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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. május 29-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  
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István  
   Lendák Lajos Zoltán 
   Oláh József Csaba 

Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila    

Szabó András  
   Zérczi László   képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita   aljegyzı 
  
Meghívottak:  Siska Tamás a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Kiss Csaba az 

INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 
ügyvezetıje, Vörös Imre a Pataqua Kft. ügyvezetıje, Hörcsig Márton a 
Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıje, Gulybán László az RFV-
Sárospatak Nonprofit Kft. ügyvezetıi, Makra József társtulajdonos, 
Molnár Mariann a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje, 
Espákné Sáfrányos Sarolta a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetı-helyettese,  Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub elnöke, 
Kovács Ágnes építész, Makláry Zsolt ikonfestı, Gáll József a Wass 
Albert Kör elnöke, Batta-Istók Sándor belsı ellenır, Poncsák Ferenc,  
Peremiczkiné Dobos Edina, Dr. Farkas Éva irodavezetık, György 
Zoltán csoportvezetı, Dr. Szebényi Tibor a Jegyzıi Iroda fogalmazója.  
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Megjegyzés:  Stumpf Gábor József képviselı nem volt jelen. Zérczi László a két ülés 
közötti tájékoztató elıtt érkezett. Darmos István a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló tájékoztató közben 
érkezett. Ladomérszky László István az 5. napirendi pont tárgyalása 
közben távozott. Hutkainé Novák Márta és Lendák Lajos Zoltán az 
egyéb ügyek között a pályázatok tárgyalásától nem volt jelen. 

 
 

Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén 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 jelenlévı képviselık száma 14 fı, a Képviselı-testület ülése 
határozatképes. Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb 
javaslat. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésére érkezett 
néhány kérelem, melyet javasol a Képviselı-testületnek megtárgyalni. Javasolja, a nyílt ülés 
egyéb napirendi pontja közé felvenni az emeltszintő járóbeteg szakellátó központ 
kialakításáról szóló elıterjesztést. Zárt ülésre két napirendi pontot javasol felvenni: 1. a 
halasztott értékesítéső bérlakás bérlıinek a kijelölése; 2. ingatlanvásárlással kapcsolatos 
kérelem. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság  3 belsı ellenıri jelentést tárgyalt meg, melyrıl az 
egyéb ügyek között szeretné a Képviselı-testületet tájékoztatni. 
 
Aros János: Javasolja, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató után a 
zárt ülés 5.  napirendi pontjával, a Pénzügyi Bizottság tagságról való lemondással, ezzel 
együtt új eskütétel, ezt követı napirendi pontként pedig a Kommunális Szervezet igazgatói 
munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásával folytassa ülését a Képviselı-testület. Ezt 
követıen nyílt ülésen folytatná ülését a Képviselı-testület, olyan sorrendben tárgyalva a 
napirendi pontokat, ahogy a meghívott vendégek érkeznek. A 3. napirendi ponthoz Vörös 
Imre úr jelezte, hogy fél 11-kor érkezik, Makra József úr pedig fél 12-kor érkezik.  
A nyílt egyéb ügyek között kéri felvenni a napirendi pontok közé a LEKI, TEKI, CEDE 
pályázatokat. Szóbeli tájékoztatót kíván adni a Képviselı-testületnek a nemzeti 
zarándoklatról, valamint javasolja, hogy a Roma Polgárjogi Alapítvány elnökének, Horváth 
Aladár úr kérésérıl is döntsön a Képviselı-testület.  
 
Hutkainé Novák Márta: A halasztott értékesítéső szociális bérlakásokkal kapcsolatban 
szeretne kérdést feltenni az egyéb ügyek között. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság megtárgyalta a HÍD-2002. Alapítvány támogatási 
kérelmét, melyet kéri a nyílt ülés egyéb napirendi pontja között megtárgyalni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elhangzott 
kiegészítésekkel, módosításokkal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı 
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A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a kiegészítésekkel, 
módosításokkal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elfogadott módosításokkal együtt 
egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirendi pontok 
tárgyalását 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 Termálfürdı és Camping közfeladat-átadási megállapodás 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
2. Elıterjesztés a Termálfürdı és Camping költségvetési szerv megszüntetı 

okiratának jóváhagyására  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

3. Elıterjesztés A PATAQUA Kft. egyszerősített éves beszámolójának 
jóváhagyására  
Elıterjesztı: Vörös Imre a PATAQUA Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
4. Beszámoló a SIDINFO Nonprofit Kft. mőködésérıl, a mérleg és eredmény-

kimutatás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Siska Tamás a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Kulturális Bizottság 
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5. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 
mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Kiss Csaba az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit 
Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
6. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Társaság 2008. évi közhasznúsági 

jelentésérıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıje 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság  

 
7. Szakmai beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2008/2009. évi munkájáról  

Elıterjesztı: Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub szakmai alelnöke, vízilabda 
szakedzı  
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  

 
8. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról   

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetıje 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 

9. Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos 
képviselı-testületi döntések végrehajtásáról   
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
10. Tájékoztató a Hild téri szökıkút Wass Albert Emlékhellyé történı átalakításáról 

(szóbeli tájékoztató)  
Elıterjesztı: Kovács Ágnes építész  
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

11. Támogatási kérelem Józseffalva történelmi városrész határait jelzı emléktáblák 
elkészítéséhez 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság, Kulturális Bizottság 

 
12. Tájékoztató az elsı osztályosok 2009/2010-es tanévre történı beiratkozásáról 

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

 
13. Elıterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévı intézmények alapító 

okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı  
• Mese Óvoda és Bölcsıde 
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
• Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 



 5 

• Vay Miklós Szakképzı Iskola 
• Farkas Ferenc Mővészeti Iskola  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Pénzügyi Bizottság 
• A Mővelıdés Háza és Könyvtára  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
• Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
• Gondozási Központ 
• Rendelıintézet 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 
• Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
• Kommunális Szervezet 
• Termálfürd ı és Camping 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
14. Elıterjesztés a Sárospatak, Csepel horgásztó közvilágítási költségeinek 

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

 
15. Elıterjesztés platánfa kivágás kérelemhez hozzájáruló nyilatkozat megadására 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
16. Elıterjesztés a Tourist Police Szolgálat mőködtetésére 

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

 
17. Sátoraljaújhely Város Polgármesterének megkeresése a Zemplén Hírlap jövıbeni 

megjelenésével kapcsolatban 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság  

 
18. A Miskolci Drogambulancia Alapítvány támogatása iránti kérelem  

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  

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

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális 
Bizottság 
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20. Elıterjesztés az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 azonosító számú „Emeltszintő 
járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon” címő projekt 
megvalósításáról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

21.  Egyéb ügyek 
• Tájékoztató a halasztott értékesítéső bérlakás programról 

Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

• Elıterjesztés a TEKI, LEKI, TEUT, CÉDE pályázatok benyújtásáról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

• Dr. Bényei Norbert kérelme 
• A Roma Polgárjogi Alapítvány megkeresése 
• A HÍD-2002. Alapítvány támogatási kérelme 
• Feró István Ferenc tájékoztatója 

 
 

Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés Pénzügyi Bizottsági tagságról való lemondásról és új tag 
választásáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
2. Elıterjesztés a Kommunális Szervezet igazgatói munkakörének betöltésére kiírt 

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

 
3. Elıterjesztés a  „Comenius Emlékérem” és „Szabó Károly díj” adományozására  

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

 
4. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatására 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
5. Mózes András kérelme szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérleti 

jogviszonyának meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

 
Napirend elıtt: 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és 
eseményekrıl 
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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. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a beszámolóról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/126/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 

A Képviselı-testület a  
 

• 14933-2/351/2007. (XI.30.) KT. számú, 
• 7950-2/150/2008. (V.30.) KT. számú, 
• 14000-3/314/2008. (XI.28.) KT. számú, 
• 500/1/2009. (I.16.) KT. számú, 
• 500-2/17/2009. (I.30.) KT. számú, 
• 2000/23/2009. (II.13.) KT. számú, 
• 2000-2/27, 33, 37, 40/2009. (II.27.) KT. számú, 
• 4800/54/2009. (III.13.) KT. számú, 
• 4800-2/59, 60, 65, 67/2009. (III.27.) KT. számú, 
• 6800/70, 71, 75/2009. (IV.08.) KT. számú 

 
lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Polgármester úr az ülést bezárta, a Képviselı-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját, 
melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 
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A nyílt ülés folytatása.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatásul elmondja, hogy zárt ülésen 2 napirendi pontot tárgyalt 
meg a Képviselı-testület, a Kommunális Szervezet igazgatói pályázatát, valamint a Pénzügyi 
Bizottság tagságról való lemondást, illetve új Pénzügyi Bizottsági tag jelölését, 
megválasztását. 
A Kommunális Szervezet igazgatói pályázatára 8 pályázat érkezett. Egy pályázó idıközben 
visszalépett. A többi pályázót a bizottság, illetve a Képviselı-testület zárt ülés keretében 
meghallgatta, ahol jelen volt a Kommunális Szervezet üzemi tanácsa is. A Képviselı-testület 
tagjai megfelelı információhoz jutottak ahhoz, hogy felelıs döntést hozzanak. A Képviselı-
testület többségi igen szavazattal Emri László urat választotta a Kommunális Szervezet 
igazgatójává. Gratulál Emri Lászlónak, jó együttmőködést kíván a szervezet és az 
önkormányzat munkatársaival.  
Megköszöni azon pályázók részvételét, akik nem nyertek. 
 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet és a város lakosságát, hogy Plósz Istvánné lemondott a 
Pénzügyi Bizottság külsıs tagságáról, melyet a testület tudomásul vett. Megköszöni Plósz 
Istvánnénak az elmúlt idıszakban végzett munkáját.  
 
A Képviselı-testület döntött új bizottsági tag – kültag - megválasztásáról. Egyhangú 
szavazattal Vámosi Ilonát választották a Pénzügyi Bizottság kültagjának.  
Gratulál Vámosi Ilonának, felkéri az eskü letételére. 
 
Vámosi Ilona az esküt letette, a jegyzıkönyv mellékletét képezı esküokmányt aláírta. 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Termálfürdı és Camping közfeladat-átadási megállapodás 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Vörös Imre ügyvezetı urat. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság tárgybani 
elıterjesztést megtárgyalta. A bizottsági ülésen pontosítások hangzottak el az átadás, a 
megszőnés, a feladatátadás-átvétel idıpontját illetıen, melyeket a másik két bizottság fog 
ismertetni. A bizottság javasolja a megállapodás 8. cikkely vegyes, záró rendelkezések 6. 
pontjának módosítását: a megállapodás június 11. napjától hatályosul, feltéve, hogy a 
szolgáltató a hatályosulás napjával rendelkezik a feladat ellátásához szükséges hatósági 
engedélyekkel. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozta meg fenti döntését. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A 
megállapodás vegyes és záró rendelkezésének 6. pontjára a következı javaslatot teszi: a jelen 
megállapodás 2009. június 11. napjától hatályosul.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az Aljegyzı 
asszony bizottsági ülésen tett módosító javaslatát, mely szerint a június 10-ei dátum június 11- 
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re módosuljon, elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület véleményét. 
 
Hutkainé Novák Márta: A fürdıvel kapcsolatos 2 napirend összekapcsolódik, ezért 
elmondja, hogy miért tartózkodott a szavazásnál és mit hiányolt. Hosszú folyamatról van szó, 
személyesen is megismerték Vörös Imre urat, aki jó benyomást keltett. Az elkészült 
anyagokkal kapcsolatban az elvárásai is több volt. A kft. megalapításáról, a folyamatról 
döntöttek, de amikor ezek az anyagok eléjük kerültek, számára nem volt meggyızı sem az 
üzleti terv, sem az a hatástanulmány, ami ezt alátámasztja és egyéb területen is volt 
hiányérzete. Hiányolja a meglévı kedvezményeket (nyugdíjasok, iskolai úszásoktatás, 
mozgáskorlátozottak kedvezménye stb.), ezek módosítása mikor várható? Az üzleti tervvel 
kapcsolatban nagyon nagy volt az elvárása, de az anyag számára nem meggyızı, hogyan 
lehet ebbıl több, sokkal jobb bevétel. A színvonalasabb ellátásnak ez a  beruházás kell, hogy 
alapja legyen. A hatástanulmányból nem látja, hogy a bevételi oldal és a mőködési forma más 
és jobb, hatékonyabb része érvényesül és ez megvalósítható.  
 
