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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. december 19-én tartott nyílt 
ülése folytatásáról - k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l , A Mővelıdés 
Háza és Könyvtára pódiumtermében.   

 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    
   Hutkainé Novák Márta 
   Krai Csaba    
   Lendák Lajos Zoltán 
   Oláh József Csaba    
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András  
   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak:  Peremiczkiné Dobos Edina a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, 

György Zoltán csoportvezetı, Poncsák Ferenc gazdálkodási 
irodavezetı, Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, Dr. Szebényi 
Tibor ügyintézı, továbbá kb. 5 fı érdeklıdı állampolgár  

 
Megjegyzés: A közmeghallgatásról vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a megjelent sárospataki 
polgárokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, illetve minden kedves érdeklıdıt. A 
Képviselı-testület folytatja nyílt ülését.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülés kezdetén elfogadott napirend szerint a 
Képviselı-testület közmeghallgatást tart, melynek megtartását önkormányzati törvény írja elı, 
biztosítva, hogy a város polgárai elmondják véleményüket, észrevételüket, közérdekő 
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problémájukat, illetve kérdéseket tegyenek fel a Polgármesternek, valamint a Képviselı-
testület tagjainak.  
 
A közmeghallgatás témája: Tájékoztató a város 2009. évben tervezett beruházásairól 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Elöljáróban elmondja, nehéz évet zárt az önkormányzat, kiemelve a 
jogszabályi változásokat. Elmondható, hogy 2008. a pályázatok éve volt, mely nem kevés 
megterhelést jelentett a munkatársak számára. Rengeteg rendes és rendkívüli ülést tartott idén 
a Képviselı-testület.  
Ezen túlmenıen olyan átalakulások is történtek, melyeket rengeteg kritika ért. Az RFV-
Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t azért hozta létre az önkormányzat, hogy  
hosszú távra megoldja a várhatóan felmerülı közgazdasági problémákat – gázár-emelés, 
jelenleg zajló világgazdasági válság. A Kft. egy éves mőködését áttekintve megállapítható, 
hogy bizonyos változtatásokat kell eszközölni, továbbá a hı- és távhı szerzıdés áttekintése az 
önkormányzat feladatai között szerepel a jövı év elején.  
 
Szól ezután a két milliárd forint összegő kötvénykibocsátásról, melybıl 1,5 milliárd forintot a 
fürdı fejlesztésére, 500 millió forintot pedig a város egyéb fejlesztéseire használnak fel, ezt 
részletesen taglalja.  
 
Beszámol arról, hogy az iskola pályázatára 50 millió forint összeget kellett elkülöníteni, 
amely pályázat elsı körben nyert. A fürdı pályázatára 1 milliárd forint önerı volt szükséges, 
emellett pályázat útján sikerült 250 millió forintot elnyerni. Sok kritika érte az 
önkormányzatot a kölcsön felvételével kapcsolatosan.  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Egészségház felújítására 800 millió forint összegő 
pályázatot nyújtottak be, ennek elbírálása még nem történt meg. E beruházás nagy segítséget 
jelentene a kistérségi települések számára is.  
A már említett 500 millió forintból az önkormányzat nem tudja maradéktalanul az iskola és az 
óvoda rekonstrukcióját megoldani, ezért új pályázati lehetıség nyílt a „Nem mondunk le 
senkirıl” kistérségi program keretén belül. Ezután említést tesz a LEADER+ programról, 
melynek keretén belül 2,4 milliárd forintra lehet pályázni.   
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Zempléni Fesztivál programsorozatot folytatni szeretnék 
annak ellenére is, hogy az Antenna Hungária ki fog vonulni a támogatók közül.  
 
Ezt követıen Erdıs Tamás tanácsnok projektor segítségével bemutatja a Kincskeresı 
Tagóvoda teljes tetıtér-beépítésére vonatkozó terveket. Elmondja, hogy ez a beruházás 
mintegy 110 millió forint értéket képvisel.  
Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a Carolina Tagóvoda a jelenlegi állapotában 120-140 
millió összegő felújításra szorulna, viszont nem lenne alkalmas hosszú távú funkciókra, 
egyébként a Carolina Tagóvoda épületének más funkciókat szánnak.  
 
Ezután bemutatja, illetve részletesen taglalja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésére 
vonatkozó terveket.  
 
Saláta László Mihály hiányolja a zöldfelület nagyságát, melyre vonatkozóan Erdıs Tamás 
tanácsnok elmondja, hogy a tervet a jogszabályok figyelembevételével készítették, így az 
minden szempontból megfelel az elıírásoknak.  
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Ezek után következik a parkfürdı részletes tervének bemutatása, melynek bekerülési költsége 
nettó 450 millió forint.  
 
Érdeklıdı állampolgár kérdésére válaszolva elmondja, hogy a nyári fürdı felújítása 
várhatóan 2009. június 1-jével befejezıdik, a Wellness központ beruházása pedig várhatóan 
2010. nyarára készül el.  
 
Végezetül bemutatja az Egészségház felújítására vonatkozó terveket, mely épületegyüttesben 
helyet kapna mind a tüdıgondozó, illetve az egyéb – jelenleg a volt szülıotthon épületében 
található – szakrendelések is. E beruházás 800 millió forintba kerül, melyhez 5 % saját forrás 
szükséges. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismételten hangsúlyozza a pályázati lehetıségek kihasználását úgy a 
Várnegyed belsı rekonstrukciója, mint a piac rendbetétele, az utak felújítása vagy a városi 
WC-k rendbetétele tekintetében.  
 
 
A Polgármester megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást 1800 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


