosokat a 
felsıbb osztályban való szereplés is motiválná.  
Kérdése arra irányul, hogy milyen erısítések történtek a csapatnál? Magasabb osztályból 
igazoltak le játékosokat? 
 
Rák Zsolt: Ismerteti, mely játékosokat igazolták a csapathoz, kiemelve, hogy megkerestek 
olyan játékosokat is, akik korábban Sárospatakon játszottak és magasabb osztályban 
szerepelnek. 4 meghatározó játékossal sikerült bıvíteni a csapatot. 
 
Stumpf Gábor József: Maximálisan egyetért azzal, hogy Sárospatak csapatának jó lenne a 
megyei I. osztályban szerepelni, de mivel a csapat 5. helyezést ért el a bajnokságban, nem 
kínos ez a csapatnak és a városnak, hogy ilyen formán kerül esetleg felsıbb osztályba. 
Megemlíti, 1-1,5 évvel ezelıtt a labdarúgók meglehetısen lehangoló teljesítményt nyújtottak. 
 
Aros János: Az lett volna a legjobb, ha a bajnokságot megnyeri a csapat, de az adódó 
lehetıséget nem lehet kihagyni. 
 
Rák Zsolt: Az elkövetkezı célok elérése érdekében minden lehetıséget ki szeretnének 
használni. 
 
Stumpf Gábor József tovább érdeklıdik a 2-4. helyezést elért csapatokról, azok továbbjutási 
esélyeirıl, melyre az érintettek válaszolnak. 
 
Krai Csaba: Tájékoztatásul elmondja, hogy az utánpótlás csapatokból általában 2 csapat 
bajnokságot nyer. Az elmúlt 5 évben több sárospataki játékos NB-I-es szintő klubhoz igazolt.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a korábban ismertetett határozati javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon. 
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A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

10920-2/225/2008. (VII.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az STC Labdarúgó Szakosztályának felsıbb osztályba kerülésérıl 
 

A Képviselı-testület tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 
döntött: 
 

•  Vállalja, hogy a Megyei Labdarúgó Szövetség felkérése esetén biztosítja az STC 
Labdarúgó Szakosztályának a Megyei  I. osztályban való szerepléséhez a 
szükséges feltételeket.  

 
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Sárospataki Többcélú 
Kistérségi Társulás megállapodás módosítását a Társulási Tanács a május 5-ei ülésén 
tárgyalta.  
A Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy a megállapodás néhány pontjának apróbb módosítása 
szükséges, illetve a Tanács részérıl is igényként merült fel egy-két apróbb módosítás, 
melyekre most kerülne sor.  
A módosítási javaslat: a megállapodás IV. fejezet A/5. pontja: „A Tanács tagjának, a 
polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetére a polgármester helyettesítésének 
a rendjét a települési önkormányzat képviselı-testülete határozza meg, kivéve 
területfejlesztési ügyekben, amikor is a polgármester helyettesítése az érintett tag 
önkormányzat képviselı-testülete által adott állandó, vagy eseti meghatalmazással bíró 
másik polgármester lehet.  
Ugyanezen fejezet D. pontjában új bizottságként szerepel a közoktatási társulási bizottság.  
A VII. fejezet 1. pontja tartalmazza, hogy a társulási hozzájárulást határidıre nem teljesítı 
tagok milyen szankcióra számíthatnak. Eddig nem volt benne az a lehetıség, hogy a 
munkaszervezet jogosult legyen azonnali beszedési megbízást benyújtani az érintett 
önkormányzatok bankszámlájára vonatkozóan. A Közigazgatási Hivatal javasolta, hogy ez a 
szankció kerüljön be a megállapodásba. Az inkasszó felhatalmazást a megállapodás 
melléklete tartalmazza.  
Kéri a Képviselı-testület döntését az elmondottakról. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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10920-2/226/2008. (VII.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
 társulási megállapodásának módosításáról 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani módosított megállapodást megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Jegyzıt a további szükséges intézkedés megtételére.  
 
 
 
Aros János: Megköszönte a részvételt és az ülést 14.30 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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