Szabó András: Az is bizonyítja, hogy a fejlesztést végre kellett hajtani, hogy a kisvárdai 
fürdı a fejlesztések elmaradása miatt az éven nem tud kinyitni. Ha errıl többet tud Vörös úr, 
kéri tájékoztassa a testületet. Hiába késıbb kezdik egy hónappal a szezont, ez is azt erısítheti, 
hogy akár a tavalyi évet is elérhetik bevételben.  
 
Vörös Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy most a kft. egy személybıl áll, nincs 
háttere, nincs jogtanácsosa, könyvelıje, még minden az intézménynél van. Üzleti tervet 
sokféleképpen lehet készíteni. A feladatátadási dokumentációban az szerepelt, hogy egy 
vázlatos, lényegre törı üzleti tervet kell most készíteni, ez a melléklete az anyagnak, ez 
készült el. Ahhoz, hogy teljes üzleti tervet el lehessen készíteni, több fázis hiányzik, az üzemi 
eredmény, a pénzügyi bevételek, kiadások még nincsenek. Ezt egy ügyvezetı csak akkor 
írhatja le, ha az megalapozott egy könyvelı, vagy könyvvizsgáló által. Ez nincs meg a 
cégben. Az eredmény kimutatásban az üzleti tervnél az üzemi eredmény ezért hiányzik. Úgy 
gondolja, hogy az üzleti terv megalapozott, de részletes kimunkálást akkor lehet végrehajtani, 
ha arra megfelelı idı rendelkezésre áll. Ezt most el lehet készíteni, de ez most nem volt 
feladat, egy vázlatos középtávú üzleti tervet kellett készíteni. Azzal egyetért, hogy egy éves 
üzleti terv teljesen más, de most neki nem ez volt a feladata.  
A fejlesztéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ezt a fürdıt fejleszteni kell, különben a 
kisvárdai fürdı sorsára fog jutni. Most komoly lépések történek a strand ügyében. Úgy 
gondolja, hogy lényegesen magasabb színvonalon lehet majd mőködtetni a fürdıt. Ez némi 
áremeléssel is jár, mely megalapozza azt, hogy egy stabil, igényesebb vendégkör is látogassa 
a fürdıt, ami a késıbbi árbevételt megalapozza. A mostani fejlesztést mindenképpen 
indokoltnak tartja, de ez nem elég, középtávon fejleszteni kell, mert a piaci helyzet változik, 
melyhez alkalmazkodni kell. Olyan beruházásokat kell végrehajtani, amelyek eredményessé 
teszik a mőködést, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelybıl adóbevétel keletkezik a 
városnak. Ha olyan a fejlesztés, ami azt is lehetıvé teszi, hogy egy más jellegő fejlesztés is 
rácsatlakozzon, pl. egy szálloda, amely plusz munkahelyeket fog teremteni, adót a városnak, 
elıre kell lépni. A fejlesztési elképzeléseket megalapozottnak tekinti, a pályázati részek 
kimunkálásra kerültek (milyen forrásból fog megépülni, milyen eredményt fog produkálni, a 
pénzügyi kötelezettségeket hogyan tudják visszafizetni). A körülmények folyamatosan 
változnak, most negatív irányba, mely az üzleti tervekre is kihat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Aljegyzı asszonyt, hogy ismertesse a módosító javaslatokat. 
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Dr. Szabó Rita: A bizottsági üléseken úgy történt részérıl a javaslat, hogy ezzel a 
változtatással javasolja mindhárom bizottság – amelyik tárgyalta – az elıterjesztésben 
szereplı közfeladat átadási megállapodás elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Aki a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, illetve 
a többi bizottság egybehangzó módosító javaslatát elfogadja, kéri igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı - Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a közfeladat átadási megállapodás 
jóváhagyásáról. Aki a határozat-tervezetet a mellékletekkel együtt elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta: 
 

7950-3/132/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Közfeladat-átadási megállapodás jóváhagyására 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgyban szereplı 
elıterjesztést megtárgyalta, és az Önkormányzat és a Pataqua Kft. közötti Közfeladat-
átadási megállapodást jóváhagyja. 
 
A Közfeladat-átadási megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: polgármester, a Pataqua Kft. ügyvezetıje 
 
Határid ı: 2009. június 10. 
 

 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Termálfürdı és Camping költségvetési szerv megszüntetı 
okiratának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 
1 nem szavazattal az alábbi módosítással javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-
testületnek: a 4., illetve a 6. pontban szereplı megszőnés idıpontja 2009. június 10. A 6. 
pontban a megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait 2009. június 11-ei hatállyal külön 
okiratba foglalt közfeladat ellátási megállapodás alapján a kft. lássa el. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztést az Aljegyzı asszony 
által elmondott kiegészítésekkel: a megszüntetı okirat 1.3 pontjában a felügyeleti szerv 
helyett irányító szerv szerepeljen; 1.4. pontjában a közfürdı és camping helyett vállalkozói 
közintézet kerüljön megnevezésre; a 6. pontban a 2009. június 10. határidı helyett 2009. 
június 11. legyen; a 8. pontja kerüljön kiegészítésre azzal, hogy legkésıbb 2009. június 9. 
napjáig vállalhat kötelezettséget a korábbi cég.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén is ismertette Aljegyzı asszony a 
módosításokat. A módosításokat jóváhagyva javasolja a bizottság a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Szabó Rita: Pontosítás szükséges. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén jelezte, hogy a 
megszüntetendı költségvetési szerv típusának besorolása egy következı napirendi pont 
keretében tárgyalandó alapítás alapító okirat módosítások kapcsán – ami június 1-tıl lép majd 
életbe – változni fog. Ezt a Magyar Államkincstárral leegyeztetve nem a vállalkozó közintézet 
kategóriába, hanem a közüzem kategóriába sorolják be. A bizottságok javaslatait megerısítve, 
ezzel ez egy kiegészítéssel javasolja elfogadásra a megszüntetı okiratot.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén már az elhangzott kiegészítéssel tárgyalták 
a napirendi pontot és ezzel javasolják elfogadásra. 
 
Egyed Attila: A Termálfürdı és Camping költségvetési szerv megszőnésérıl beszélnek, de 
kéri igazgató urat, tájékoztassa a nézıket, hogy a dolgozókat átvette-e az új cég, hány ember 
lett munkanélküli. 
 
Vörös Imre: A kft. jogutódja az intézménynek, így a törvény szerint kötelezı átvenni a 
dolgozókat. Minden dolgozónak felajánlották a kft-ben történı munkavégzés lehetıségét. A 
dolgozók vállalták a kft-ben történı továbbfoglalkoztatást, így a kft. minden dolgozót át fog 
venni. A munkarendben és egyéb dolgokban szervezeti változások lesznek, de az, hogy az 
üzemeltetı megváltozik, a dolgozók munkáját nem érinti. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Aljegyzı asszonyt, ismertesse a módosító javaslatokat. 
 
Dr. Szabó Rita: Az elıterjesztésben szereplı megszüntetı okirat tervezetének 1.3 pontjában 
a felügyeleti szerv megnevezés helyett irányító szerv, az 1.4 ponton belül a típusnál közüzem 
kerül meghatározásra, a 6. pontban a közfeladat átadásának dátuma, illetıleg az alapfeladatok 
továbbiakban történı ellátásának dátuma 2009. június 11. hatály. A 8. pont kiegészül egy 
mondattal: a költségvetési szerv legkésıbb 2009. június 9. napjáig vállalhat kötelezettséget.  
Megjegyzi, a szöveges elıterjesztés tartalmazta ezt a mondatot, de a jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy a megszüntetı okirat-tervezetnek is tartalmaznia kell.  
Az ismertetett kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a megszüntetı okirat tervezetét. 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elhangzott módosításokkal, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosításokkal együtt egyetért a 
Termálfürdı és Camping költségvetési szerv megszüntetésével, igennel szavazzon 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – fenti szavazást is 
figyelembe véve – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/133/2009. (V.29.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t  
 

a Termálfürdı és Camping költségvetési szerv megszüntetésérıl 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybeli elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselı-testület a határozat mellékletét képezı Termálfürd ı és Camping intézmény 
megszüntetı okiratát elfogadja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2009. június 10. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy:  Elıterjesztés a PATAQUA Kft. egyszerősített éves beszámolójának 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Vörös Imre a PATAQUA Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri az elıterjesztés készítıjét, ha kiegészítése van, tegye meg. 
 
Vörös Imre: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a PATAQUA Kft. egyszerősített éves 
beszámolójának elıterjesztés szerinti elfogadását. 
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Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. A bizottság kéri, hogy az elıterjesztések aláírtan kerüljenek 
a bizottság elé.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az egyszerősített éves 
beszámolóban foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/134/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a PATAQUA Kft egyszerősített éves beszámolójáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybeli elıterjesztést 
megtárgyalta és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. 2008. 
évi egyszerősített éves beszámolóját elfogadja. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Reményeik szerint június 12-én a fürdıt megnyitják. Elıtte a 
sárospataki polgárok részére ingyen áll rendelkezésre.  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a SIDINFO Nonprofit Kft. mőködésérıl, a mérleg és 
eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Siska Tamás a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Kulturális Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Siska Tamást, a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, ha 
kiegészítése van, tegye meg. 
 
Siska Tamás: A beszámoló nem tartalmazza, de a gazdasági évet érinti, hogy 1 millió Ft 
feletti ÁFA visszaigénylést eszközöltek, mely az APEH belsı elıírásai értelmében általános 
APEH vizsgálatot eredményezett. A vizsgálat eredményes volt, nincs kifogás és június 
hónapban várják az ÁFA visszatérítést.  
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Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a SIDINFO Kft. elıterjesztés szerinti mérleg és 
eredmény kimutatásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú 
szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását. A Pénzügyi Bizottság kéri, a kft 
arra törekedjen, hogy minél több olyan rendezvényt szervezzen, ami a bevételt növeli, így 
talán remény van arra, hogy a kft. önállóan is megállja a helyét. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a 
beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Bemutatja „A legek földje Zemplén” címő kiadványt, ami az Újbástya 
Rendezvénycentrum és a Tourinform Iroda elsı kiadványa.  
 
Szabó András: Kérdése arra irányul, hogy a kazamatában a helyi bortermelık  a saját borukat 
bemutathatják-e, értékesíthetik-e.  
Megemlíti, hogy januártól az állomáson nincs értékmegırzı. Kérdezi, a Sarokbástya 
profiljába beilleszthetı lenne az értékmegırzı létesítése? 
 
Hutkainé Novák Márta: Kérdezi, a beszámolót a taggyőlés megtárgyalta?  
 
Siska Tamás: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy részben a kazamatában, a tourinform 
pontnál és a kávézóban 4 helyi borász borait árusították és a különbözı rendezvényeken 
ezekkel akcióztak, illetve ezeket szolgálták fel. Ritkább eset, amikor a borászok maguk is 
részt vesznek az akcióban. Kevésbé jöttek be a jeles ünnepekkor, hosszú hétvégén szervezett 
borkóstolók, viszont egyéb más rendezvényhez kapcsoltan sikeresek voltak, ilyenkor a 
borászok is részt vesznek. Jelenleg 7 helyi borász bora van jelen a bástyában.  
Az értékmegırzı létesítése a tevékenységi körükbe illeszthetı. A földszinten lévı turisztikai 
fogadótérben lehetne megvalósítani. Fel kell mérni az ezzel kapcsolatos lehetıségeket.  
Mivel 100 %-ban önkormányzati tulajdonú a kft., az önkormányzat nevében Polgármester úr 
jár el, a beszámolót pedig most tárgyalja meg a Képviselı-testület. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki elfogadja a SIDINFO Nonprofit Kft. 
mőködésérıl szóló mérleg és eredmény kimutatást, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı - Aros János és Oláh József Csaba a szavazásnál nem volt 
jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/135/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a SIDINFO Nonprofit Kft. egyszerősített éves beszámolójáról 
 
 



 15 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybeli elıterjesztést 
megtárgyalta és a SIDINFO Nonprofit Kft. 2008. évi egyszerősített éves beszámolóját 
elfogadja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit 
Kft. mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Kiss Csaba az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit 
Kft. ügyvezetıje 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdezi az elıterjesztés készítıjét, van-e kiegészítése? 
 
Kiss Csaba: Nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazattal javasolja az INNOVO-PATAK Kft. mőködésérıl, mérleg és eredmény-
kimutatásáról szóló beszámoló elfogadását.  
A cég 2 beruházással kapcsolatban kapott megbízást az elmúlt évben a Képviselı-testülettıl, 
az „E” raktár átépítése, illetve az Erdélyi János és Comenius utcák sarkán lévı beépítetlen 
terület beépítésére. A két ingatlant apportáltak a cégbe, mely ingatlanok jelenleg is a cég 
tulajdonát képezik. A gazdasági válság miatt ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban hosszabb 
távú elkötelezettséget az ügyvezetı úr a város vezetıinek kérésére nem vállalt. Az ügyvezetı 
úr és a bizottságok is azt kérik, döntsenek abban, hogy ez a két beruházás – az „E” raktár 
átépítés és a telekbeépítés – idıszerő-e, az eredeti elképzelés és menetrend tartható-e, vagy 
van más elképzelés, vagy egyenlıre a további célok megjelölése nélkül ezeket a 
beruházásokat lassítsák, állítsák meg. Ez a bizottság kiegészítı javaslata is.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság véleménye. A bizottság javasolja, gondolják át, milyen más 
hasznosítási forma válik lehetıvé. Javasolja továbbá a bizottság, hogy a kft. az újabb 
felméréskor vegye figyelembe a városfejlesztés hosszú távú elképzeléseit.  
A mérlegbeszámolót a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Ladomérszky László István: Véleménye szerint az „E” raktárba tervezett lakásrészeket nem 
szabad megépíteni. Csak az önkormányzat milyen kínálati dömpinget indított el a városban a 
lakáspiacon, vagy fog a késıbbiekben elindítani. Át kellene gondolni, hogy milyen célra 
tudják felhasználni ezt az épületet, bár óva inti a Képviselı-testületet, hogy olyan beruházásba 
kezdjenek, ami a kötvénybıl felhasznált összeg visszafizetéséhez nem tud hozzájárulni. Ha 
nem találnak az épületnek olyan funkciót, amellyel olyan ingatlant tudnak kiváltani, ami 
könnyebben értékesíthetı, inkább újra döntsön a Képviselı-testület az épület sorsáról (esetleg 
újra felajánlani értékesítésre).  
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Hasonló a helyzet a saroktelekkel kapcsolatban is, bár talán a városközpontban kisebb az 
ingatlanok kereslet zuhanása. Ezen a területen sem biztos, hogy a korábbi döntésnek 
megfelelı beruházást kellene megvalósítani.  
Javasolja, a téma megtárgyalására több idıt szánjanak, most csak arról döntsenek, hogy 
állítsák le és keressék azt, hogy milyen módon próbálják meg ezeket a területeket 
hasznosítani. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A napirend témája a mérleg, eredmény-kimutatás jóváhagyása. A 
tervekrıl záros határidın belül dönteni kell, mert a Képviselı-testület döntésének értelmében 
a kötvény egy részét városfejlesztésre fogják fordítani. Nagyon meg kell nézni, hogy ebben a 
gazdasági helyzetben mit valósítsanak meg, mit részesítenek elınyben. Javasolja, hogy a 
javaslatokat a következı testületi ülésre hozzák vissza egy tervezettel, melyet a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyaljon meg.  
 
Zérczi László: Egyetért az elhangzottakkal. Véleménye szerint az „E” raktár épületénél a 
„kivárás” nem biztos, hogy jó ötlet, mert itt nem várható értéknövekedés. Ha azt az épületet 
állni hagyják, az értéke csak romlik. Ha ott a lakások kialakítását elvetik, talán az ingatlan 
értékesítése jöhet szóba. Itt ki lehetne kötni, hogy az értékesítésbıl befolyt összeget 
fejlesztésre kell fordítani. Ingatlanfejlesztı, befektetı cégek bevonását csak akkor javasolja, 
ha feltétlenül szükséges, mert az újabb kiadással jár. A  hivatalban is vannak szakemberek és 
a Képviselı-testület is tudna megoldást javasolni, nem biztos, hogy erre pénzt kellene költeni.  
A saroktelket ha várólistára teszik, az az ingatlan inkább megtartja az értékét és a nélkül is 
növekszik az értéke, hogy nem nyúlnak hozzá. A mélygarázs építése a parkolási gondot 
megoldaná.  
A beszámoló 5 ipari terület kialakítását tartalmazza. Érdeklıdik, melyek ezek a területek? 
Nagyon jó ötletnek tartja a piackutatást, ahol a lakosság véleményét, megelégedését lehetne 
felmérni. A megkérdezettek körét még lehetne bıvíteni, melybıl pontosabb következtetéseket 
lehet levonni. 
 
Kiss Csaba: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az ipari terület kialakításával kapcsolatban 
több anyag készült el. Az említett 5 ipari terület a Micropack megkeresése útján készült. 
Nagyon szerették volna, ha a mőanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég meg tudta volna vetni a 
lábát Sárospatakon. Teljes erıbedobással kezdték felmérni az önkormányzat tulajdonában 
lévı és a magántulajdonú telkeket és bevonni az anyagba, hogy minél szélesebb körő ajánlatot 
tudnak tenni a cégnek. Ezek a területek jelentıs részben a 37. számú fıút mellett, illetve a 
város másik részén  - ahol jelenleg is ipari területek vannak – és az Arany János út végén a 
kismalom elıtt helyezkednek el. Sajnos a cég  nem a városba telepedett le.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri igazgató urat, hogy a következı testületi ülésre az ülésen 
elhangzott elképzeléseket győjtse össze és mintegy tervet tegyen le a Képviselı-testület elé, 
melyrıl a két szakbizottság – a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési és a Pénzügyi 
Bizottság – véleménye után dönt a testület a beruházásokról. Nagy felelıssége van a 
Képviselı-testületnek abban, hogy mibe ruháznak be, mi a legszükségesebb, állítsanak fel 
rangsort. Figyelembe kell venni a városrendezési tervet is.  
Kéri a Képviselı-testület, aki elfogadja az INNOVO-PATAK Kft. mőködésérıl készült 
mérleg és eredmény-kimutatást, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı - Lendák Lajos Zoltán, Ladomérszky László István, Erdıs 
Tamás és Oláh József Csaba a szavazásnál nem volt jelen. 
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A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/136/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit  Kft. egyszerősített éves 
beszámolójáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybeli elıterjesztést 
megtárgyalta és az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. 2008. 
évi egyszerősített éves beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Társaság 2008. évi   
közhasznúsági jelentésrıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıje 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Hörcsig Márton urat, a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıjét. 
Kéri, ha az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Hörcsig Márton: Az elıterjesztés is tartalmazza, hogy nehéz év után szerény eredményt 
értek el. A bevételek kiesésének mértékében csökkentették a kiadásokat. Ezt legnagyobb 
mértékben a munkabérek terén tették meg. A hazai pályázatok megszőntek, az uniós 
pályázatok decemberben jelentek meg. A decemberben benyújtott pályázatuk ez évben nyert. 
Megemlíti, hogy az elmúlt idıben a médiatörvényben nem történt változás. Nem tudják, hogy 
a jövıben hogy alakul a támogatás a közszolgálati televíziók részére.  
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy elindították az internetes megjelenésüket. Kérte a 
sárospataki honlap kezelıjétıl is, tegye lehetıvé – mint ahogy ez már Sátoraljaújhelyben 
mőködik - , hogy a hír és kulturális mősoraikat szabad hozzáférhetıséggel online bárki 
megnézhesse. Ennek technikai lehetısége már adott.  
Elmondja, hogy tavaly elkezdték a környezetgazdálkodás és a vállalkozásokkal kapcsolatos 
pályázataikat és folytatják a fenntartható fejlıdéssel, valamint ez évben kutatásfejlesztésre is 
pályáznak. Mindent megtesznek azért, hogy a térségben az információ szolgáltatás teljes körő 
legyen. Az hiszi, hogy az önfejlesztés, a környezeti lehetıségeink megismerése most nagyon 
fontos és ebben a Zemplén Televízió lehetıséget tud biztosítani. Kéri ehhez a Képviselı-
testült támogatását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a 
mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja. A bizottság kéri, a Taggyőlés járjon el abban, hogy a 
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kisvárdai önkormányzat 2009. június 15. napjáig rendezze tartozását a Zemplén Televízióval. 
Ebben a két nagy tulajdonosnak kellene döntést hozni. Amennyiben ez nem történik meg, a 
bizottság ülésen felvetıdött, vizsgálják meg az új tulajdonosi szerkezet kialakítását, azaz 
Kisvárda tulajdoni hányadának átvételét, vagy más tulajdonos bevételét a televízió 
mőködtetésébe. Évek óta problémát jelent, hogy  a kisvárdai önkormányzat 1.600 ezer Ft-os  
tulajdoni részesedéssel 25 %-os tulajdoni hányadot képvisel. Az ezzel kapcsolatos problémát 
meg kell oldani, mert ez bizonytalanná teszi a televízió mőködését, mely hosszú távon nem 
járható út, ezért valamilyen megállapodásra kell jutni.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a 
beszámoló elfogadását.  
 
Hörcsik Márton: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Taggyőlésen elhangzott az a 
megbízás, hogy járjanak el a kisvárdai tulajdonrész megvizsgálása ügyében. Kisvárdán 
rendkívül nehéz helyzet állt elı, de ez nem a televízió gondja, mert ık teljesítettek és ezért az 
ellenszolgáltatást elvárják. A kisvárdai testületi ülésen elhangzott, hogy rendezni kell a 
Zemplén Televízió kintlévıségét. Bízik abban, hogy ez megtörténik és a meghatalmazás 
alapján az ügyben el fog járni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a Zemplén Televízió Igazgatójának, munkatársainak az 
elmúlt évi munkáját. Köszönetét fejezi ki azért, hogy minden pályázati lehetıséget 
kihasználnak a minél nagyobb bevétel érdekében. Az önkormányzat számára fontos a 
Zemplén Televízió mőködése és kéri, hogy továbbra is tartsák szem elıtt a tulajdonosok által 
megfogalmazott elveket.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztéssel, a Zemplén Televízió Kht. 2008. 
évi közhasznúsági jelentésével, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı – Ladomérszky László István, Erdıs Tamás, Lendák Lajos 
Zoltán nem volt jelen a szavazásnál. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/ 137/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Zemplén Televízió Közhasznú Társaság 2008. évi   közhasznúsági jelentésérıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani jelentést megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Szakmai beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2008/2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub szakmai alelnöke, vízilabda 
szakedzı 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Erdei Jánost, a Zempléni Vízilabda Klub alelnökét, ha az írásos 
anyaghoz képest kiegészítése van, tegye meg. 
 
Erdei János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy újabb 2 aranyéremmel gazdagodott a 
szakosztály, mert a PATAQUA Kupán is nyertek a gyerekek. Az éven bajnokságon induló 
versenyzık elsı helyen végeztek, maguk mögé utasítva a megye csapatokat is, mely 
szakmailag országos szintő eredménynek számít.  
Megköszöni Sárospatak város Önkormányzatának a támogatást. Jelenleg az egyetlen 
támogatójuk az önkormányzati szféra. A vállalkozások a nehéz helyzetre való tekintettel 
támogatást nem tudnak nyújtani és a sport célú  állami támogatás beszőkült. Az elmúlt 7 év 
egyik legnagyobb vesztese a diáksport, az utánpótlásnevelés és a helyzet még tovább 
nehezedik. Az ÁFA és a jövedéki adó növekedésével az utazási költségeik is komoly szinten 
fognak növekedni. Az egyesületet a legérzékenyebben az adományok adómentességének a 
megszüntetése érinti. A szülıknek ezentúl sokkal nagyobb terhet kell vállalni.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a beszámolót megtárgyalta. Az 
ülésen a nehézségek is szóba kerültek. Kitartást és sok sikert kívánnak az egyesületnek. A 
bizottság  egyhangú szavazattal a beszámoló  elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Gratulál a szakosztálynak. Az elmúlt 2 éves mőködésük alatt 4 
csapatból 4 aranyérmet szereztek, mely ígéretes jövı. Megköszöni a szakvezetés és a szülık 
áldozatos munkáját, mivel Patak a vizek városa és erısíteni kell ezt a sportágat.  
 
Hajdu Imre: Megköszöni Erdei Jánosnak azt az 5-6 éves munkát, amit a zempléni gyerekek 
testedzésére fordított. Nulláról építették fel azt az egyesületet, ahol most 143 gyerek sportol, 
vízilabdázik. Nemcsak az eredményekre gondol, hanem arra is, hogy egészséges életmódra 
neveli a gyerekeket.  
 
Aros János: A vízilabda szakosztályban végzett 2 éves tevékenység megfelelıen illeszkedik 
ahhoz a sikertörténethez, amelyben Sárospatak az utánpótlásnevelés terén nagyot alakított. 
Országosan is nagyon ritka teljesítmény, hogy 2 év alatt 4 csapatból 4 bajnoki aranyérmet 
szerezzen egy szakosztály vagy egyesület. A versenyeredmények mellett az sem 
elhanyagolható, hogy több mint 140 gyereknek sikerül hasznos szabadidı eltöltést biztosítani. 
Gratulál és köszönetét fejezi ki az edzıknek, a szakosztályvezetınek és a szülıknek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki tudomásul veszi a szakmai 
beszámolót, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Ladomérszky László István nem volt jelen a szavazásnál. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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7950-3/138/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Zempléni Vízilabda Klub 2008/2009. évi szakmai beszámolójáról 
 
A Képviselı-testület tárgybani szakmai beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
Felelıs: Aljegyzı (a határozat megküldésére) 
 
Határid ı: azonnal 
 
Polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el. 
 

 
8. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetıje 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság  

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıjét, 
egyben kérdezi, hogy az írásban leadott anyaghoz képest van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Molnár Marianna: Nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Szabó András: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
melyet szintén egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Egyed Attila: Az anyagban szerepel, hogy az intézmény sikeresen pályázott, kéri 
intézményvezetı asszonyt, hogy errıl pár szóban tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 
Molnár Marianna: Nagy örömmel ad tájékoztatást arról a 16 millió forint összegő elnyert 
pályázatról, amely elsısorban prevenciós célt szolgál. Ennek elsı állomása a június 5-én 
Halászhomokon kezdıdı – 10 alkalmat felölelı – és augusztus 28-án a Halászhomok napja 
rendezvénnyel záruló rendezvénysorozat, amelyben a gyermek-szülı kapcsolat erısítését 
célozzák. Másik nagy program a nyári szünetben megrendezésre kerülı nyári napközi, 
amelyet két héten keresztül mindennap a cigánytelepen kerül lebonyolításra, ehhez az 
önkormányzattól is segítséget kapnak.  
Szeptembertıl kezdıdı program keretén belül a Vay Miklós Szakképzı Iskola legkeményebb 
magatartászavaros magját célozzák, illetıleg az Erdélyi János Általános Iskolában lesznek 
diákcsoportok, mellette szülıcsoportot is indítanak az alapellátásban, illetve a védelembe vett 
gyerekek szülei számára indítanak készségfejlesztı csoportokat. Már folyamatban van a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a sajátos nevelési igényő gyerekek szülei részére egy 
olyan csoport indítása, amelyben szeretnének segítséget nyújtani részben információ-
átadással, illetve készségfejlesztéssel, hogy ezek a szülık minél jobban tudjanak segíteni  
saját gyermekeik fejlıdésében. Ez a programsorozat jövı év november végén fejezıdik be, 
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mindemellett családterápiát, párterápiát, konfliktuskezelési módszereket, illetve mediálásra is 
lesz lehetıség. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztésrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Hutkainé Novák Márta, Darmos István, Zérczi László, 
Oláh József Csaba, Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/139/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 
 
A Képviselı-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelıs: Aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. tevékenységével 
kapcsolatos képviselı-testületi döntések végrehajtásáról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Makra József társtulajdonost és Gulybán László ügyvezetıt, 
majd röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
az alábbi módosításokkal elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. Javasolja a bizottság, 
hogy a taggyőlés lehetıség szerint havonta, de legalább negyedévente tartson ülést. Javasolja 
továbbá, hogy a tulajdonosi jogok minél nagyobb érvényesülése érdekében – az 
elıterjesztésben szereplı 100.000,-Ft helyett – 1.000.000,-Ft fölötti szerzıdések 
megkötéséhez a taggyőlés jóváhagyása vagy a tulajdonosok írásbeli hozzájárulása legyen 
szükséges, ami kerüljön be a szervezeti és mőködési szabályzatba. Továbbá a gazdasági 
részleg feladata keretén belül a (szervezeti és mőködési szabályzat 18. oldala) b.) változata 
kerüljön elfogadásra.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, melyet 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az eredeti elıterjesztés szerint 
javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. A visszavásárlási értékek véglegesítése 
tekintetében a bizottság javasolja, hogy a jóváhagyandó szerzıdés visszavásárlási érték 
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táblázatának korrekciójára a szakértıi vélemény ismeretében kerüljön sor. Egyébként ehhez 
nem szükséges képviselı-testületi döntés, ez technikai jellegő egyeztetés lesz, itt elsısorban a 
Rákóczi utcai épületek tekintetében kell majd elvégezni a vizsgálatot, illetve a szakértıi 
vizsgálatok eredményét kell beépíteni.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a szervezeti és 
mőködési szabályzat 18. oldalán található két változat közül a b.) változat elfogadását 
javasolja a Képviselı-testületnek. Egyetértett, illetve javasolja a havonta tartandó taggyőlést. 
Megkéri az aljegyzı asszonyt, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat ismertesse. A 
bizottság ülésén javaslatként fogalmazódott meg, hogy a hıszolgáltatási szerzıdés esetleges 
visszavásárlásával kapcsolatosan nyilatkozzon az RFV-Sárospatak Kft. jelenlévı képviselıje.  
 
Dr. Szabó Rita: Feladatul kapta, hogy adjon számot arról, miért nem tudta márciusban 
megtárgyalni a Képviselı-testület az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. mérlegének 
elfogadásával kapcsolatos elıterjesztést.  
Errıl elıterjesztést nem készített, a bizottsági üléseken ismertette, hogy 2009. januárjában az 
ügyvezetık ajánlott levél formájában megkeresést kaptak arra vonatkozóan, hogy az ezzel 
kapcsolatos elıterjesztést idıben terjesszék a márciusi képviselı-testületi ülés elé. Az 
elıterjesztés elkészült, de némi kommunikációs zavar folytán nem a Jegyzıi Irodába jutott el, 
hanem a Felügyelı Bizottság elnökéhez, valamint Gulybán László ügyvezetıhöz, de nem 
azzal a megjegyzéssel, hogy azt továbbítsa a Jegyzıi Iroda részére, mint a képviselı-testületi 
elıterjesztés anyagát. Nem mulasztott senki, a sajnálatos eredmény azt mutatja, hogy a fent 
említettek okozták, hogy a Képviselı-testület a márciusi ülésen nem tudta megtárgyalni ezt a 
napirendet.  
Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. szervezeti és mőködési szabályzatára vonatkozóan 
elmondja, valóban jelentıs változás az, amely tükrözıdik már a tervezetben is és 
természetesen meg kell, hogy jelenjen a kft. társasági szerzıdés módosításában a jövıre nézve 
egy ügyvezetı, illetve a szavazati arány 50-50 %-os arányban történı megváltozása. 
Ehhez képest újabb változtatási kezdeményezés, hogy havonta tartson taggyőlést a kft., ez az 
évi egyszeri taggyőléshez képest sokkal fokozottabb, intenzívebb munkát tesz lehetıvé azzal 
a kitétellel, hogy a tagok kapják meg az elmúlt hónapról szóló pénzügyi jelentést, illetve 
minden könyvelési tételt.  
Ez a szöveges elıterjesztéshez képest újabb javaslat lenne, amit a bizottsági elnökök is 
ismertettek, hogy havonta ülésezzen az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. Az elıterjesztés 
postázásakor nem voltak annak teljes tudatában, hogy minden pénzügyi és gazdálkodási 
tevékenység Sárospatakon történhet, ezért ezzel kapcsolatosan két változatot jelöltek meg, de 
miután a körülményekben változás történt, így a b.) változatot javasolják a bizottságok is, 
illetve jómaga is.  
A második határozati javaslathoz tartozik egy olyan idıpont konkrét meghatározása, amit a 
Soós Csabával folytatott személyes egyeztetés alkalmával 2009. április 1-jében határoztak 
meg, mégpedig a szolgáltatási díjaknak 2009. április 1-jei hatállyal történı 10 %-os 
csökkentésére vonatkozóan. Ez a hıszolgáltatási alapszerzıdés 4.2.1. pontjában kerülne 
rögzítésre, tehát nem jelen szerzıdés aláírását követıen, hanem 2009. április 1. napjától. 
Ugyanez az idıpont a távhıszolgáltatási szerzıdésnél a 4.2.2. ponttal egészülne ki, tehát 
szintén 2009. április 1-jei hatállyal történne a 10 %-os csökkentés. A legfrissebb egyeztetések 
alapján még azzal egészítené ki a hıszolgáltatási szerzıdés módosítását, ami az alapszerzıdés 
6. pontjában, azon belül is a 6.1. pontban a rendes felmondás szabályai között szerepel – és 
erre a Pénzügyi Iroda vezetıje hívta fel a figyelmet – hogy a jelen szerzıdést szerzıdı felek a 
lejárat napjára mondhatják fel helyett bármikor felmondhatják. Az a bizonyos május 6-ai 
egyeztetés, amelyrıl egyébként írásos emlékeztetı is készült és a tulajdonostárssal 
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pontosították, nincs akadálya annak, hogy ezeket a szerzıdéseket az önkormányzat egy 
felmondási határidıvel, 30 nappal elıre, írásban bármikor felmondhassa. A jelenlegi írásban 
rögzített szerzıdéshez képest ennek van jelentısége, tehát ezt érdemben szeretnék 
javaslatként a Képviselı-testület elé tárni. Megemlítésre került még az inkasszó bevezetése, 
úgy gondolja, hogy ezt minden bizottság kellı alapossággal megtárgyalta, erre nézve kifogás 
nem merült fel. A szolgáltatási értékek, illetıleg a szerzıdés mellékletében szereplı 
visszavásárlási értékek mindenkori KSH által közzétett fogyasztói árindex szerinti évenkénti 
korrigálását, úgymond automatikussá tennék ezekben a szerzıdésekben, ez a beruházónak, 
illetve az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-nek úgymond nyomós érdeke, hiszen az infláció 
minden szolgáltatást sújt. Tehát ne legyen abból a jövıre nézve probléma, hogy nem került év 
végével felülvizsgálatra, hogy emelkedik-e az infláció mértékével a szolgáltatási díj vagy 
sem, hiszen legutóbb ebbıl adódott a számlák visszatartásából probléma.  
 
Makra József: Az volt a feladatuk az elmúlt másfél, két évben, hogy végrehajtsák azokat a 
korszerősítéseket, amelyek ahhoz kellettek, hogy ez a tevékenység most már számok által is 
bizonyítottan eredményes, energiatakarékos és jól mőködı legyen. Remélhetıleg ma már 
senkiben nincsenek kételyek, lezárt, befejezett évek vannak mögöttük, a tevékenység jól 
mőködik. Hangsúlyozza, hogy az a tevékenység, amelyet tapasztalnak a kft. munkájában,  
helyben folyik, a kft. az ehhez szükséges eszközöket, a technológiát és a betanítást 
biztosította. Az, hogy a konyha jól mőködik, ízletes az étel, a főtés olcsóbb és 
energiatakarékosabb, az elsısorban az itteni kollégák érdeme. Azért fontos ezt hangsúlyozni, 
mert az alapanyag beszerzése, az étlap összeállítása, stb. mind helyben történik, így logikus, 
hogy lehetıség szerint itt legyen ennek a teljes irányítása. A pénzügyi részeket viszont 
továbbra is Budapesten intézik. Szeretnék, ha továbbra is havi rendszerességgel kerülne sor 
taggyőlés tartására. Ez az ügy két lényegi dologról, egyrészt szervezeti változásról, másrészt a 
szerzıdések kérdésérıl szól. Szeretné szóban is megerısíteni azt az egyezséget, amelyet a 
tulajdonostárssal kötöttek. Ez a dolog számukra egyben képzelhetı el, ezért akkor adják ki a 
kezükbıl az ügyvezetést és a cég irányítását, ha lezárásra kerülnek mindazok a kimondott és 
kimondatlan, többször felmerült kérdések, amelyek a szerzıdésekkel kapcsolatban merültek 
fel, ezért javaslatként merült fel, hogy vizsgálják felül a szerzıdésben szereplı értékeket. 
Magas összegért, komoly munkaidı-ráfordítással készíttették el azt a szakértıi anyagot, amit 
épületgépész-, igazságügyi szakértı, valamint árhatósági igazságügyi árszakértı készített, 
ezen anyag kapcsán merıben más eredményre jutottak, mint ami az elızı alkalommal a 
Képviselı-testület elıtt szerepelt.  
A közvilágítási részekkel nem érdemes foglalkozni, hiszen az eredmények kézzel foghatóak, 
az önkormányzat 2 %-kal olcsóbban kapja ezt a szolgáltatást, és e tekintetben a jövıre nézve 
még további javulás várható.  
Az együttmőködést és a további vitákat elkerülendıen például a hıszolgáltatási szerzıdések 
esetében nem lehet vita azon, hogy mennyibe kerül a hıdíj, mivel a gázszolgáltató által 
leszámlázott díj kerül továbbszámlázásra. Ugyanilyen módon csökkentésre kerülnek a 
szolgáltatási díjak. Fél attól, hogy a cégtıl elveszik a tartalékolás lehetıségét és nem lesz 
pénze olyan feladatok elvégzésére, amelyek mindenképpen fontosak lennének. Ma ez a cég 
mínuszban van, és még további feladatai vannak. Ebbıl az árbevételi struktúrából ez nem lesz 
tartható, nem tud tartalékolni, de nyilván ez az árak és a feltételek változásával változhat. 
Tehát elképzelhetı, hogy az idei év egy olyan átmeneti év lesz, amikor a cég éppen csak meg 
van. Úgy engedik útjára ezt a céget, hogy járja a saját útját, de ott lesznek a háta mögött és ha 
kell ellenırzik, számon kérik és segítik. Egy dolgot szeretne rögzíteni, természetesen az itt 
most elhangzott szakértıi véleménynek az átadása után az önkormányzat illetékesei nyilván 
meg fogják vizsgálni, nagyjából 1 % körüli eltérése van a szakértı által kiszámított árnak a 
kft. által szerzıdésbe rögzített és elszámolt árakhoz képest. A taggyőlésen azt fogják 
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képviselni, hogy ez az egész csomag együtt vihetı keresztül, akkor lehet szervezeti és 
mőködési szabályzatot módosítani, ha a szerzıdések lezárásra kerültek. Úgy gondolják, hogy 
itt és most ezek a szerzıdések le vannak zárva, azt szeretnék, ha azt a Képviselı-testület is 
megerısítené, hogy itt és most a szerzıdésekkel kapcsolatos minden polémiát befejeznek. 
Belefáradtak abba, hogy olyanokon vitatkoznak, amelyek teljesen zsákutcába vitték a 
dolgokat, láthatóan bebizonyosodott, hogy nekik volt igazuk. Reméli, hogy ezt a Képviselı-
testület döntése is megerısíti az ı számukra is. Ugyanakkor az ı döntésük azt erısíti meg, 
hogy érezték az igényt erre a fajta feladatra, és maguk is számot vetettek azzal, hogy így 
remélhetıleg jobban fog tudni mőködni a közös cég.  
 
Hutkainé Novák Márta: Ha az elıkészítés és az eredeti szerzıdések megkötése is a 
jelenlegihez hasonlóan, megfelelıen elıkészítve, megfontolva történt volna, akkor nem 
tartanának itt, sok mindent megspórolhattak volna, idegességet, pénzt, idıt, és talán a 
viszályokat is kikerülhettek volna. Ezért, ha ezeket a kérdéseket idıben tisztázzák, akkor 
tudták volna, hogy ez a 10 % mennyire reális.  
A bizottsági üléseken történt vita alapján, illetve a Pénzügyi Iroda vezetıje megjegyzésébıl 
kiindulva, hogy a bázisszámok mennyire jók vagy sem, bízik abban, hogy megértik, illetve 
megértetik a lakossággal is, és nem fogják azt mondani, hogy elhamarkodott, át nem gondolt 
döntést hozott a Képviselı-testület, amelynek egy másfél éves viszály volt a következménye. 
Azt, hogy az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft., illetve önkormányzat részérıl megfogalmazott 
igényekben sikerült elırelépni, azt el tudja fogadni, tudja támogatni, de azt, hogy így kellett 
idáig eljutni, azt sajnos nem.  
 
Saláta László Mihály: Annak idején a Képviselı-testület hozott egy döntést tele 
bizalmatlansággal, gondokkal, várakozással és ma már eljutottak odáig, hogy letették az 
alapokat, innentıl kezdve tudnak dolgozni. Minden új magában hordozza a vitákat, a 
nemtetszés nyilvánítás lehetıségét, a bizalmatlanságot. Megbeszélték a problémákat, azokat 
korrigálták és eljutottak odáig, hogy kezdjenek el dolgozni és felejtsék el, ami eddig volt. 
Utólag – ha vitában is – visszaigazolta a Képviselı-testületet, hogy az a döntés, amit annak 
idején meghozott nem volt helytelen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megnyugtató dolognak tartja, hogy le tudtak zárni egy másfél éves 
idıszakot, természetesen tanulva a hibákból. Megköszöni a társtulajdonos és Soós Csaba úr 
tárgyalásokon való konstruktivitását és nyitottságát. Ezek a tárgyalások nem mentek könnyen, 
megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, hogy az önkormányzat érdekeit 
képviselve el tudtak jutni idáig. Kéri Gulybán László ügyvezetıt, hogy a havonkénti 
beszámolók valóban történjenek meg. Elıttünk állnak olyan dolgok, amelyek korábban még 
az induláskor ígéreteket kaptak, illetve lehetıséget az együttmunkálkodásra, hogy a 
panelprogrammal kapcsolatban erre külön lehetıség lenne az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-
vel és az ott lakókkal megállapodást kötni a panelprogramon kívül kezdjék el. Az energia-
takarékosság kapcsolatában arról gondolkodnak, hogy a Végardói termálvíz hasznosítása 
vagy a napkollektorok felszerelésével pályázattal, esetleg az Árpád Vezér Gimnázium 
energiaellátását, mivel nagy felületrıl van szó. A napi gondokon túl ezzel is kezdjenek el 
foglalkozni, hogy lássák, itt valóban milyen lehetıségek rejlenek még. 
 
Aros János: A Képviselı-testület legnagyobb döntése, amely a város valamennyi életterét 
érintette, a kft. létrehozása volt. Mindannyian emlékeznek az elızményekre, a szavazásokra, a 
vitákra, az ezzel kapcsolatos beszélgetésekre, amelyek eredményeként létrehozták a közös 
kft-t. Azért közös kft-t, mert nem szerették volna az egészet kiszervezni, tudja mindenki, hogy 
milyen állapotban volt a távhı, mennyi kintlévısége volt, milyen pazarlások folytak nemcsak 
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a távhı, hanem más vonatkozásban is. Egy a kérdés, hogy megérte-e létrehozni többszáz 
millió forint összegő beruházással ezt a kft-t. 
Igazgató úrral sokat vitatkoztak, egyeztettek e tekintetben, a legutóbbi egyeztetés minden idık 
egyik legkonstruktívabb, legelıremutatóbb és legmegnyugtatóbb egyeztetése és megbeszélése 
volt, hiszen sikerült azokat a kérdéseket tisztázni, amelyek egyértelmően bizonyítják, 
megérte-e, hogy távhı és hıszolgáltatás vonatkozásában jelentıs megtakarítás érhetı el. 
Példaként említi, hogy a tavalyi négyszeri, közel 30 %-os áremelést nem kellett a 
távhıszolgáltatást igénybe vevı lakosokra terhelni, ennek nagy részét az önkormányzat ki 
tudta gazdálkodni.  
Örömmel jelenti be, hogy ez a megtakarítás tovább folytatható, amelyekrıl még további 
egyeztetések várhatók. Úgy tőnik, hogy a lakótelepen két lépcsıház készen áll a 
panelprogramra, mert látják a lépcsıházak, hogy megtakarítás ténylegesen csak úgy érhetı el, 
hogy – újabb kb. 20 %-os megtakarításról lehet beszélni – ha azokat a szigeteléseket, uniós 
elıírásokat mindenki elvégezteti pályázatból vagy saját költségen. Az önkormányzat erre 
készen áll, mivel a költségvetésben 30 millió forintot erre elkülönítettek. A Lavotta út 55. és 
57. szám alatti lépcsıházak lakói 13.000,-Ft összegő gázszámlát fizettek télen, megjegyzi, 
hogy ık nem átalányt fizetnek, tehát van még mit elırelépni. Az esetleges bizonyos 
hıszolgáltatás kivásárlása vonatkozásában a számokat még vizsgálják, az elképzelésekrıl 
hamarosan tájékoztatni fogják a Képviselı-testületet is.  
A közétkeztetés vonatkozásában remélhetıleg mindenki számára már nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jelentıs létszámcsökkentésbıl mekkora megtakarítást tudtak elérni.  
A karbantartásról nem esett szó, úgy tőnik, hogy az intézmények is elfogadták, igénybe veszik 
ezt a szolgáltatást, itt is van még mit harmonizálni. 
Összességében megköszöni a tulajdonostárs konstruktív hozzáállását, viták biztosan lesznek 
még, de ahogy látszik az apróbb viták – amennyiben elıremutatóak – elıre viszik az 
önkormányzatot, ami további megtakarításokat eredményezhet.  
 
Dr. Szabó Rita: Kapcsolódna az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke által ismertetett 
módosítási javaslathoz, mely szerint a szervezeti és mőködési szabályzat tervezete egészüljön 
ki a taggyőlés havonta, de legalább negyedévente történı ülésével. A tervezet 18. oldalán a b.) 
változat elfogadásával, mely szerint Sárospatakon történik minden gazdálkodási tevékenység, 
továbbá javasolta a bizottság, hogy 1.000.000,-Ft értékhatár felett történjen a taggyőlés 
jóváhagyásának a kérése. Az elıterjesztéshez képest ez változást jelent, hiszen a 100.000,-Ft-
ot a bizottság alacsonynak tartotta.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arra vonatkozóan, hogy a 
taggyőlés havonta, de legalább negyedévente tartson ülést.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangú szavazással – egyetértett azzal, hogy 
a taggyőlés lehetıség szerint havonta, de legalább negyedévente tartson ülést.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a szervezeti és mőködési 
szabályzat 18. oldalán a b.) változat elfogadására vonatkozóan, mely szerint minden 
gazdálkodási tevékenység Sárospatakon történjen.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
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A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangú szavazással – a szervezeti és 
mőködési szabályzat 18. oldalán a gazdasági részleg feladata tekintetében a b.) 
változatot fogadja el, mely szerint a társaság legfıbb gazdálkodási tevékenységét 
Sárospatakon végzi.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arról, hogy az 1.000.000,-Ft 
értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásokhoz a taggyőlés jóváhagyása legyen szükséges.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangú szavazással – egyetértett azzal, hogy 
a tulajdonosi jogok minél nagyobb érvényesülése érdekében az 1.000.000,-Ft feletti 
szerzıdések megkötéséhez a taggyőlés jóváhagyása szükséges.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a már módosításokkal elfogadott 
szervezeti és mőködési szabályzatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel – 14 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/140/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft.  

Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról  
 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. e határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatot az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja a Kft. 
Taggyőlése felé: 
 

• a Taggyőlés lehetıség szerint havonta, de legalább negyedévente tartson ülést, 
• a 18. oldalon a gazdasági részleg feladata tekintetében a b.) változatot fogadja el, 

mely szerint a társaság legfıbb gazdálkodási tevékenységét Sárospatakon végzi, 
• a tulajdonosi jogok minél nagyobb érvényesülése érdekében az 1 millió Ft feletti – 

100 ezer Ft helyett – szerzıdések megkötéséhez a Taggyőlés jóváhagyása 
szükséges. 

 
Felelıs: polgármester, a Kft. ügyvezetıje 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arról, hogy a hıszolgáltatási 
szerzıdés 4.2.1. pontja egészüljön ki azzal, hogy „a szolgáltatási díj 2009. április 1. napjától 
3.133.932,-Ft/hó+ ÁFA összeg legyen.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a 
hıszolgáltatási szerzıdés 4.2.1. pontja egészüljön ki azzal, hogy „a szolgáltatási díj 2009. 
április 1. napjától 3.133.932,-Ft/hó+ÁFA összeg legyen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a hıszolgáltatási szerzıdés 6.1. 
pontjának módosítására vonatkozóan, mely a következı: A jelen szerzıdést a szerzıdı felek 
bármikor, a másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 30 nappal írásban, ajánlott levél 
útján intézett felmondással felmondhatják.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangú szavazással – egyetértett a 
hıszolgáltatási szerzıdés 6.1. pontjának módosításával, mely szerint „A jelen szerzıdést a 
szerzıdı felek bármikor, a másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 30 nappal 
írásban, ajánlott levél útján intézett felmondással felmondhatják.” 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a már elfogadott módosításokkal 
együtt a hıszolgáltatási szerzıdés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel – 14 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/141/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t   

 
hıszolgáltatási szerzıdés módosításáról  

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft., mint szolgáltató 
és Sárospatak Város Önkormányzata, mint megrendelı között fennálló hıszolgáltatási 
szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztést és azt az alábbi módosítással elfogadja: 
 

• az alapszerzıdés 4.2.1. pontja: „A szolgáltatási díj 2009. április 1. napjától 
3.133.932,-Ft/hó+ÁFA.”, 

• az alapszerzıdés 6.1. pontja: „A jelen szerzıdést a szerzıdı felek bármikor, a 
másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 30 nappal írásban, ajánlott 
levél útján intézett felmondással felmondhatják.” 

 
A hıszolgáltatási szerzıdés módosítás e határozat mellékletét képezi.  
 
Felelıs: polgármester, a Kft. ügyvezetıje  
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Határid ı: azonnal  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a távhıszolgáltatási szerzıdés 
módosítására vonatkozóan, ez szintén a 2009. április 1-jei hatállyal esedékes változtatás, ami 
az alapszerzıdés 4.2.2. pontjához kerülne kiegészítésre. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangú szavazással – egyetértett a 
távhıszolgáltatási szerzıdés 4.2.2. pontjára vonatkozóan a 2009. április 1-jei hatály 
változtatására vonatkozóan.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a távhıszolgáltatási szerzıdés 
6.1. pontjának módosítására vonatkozóan, mely a következı: A jelen szerzıdést a szerzıdı 
felek bármikor, a másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 30 nappal írásban, 
ajánlott levél útján intézett felmondással felmondhatják.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangú szavazással – egyetértett a 
távhıszolgáltatási szerzıdés 6.1. pontjának módosításával, mely szerint „A jelen 
szerzıdést a szerzıdı felek bármikor, a másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 
30 nappal írásban, ajánlott levél útján intézett felmondással felmondhatják.” 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a már elfogadott módosításokkal 
együtt a távhıszolgáltatási szerzıdés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel – 14 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/142/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t   

 
távhıszolgáltatási szerzıdés módosításáról  

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft., mint szolgáltató 
és Sárospatak Város Önkormányzata, mint megrendelı között fennálló 
távhıszolgáltatási szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztést és azt az alábbi 
módosítással elfogadja: 
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• az alapszerzıdés 4.2.2. pontja: „A hıdíj a megrendelı, mint árhatóság által 
meghozott ármegállapító döntésnek megfelelı mértékő fajlagos hıdíj és a mért 
hımennyiség szorzata alapján kerül kiszámlázásra 2009. április 1-tıl.” 

• az alapszerzıdés 6.1. pontja: „A jelen szerzıdést a szerzıdı felek bármikor, a 
másik félhez a lejárat napját megelızıen legalább 30 nappal írásban, ajánlott 
levél útján intézett felmondással felmondhatják.” 

 
A távhıszolgáltatási szerzıdés módosítás e határozat mellékletét képezi.  
 
Felelıs: polgármester, a Kft. ügyvezetıje 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A tulajdonosi szavazati arányok tekintetében megállapodás született, ez 
társasági szerzıdés módosítást fog magával vonni. Nem tudja a menetét, tehát valamelyik 
félnek nyilván ezt szükséges kezdeményeznie, majd a taggyőlésnek ezt elfogadnia. Ha ebben 
a Képviselı-testületnek kell a kezdeményezı szerepet vállalni, akkor meg kellene hozni az 
erre vonatkozó döntést is, vagy ha szükségtelen és a taggyőlés ezt az egész kérdést bonyolítja 
egyrészrıl, másrészt ennek az adminisztratív költségeinek a megoldása hogyan történik. Úgy 
gondolja, hogy a társasági szerzıdés módosításáról mindenképpen valamilyen technikai 
jellegő döntést kellene hozni.  
 
Dr. Szabó Rita: Ezek a határozatok, amelyeket a Képviselı-testület elfogadott, ezek 
végrehajtásáért felelıs a polgármester, ami azt jelenti, hogy ezeket a döntéseket kell 
képviselnie az önkormányzat nevében a polgármesternek az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 
taggyőlésén. Ezáltal a felhatalmazást is megadta a Képviselı-testület arra vonatkozóan a 
polgármesternek, hogy a kft. taggyőlésén képviselje ezeket a döntéseket. Nem tettek említést 
a tulajdonostárs vezérigazgatójának, hogy a 100.000,-Ft összegő értékhatár módosítását szinte 
valamennyi bizottság alacsonynak tartotta. Elmondta az érveket a tulajdonostárs részérıl, 
ugyanakkor minden felszólalónak az volt a meglátása, hogy a napi ügymenetet annyira 
megakasztaná a 100.000,-Ft-os tétel taggyőlés által történı jóváhagyatása, ami fennakadást 
okozna. A maga részérıl ehhez képest nem szándékozott más javaslatot tenni, azt gondolja, 
hogy ennek a két tulajdonostárs közötti részletes megbeszélésére lesz szükség és a taggyőlés 
mondja ki a végleges döntést, de ezt kell képviselnie az önkormányzatnak a taggyőlésen.  
 
Makra József: Aljegyzı asszonnyal elızetesen egyeztetettek a 100.000,-Ft összegő 
értékhatár tekintetében. Úgy ítélik meg, hogy itt most a kft. székhelyén az eddigi 
tevékenységgel szemben egy vadonatúj tevékenység, mégpedig a gazdasági tevékenység jön 
létre, amelynek nincs semmilyen múltja. Itt, akik ezt majd végezni fogják, legfeljebb odáig 
látják a dolgokat, hogy a lakosság részére kiszámlázták a távhı díjakat. Semmilyen 
tapasztalatuk nincs abban, hogy hogyan kell lekezelni a közétkeztetésnek a beszállítói 
számláit, a gázdíjakat, egyebeket. Ezért úgy gondolják, hogy ez a szoros ellenırzés, ami a 
100.000,-Ft összegő értékhatárt illeti, igenis indokolt. Úgy szól a dolog, hogy 
szerzıdésenként. Ha hosszú távú szerzıdéseket kötnek valakivel, azt egyszer kell 
engedélyezni, onnantól kezdve természetesen jogában a helyi gazdasági vezetésnek akár napi 
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2,5-3-100 millió forintot is utalnia, ha az szerzıdésszerően egyszer le van szabályozva és jóvá 
van hagyva. Ezt egyszer, az ilyen nagy összegő dolgokat a taggyőlésnek végig kell beszélnie, 
ha rá akarja bízni egy olyan területre, aki még ezt a tevékenységet nem végezte. Ezért 
ragaszkodtak ehhez az értékhatárhoz, az összes többi érték, ami egyébként napi szinten 
megfordul a cégben, hiszen látják, hogy – Budapesten folyik ennek a könyvelése – messze 
alatta marad a 100.000,-Ft-nak. Az összes többi napi tétel nem fogja elérni a 100.000,-Ft-ot. 
Ha ez fennakadást jelentene a kft. munkájában, akkor természetesen ezt a döntést majd felül 
kell vizsgálni. Azt szeretné, ha a városban mindenki úgy élné meg ezt a dolgot, hogy 
Sárospatak városa óriási dolgot követett el ennek a kft-nek a létrehozásával, úgymond úttörı 
szerepet töltött be. Legnagyobb megdöbbenésére több önkormányzattól azzal a hírrel keresik 
fel, hogy jártak Sárospatakon érdeklıdtek, megnézték, országos és pozitív hírő lett a város a 
kft. megalakítása tekintetében, amit mindenki számára el kell mondani.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A Képviselı-testület elfogadta a módosításokat, arra hatalmazva fel a 
polgármestert, hogy ezt képviselje a kft. taggyőlésében. 
 
Hutkainé Novák Márta: Két társasági szerzıdés módosítást érintı pont van a szerzıdést 
illetıen.  
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Hild téri szökıkút Wass Albert Emlékhellyé történı 
átalakításáról  
Elıterjesztı: Kovács Ágnes építész 
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság  
 

Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti Kovács Ágnes építészt, Makláry Zsolt ikonfestıt és Gáll 
Józsefet a Sárospataki Wass Albert Kör elnökét.  
 
Gáll József: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Wass Albert Kör tagjai 
keresztény nemzeti elkötelezettségő személyekbıl állnak. Feladatuk a város történelmi 
múltjának, hagyományainak ápolása, ezért születésének 100. évfordulóján (2008. évben) 
döntöttek arról, ha lehet Wass Albert számára emlékhelyet keresnek a városban. Szerencsésen 
találkozott azzal a szándékkal, hogy a városvezetés betervezte a Hild tér átépítését, ezért 
megkeresték ıket ezzel kapcsolatban, egyeztettek, hogy hogyan tudnák ezt a két dolgot 
összeegyeztetni, természetesen a Wass Albert Kör (kb. 30 bejegyzett tag) a város polgárait 
mozgósítva vállal győjtést adományokból, hogy ennek a költségeihez hozzájáruljon. A 
rendezvények kéthetenként zajlanak, ahol 80-100 fıvel vannak jelen. Szeretnék ezt a 
feladatot, mint civil szervezet továbbra is felvállalni, s továbbra is kitartani a keresztény 
nemzeti értékek mellett.  
 
Kovács Ágnes: Makett formájában röviden ismerteti a Hild téri szökıkút és környezete 
jelenlegi állapotát, majd a jövıbeni építészeti elképzeléseket.  
 
Makláry Zsolt: Az emlékmővön a következı idézet szerepelne Wass Albert: Hagyaték címő 
mővébıl: „Tiszteld ıseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát!” 
Ez véleményük szerint olyan általános értékekre hivatkozik, ami az évezredes történelemben 
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fontos volt és fontos is lesz, remélik, hogy Sárospatak polgárai többségének akaratával, 
értékrendjével találkozik.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság egyhangú szavazással támogatja a Hild téri építészeti 
elképzelések megvalósítását.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal 
és 1 tartózkodás mellett szintén javasolja a Hild tér vonatkozásában az építészeti elképzelések 
megvalósítását. Elhangzott bizottsági ülésen, hogy a Wass Albert Kör az emléktábla 
elkészítésére győjtést fog rendezni. A város költségvetésbıl és az adományokból kerüljön a 
szökıkút végleges kialakítása megvalósításra.  
 
Hutkainé Novák Márta: Egyetért azzal, hogy a Hild téren a szökıkutat fel kell újítani, erre a 
költségvetésben forrás lett biztosítva. Egyetért az ismertetett tervvel, amely szép és 
támogatható. Nem ért egyet viszont, és azt hiszi, hogy a lakosságot meg kellett volna 
kérdezni, hogy a nyíltan és becsülendı felvállalt politikai hozzáállást el kell ismerni, meg kell 
becsülni, tiszteletben kell tartani, de azt gondolja, hogy az elnevezéssel kapcsolatban ki kellett 
volna kérni a lakosság véleményét. 
 
Zérczi László: Véleménye szerint az idézet mindenkit megérint. Kérdése, hogy milyen 
összegő beruházást igényel ez az átalakítás.  
Erdıs Tamás: Bízott abban, hogy nem tesznek fel olyan kérdéseket, amelyeknek nincs helye, 
nevezetesen egy személy megkérdezte, miért kell Sárospatakon Wass Albert Emlékhely, 
megjegyzi a név helytelenül került leírásra. Amikor 2006. októberében 1-jén felhatalmazták a 
Képviselı-testületet arra, hogy a város ügyeiben döntsenek, akkor az is része volt annak, hogy 
ilyen fajta felelısséget felvállaljanak. Azt gondolja, hogy a Wass Albert Kör politikai 
hovatartozását felvetni, amikor az egyetemes magyar irodalomról az egyetemes magyarságról 
van szó egy ilyen kérdésben, nem helyénvaló dolog. Ebben a dologban a politikát teljes 
mértékben ki kell rekeszteni, ez most az. Egy köztéri szoborról van szó, amelynek eddig nem 
volt neve, nem volt funkciója, végre van egy öntevékeny sárospataki civil kezdeményezés, 
ami dolgozik fizetés nélkül, akkor gondolja, hogy bármelyik politikai közeg számára 
követendı példa. Ezért nem hiszi, bárkinek kritikai észrevétele lehet a tartalom, a forma, a 
minıség és a kezdeményezés ellen. Azt tartja méltatlannak, hogy egyáltalán ezen vita van, a 
maga részérıl azt kéri, hogy támogassák nagy tisztelettel ezt a kezdeményezést.  
 
Hutkainé Novák Márta: Nem kérdıjelezi meg Wass Albert munkásságát, az említett mondat 
fontosságát és elismerését, nincs kifogása, csupán annyit jelzett, hogy ebben a kérdésben meg 
kellett volna kérdezni a lakosság véleményét.  
 
Darmos István: Van egy civil szervezet, amely értéket kíván létrehozni, ennek a pénzügyi 
fedezetét is szándékában áll elıteremteni, ezért úgy gondolja, hogy ezt támogatni kellene.  
 
Kovács Ágnes: Az önkormányzat a költségvetésben 5 millió forintot biztosított a szökıkút 
újraépítésére. Azt gondolja, hogy ez az összeg hosszú idıre még az üzemeltetését is biztosítja 
ennek az emlékmőnek. Szándékuk annak a költségnek az elıteremtése, és hozzájárulásként 
való biztosítása, amely számukra ezt a helyet emlékhellyé teszi.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a tájékoztató tudomásulvételérıl 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
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A Képviselı-testület 13 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

7950-3/143/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Hild téri szökıkút Wass Albert Emlékhellyé történı  
átalakításáról  

 
 
A Képviselı-testület tárgybani szóbeli tájékoztatót megtárgyalta, egyetértve a 
kezdeményezéssel, azt tudomásul vette.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: folyamatos, 2009. december 31. 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a Wass Albert Körnek, a kedves sárospataki polgároknak, 
hogy felvállalják ezt az ügyet, mellyel rendezıdhetne a Hild tér látványa is, ehhez az 
adományhoz maga is szeretne hozzájárulni.  
 
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Támogatási kérelem Józseffalva történelmi városrész határait jelzı 
emléktáblák elkészítéséhez 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság, Kulturális Bizottság  
 

Dr. Hörcsik Richárd: Röviden ismerteti a kérelemben foglaltakat. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén komoly vita kerekedett errıl a témáról, 
végül 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolja a kérelem támogatását.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazással javasolja a Képviselı-testületnek, hogy elviekben támogatja ennek a konkrét 
táblának az elhelyezési szándékát, következésképpen a vele járó költséget is. A bizottság 
emellett javasolja továbbá, hogy vizsgálják meg a város egyéb területeinek ilyen fajta 
lehetıségeit. Ezzel a témával kapcsolatban 2005. évben már döntött a Képviselı-testület. 
Javasolja, hogy a történelmi városrészek határainak kijelölésével foglalkozzon a Képviselı-
testület.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság tárgyalta a kérelmet, ahol felmerült, nem indít-e el 
láncreakciót a történelmi városrészek kapcsán a történelmi emléket hordozó táblák beszerzési 
igénye. A bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek a kérelem támogatását a 
kulturális pályázati alap terhére a 40.000,-Ft biztosítását.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja a kérelem támogatását.  
 
Darmos István: Minden olyan tevékenységet támogatni kell, amely a hagyomány ápolásáról 
szól, hiszen a múlt értékeinek megırzése és tovább öregbítése nagyon fontos feladat. Maga 
részérıl támogatja ezt a kezdeményezést, egyetért azzal, hogy a többi városrész ilyen fajta 
táblával való ellátása is fontos, amit egységesen kellene megoldani. 
 
Lendák Lajos Zoltán: Az elızı lakossági fórumon szóba került a településeket jelzı táblák 
kérdése, ami már akkor is kedvezı fogadtatásban részesült. Egyetért Darmos István 
képviselıvel abban, hogy a többi városrész táblával való ellátására egységes megoldást 
kellene találni.  
 
Zérczi László: Javasolja, hogy ennek az egységes megoldására vonatkozó javaslatot a jövı 
évi költségvetéskor tárgyalják újra.  
 
Stumpf Attila: Megköszöni mindenkinek, aki támogatni tudja e nemes célt, amit ezúton 
megköszön az ott lakók nevében.  
 
Saláta László Mihály: Az emléktábláknak mindenképpen egységesnek kellene lennie. 
Javasolja a kérelem támogatását, de akkor már erre vonatkozóan is legyen formatervezett 
elképzelés. Megjegyzi, 2005-ben túlságosan sokba került volna az emléktáblák 
kivitelezésének költsége. Véleménye szerint a térség lakosságát is be lehetne vonni abba, 
hogy adomány összegyőjtésével minden városrész maga valósítsa meg ezt az elképzelést, így 
nem terhelnék vele a város költségvetését, persze mindezt formatervezetten.  
 
Egyed Attila: Támogatja a kérelmet.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetıdött, hogy azok a külterületek, 
amelyek közigazgatásilag Sárospatakhoz tartoznak, nincsenek megjelölve, ezért az ezzel 
kapcsolatos kérdések is felmerülhetnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselı-testület 2005. évi 
határozata alapján akkori számítások szerint ez 9.700 eFt-ba került volna.  
 
Hajdu Imre: Megjegyzi, hogy Eisenach város neve nem szerepel a testvérvárosi táblákon.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Eisenach testvérváros delegációja ma érkezik Sárospatakra. Kéri a 
Képviselı-testület szavazását a kérelemrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

7950-3/144/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Józseffalva történelmi városrész határait jelzı 
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Emléktáblák elkészítésérıl 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Az emléktáblák elkészítését 40.000,-Ft-tal támogatja a kulturális pályázati alap terhére.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Megköszöni a józseffalvi sárospataki polgároknak, hogy szívükön 
viselik a résztelepülés életét, történet feltáró múlt igényét és büszkék településükre, sváb 
múltjukra.  
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az elsı osztályosok 2009/2010-es tanévre történı 
beiratkozásáról  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 

Lendák Lajos Zoltán: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, egyben ismerteti, 
hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra 
javasol a Képviselı-testületnek.  
Tájékoztatja továbbá a Képviselı-testület tagjait, hogy a bizottság átruházott hatáskörben 
döntött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Esélyegyenlıségi Szabályzatának és 
Minıségirányítási Programjának jóváhagyásáról.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: E napirendi pont kapcsán a közelgı pedagógus nap alkalmából 
szeretettel köszönti a pedagógus kollégákat, nekik, valamint a diákok számára a szünidıre jó 
pihenést kíván. Kéri a Képviselı-testület szavazását a tájékoztatóról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı – Hutkainé Novák Márta, Feró István Ferenc, Ladomérszky 
László István, Hajdu Imre a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/145/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az elsı osztályosok 2009/2010-es tanévre történı 
beiratkozásáról  

 
A Képviselı-testület az elsı osztályosok 2009/2010-es tanévre történı beiratkozásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Felelıs: Aljegyzı (a határozat megküldésére) 
Határid ı: azonnal 
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13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévı intézmények alapító 
okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı  

• Mese Óvoda és Bölcsıde 
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
• Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
• Vay Miklós Szakképzı Iskola 
• Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Pénzügyi Bizottság  

• A Mővelıdés Háza és Könyvtára 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

• Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat  
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

• Gondozási Központ 
• Rendelıintézet 

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

• Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

• Kommunális Szervezet 
• Termálfürd ı és Camping 

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

Dr. Szabó Rita: Az alapító okiratok módosítását a 2008. évi CV. törvény rendelte el, ennek 
megfelelıen többféle elıkészítı munka zajlott abban az értelemben, hogy a szakterületek 
elvégezték a saját intézményeik alapító okiratainak módosítását. Miután elég részletesek a 
módosítási javaslatok, jogi, szakmai szempontból és mindenféle vonatkozásban történı 
egybevetésük, sajnos az elıterjesztések kiküldését követıen, a bizottsági munkák megkezdése 
után történt meg. Olyan technikai változtatásokat javasolnak mindehhez képest, hogy az 
alapító okiratok módosításában a bevezetı részben hivatkozás történik a 2008. évi CV. 
törvényre, ugyanakkor az egységes szerkezető alapító okirat ezt nem minden esetben hozza. 
Tehát ahol ez a felhatalmazás hiányzik, kérik ezzel együtt fogadja el a Képviselı-testület. Az 
oktatási intézmények alapító okiratainál az alapító, illetıleg felügyeleti szerv vagy fenntartó 
megnevezés helyett helyesen „irányító szerv”-et kell használni, tehát ahol az alapító okirat 
módosításának tervezete ilyen tartalmaz, irányító szerv fogalmat kell helyette megjelölni. Két 
intézmény esetében, a Kommunális Szervezet és a Termálfürdı és Camping esetében az 
intézmény besorolási típusa nem közintézet, hanem „közüzem”.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
az aljegyzı asszony által ismertetett módosításokkal elfogadásra javasol a Képviselı-
testületnek.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a Kommunális 
Szervezet és a Termálfürdı és Camping esetében az említett módosításokkal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
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Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet az aljegyzı 
asszony által ismertetett módosításokkal elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
melyet szintén az aljegyzı asszony által ismertetett módosításokkal elfogadásra javasol a 
Képviselı-testületnek.  
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat, a Gondozási Központ, valamint a Rendelıintézet alapító okiratára vonatkozó 
módosító javaslatokat egyhangú szavazással elfogadásra javasolja az elıterjesztést a 
Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Szabó Rita: A Mese Óvoda és Bölcsıde alapító okirata módosításánál a bevezetı részben 
szükséges megjelölni a 2008. évi CV. törvényre történı hivatkozást, ezért javasolja, hogy az 
alapító okirat tervezete ezzel egészüljön ki. Továbbá az egységes szerkezető alapító okirat 3. 
pontjában az alapító, illetve fenntartó neve, címe helyett „irányító szerv” neve, címe 
szerepeljen, tehát a határozati javaslat 2, 3, 4, 5. és 6. pontjában szereplı valamennyi 
közoktatási intézmény esetében ugyanezen módosításokkal javasolják az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott módosító 
javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület a Mese Óvoda és Bölcsıde, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a 
Farkas Ferenc Mővészeti Iskola, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium és a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola esetében az alapító okiratra vonatkozó módosító javaslatot – 
mely szerint a bevezetı részben a 2008. évi CV. törvényre történı hivatkozás, valamint 
az egységes szerkezető alapító okiratban az „irányító szerv” megnevezés szerepeljen – 14 
igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta.  
 
Dr. Szabó Rita: A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratában szintén 
„irányító szerv”-nek kell szerepelnie az alapító, illetıleg felügyeleti szerv helyett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratában az alapító és felügyeleti 
szerv helyett „irányító szerv” szerepeljen.  
 
Dr. Szabó Rita: A Kommunális Szervezet alapító okiratának módosításában a közüzem 
megjelölést kell szerepeltetni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
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A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 
Kommunális Szervezet alapító okiratában a „közüzem” megnevezés szerepeljen. 
 
Dr. Szabó Rita: A Termálfürdı és Camping alapító okiratának módosításában szintén a 
közüzem a megfelelı besorolási típus.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 
Termálfürd ı és Camping alapító okiratában a „közüzem” megnevezés szerepeljen.  
 
Dr. Szabó Rita: A Rendelıintézet alapító okiratának módosítása, ahol a bevezetı részben 
szükséges a 2008. évi CV. törvényre történı hivatkozás, valamint az intézmény vezetıje az 
elıterjesztéshez képest két új szakfeladat bıvítésével kérte kiegészíteni az alapító okiratot. Az 
egyik a 805915 számú oktatási célok és egyéb feladatok, a másik a 855937 máshová nem 
sorolt egyéb felnıttoktatás.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott módosító 
javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 
Rendelıintézet alapító okirata esetében a bevezetı részben szükséges a 2008. évi CV. 
törvényre történı hivatkozás, valamint két új szakfeladattal történı kiegészítés: 805915 
oktatási célok és egyéb feladatok, 855937 máshová nem sorolt egyéb felnıttoktatás.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a már módosításokkal elfogadott 
alapító okirat módosítására vonatkozó elıterjesztésrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel – 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/146/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

alapító okiratok módosítására 
 
 

   A Képviselı-testület megtárgyalta az önkormányzati költségvetési szervek alapító 
okiratainak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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1.) Sárospatak Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását e határozat 1/A. számú melléklete, a 
módosítással egységes szerkezetben az 1/B. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
2.) A Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását e határozat 2/A. 

számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 2/B. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

 
3.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 3/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 3/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
4.) A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 

4/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 4/B. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
5.) Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 5/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 5/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
6.) A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 6/A. 

számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 6/B. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

 
7.) A Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosítását e határozat 

7/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 7/B. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
8.) A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 8/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 8/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
9.) A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítását e határozat 9/A. számú 

melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 9/B. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

 
10.) A Kommunális Szervezet Alapító Okiratának módosítását e határozat 10/A. 

számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 10/B. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

 
11.) A Rendelıintézet Alapító Okiratának módosítását e határozat 11/A. számú 

melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 11/B. számú melléklete szerint 
hagyja jóvá. 

 
12.) A Termálfürdı és Camping Alapító Okiratának módosítását e határozat 12/A. 

számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben a 12/B. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
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   Felkéri a Jegyzıt és az önkormányzati intézmények vezetıjét, hogy az alapító 
okiratban foglaltaknak megfelelıen a szükséges módosításokat vezessék át a szervezeti 
és mőködési szabályzatban. 
 
Felelıs: Jegyzı, érintett intézmények vezetıi 
 
Határid ı: 2009. június 1. (az alapító okiratok megküldése a MÁK-nak) 

    szeptember 30. (SZMSZ-ekben való átvezetés) 
 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik.  

 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Csepel horgásztó közvilágítási költségeinek 
átvállalásáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 
 

Aros János: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú 
szavazással javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés támogatását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melynek 
támogatását egyhangú szavazással javasolja a Képviselı-testületnek. A bizottság kérése, hogy 
a költségek számszerően is szerepeljenek az elıterjesztésben. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı – Stumpf Attila, Egyed Attila, Aros János a szavazásnál 
nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/147/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Csepel horgásztó közvilágítási költségeinek átvállalására 
 
 

A Képviselı-testület a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület kérelmét megtárgyalva az 
alábbiak szerint határozott: 
 

• A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület költségén kiépíttetett közvilágítási 
berendezéseket vagyonleltárba veszi, azok üzemeltetési költségeit, beleértve a 
szükséges felújítás, javítás költségeit is magára vállalja.  
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Felelıs: alpolgármester  
 
Határid ı: 2009. szeptember 30.  
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés platánfa kivágás kérelemhez hozzájáruló nyilatkozat 
megadására 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság  
 

Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és a 
határozat-tervezet b.) változatának elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek, mely szerint 
a platánfa kivágáshoz a hozzájáruló nyilatkozatot ne adja meg.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, a határozat-tervezet b.) változatának elfogadását egyhangú szavazással 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Egyed Attila: A három csatolt szakvélemény alapján nem javasolják az ép fák kivágását. 
Javasolja, kérjék meg a Kommunális Szervezet munkatársait, hogy próbálják meg legalább 
annyira visszavágni a fák ágait, hogy kevesebb problémát okozzon. 
 
Darmos István: Ez esetben városképi szempontból is fontos a fasor, így nem javasolja 
hozzájárulni a fák kivágásához. Kérése viszont, hogy a késıbbiekben próbálják a lakosság 
kérését tolerálni.  
 
Szabó András: Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos kormányrendeletnek nézzenek utána, 
mivel a szakértıi véleményekben az erre történı hivatkozás eltérést mutat. Javasolja, hogy 
folytassanak tárgyalásokat az illetékes lakóval, amelyre a Kommunális Szervezet ígéretet tett.  
 
Aros János: A három bekért szakvéleménybıl egy mondja, hogy az adott fasor telepítése sem 
szakmailag, sem törvényileg nem volt megalapozott, viszont ezen már túl vannak. Olyan szép 
fasor van a Rákóczi utcán, amely lehet, hogy a lakosoknak kellemetlenséget okoz, de a 
városhoz hozzátartozik, ennek megritkítására vagy kivágására saját hatáskörben nem mertek 
volna engedélyt adni. Amit több képviselı is kért, azt természetesen felajánlották a 
kérelmezınek, amely arról szól, hogy jelentıs mértékben visszametszik az érintett három 
platánfát, egy hálóval megakadályozzák, hogy közvetlenül a csatornába kerüljön a levél, 
valamint az évenkénti egyszeri vagy kétszeri takarításhoz is segítséget tudnak nyújtani. Bízik 
abban, hogy ezeket az ajánlatokat elfogadja a kérelmezı, ha nem, akkor jogorvoslati 
lehetısége van.  
 
Hutkainé Novák Márta: Ez egy konkrét ügy, de többen vannak, akik ezzel a gonddal 
küzdenek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Egyetért a határozat-tervezet b.) változatának elfogadásával.  
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György Zoltán: Szabó András képviselı véleményére reagálva elmondja, hogy a fák 
védelmérıl szóló 21/1970. (VI.21.) Kormányrendeletet 2008. július 1-jén hatályon kívül 
helyezték. Próbáltak egyezséget kötni a kérelmezı, a Kommunális Szervezet és az 
önkormányzat között, ami nem vezetett eredményre, ezért a vonatkozó jogszabályok szerint 
közigazgatási eljárás lefolytatását kell elvégezni. Ennek folytatásához szükséges a Képviselı-
testületnek, mint a fákkal rendelkezı jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozata. Ha ezt a 
nyilatkozatot nem adja meg a Képviselı-testület, akkor megáll az eljárás, hiszen nem tudnak 
engedélyt adni a fa kivágásához, mert a kérelem nem felel meg az elıírtaknak. Minden 
esetben az új jogszabály szerint, ami az elıterjesztésben szerepel, a 346/2008. (XII.30.) 
Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése elıírja, hogy milyen feltételekkel lehet a fakivágásokat 
engedélyezni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a határozat-tervezet b.) 
változatának elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 

7950-3/148/2009. (V.29.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

platánfa kivágási kérelemhez hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
 
 

A Képviselı-testület a Sárospatak, Rákóczi u. 57. számú ingatlan elıtt, az úttest és a 
járda közötti zöldterületben lévı 3 db platánfa kivágáshoz, figyelembe véve az 
elıterjesztéshez csatolt szakértıi véleményeket – hozzájáruló nyilatkozatát nem adja 
meg. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2009. június 15.  
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Tourist Police Szolgálat mőködtetésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Kulturális Bizottság 
 

Aros János: Ezt a szolgáltatást a Rendırkapitánysággal karöltve több éve végzi az 
önkormányzat, a sárospataki lakosok és az idelátogató turisták nagy megelégedésére, hiszen 
mindig olyan középiskolásokat sikerült ebbe a szolgálatba bevonni, akik legalább két idegen 
nyelvet beszéltek. Pozitív visszajelzéseket kaptak ezzel kapcsolatban. Hasonló kérés 
fogalmazódott meg a Sárospataki Rendırkapitányság vezetıi részérıl, ebben kéri a 
Képviselı-testület véleményét. A tavalyi évben is úgy kezdıdött, hogy próbálják meg, 



 42 

vannak-e önkéntesek, akik ellátnák ezt a szolgálatot. Ezt javasolná most is, mivel éppen ezen 
a héten állítottak szolgálatba 9 közterület-felügyelıt, akik természetesen ilyen jogokkal 
nincsenek felruházva, ık RÁT-osok, segélyezettek közül választották ki ıket, szinte 
valamennyien érettségivel rendelkeznek. Nyelvet ugyan nem beszélnek, de talán egy bizonyos 
részét ennek a szolgálatnak ki tudják váltani. Amennyiben a Képviselı-testület úgy látja, hogy 
szükség van a szolgálatra, és azt több mint 400.000,-Ft-tal javasolja támogatni, akkor 
tudomásul veszi és támogatni fogja.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, javasolja, hogy a 373.000,-Ft megbízási díjat, illetve a 40.000,-Ft-os keretet a 
pólók beszerzésére támogatásként biztosítsa a Képviselı-testület a Tourist Police Szolgálat 
mőködtetésére.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra 
javasol azzal, hogy vizsgálják meg azt, hogy a RÁT-os körbıl lehetne-e nyelvet beszélı 
személyeket foglalkoztatni. Ha ez nem lehetséges, akkor a teljes összeggel javasolják a 
Tourist Police Szolgálat mőködtetését.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet elıterjesztés 
szerint elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elmúlt évben ez egy jó szolgálata volt a városnak, pozitív 
visszajelzéseket kaptak. A Pénzügyi Bizottság részérıl elhangzott, hogy ezt támogathatónak 
tartják, viszont meg kell vizsgálni, hogy a RÁT-os foglalkoztatásúakkal a kívánt létszám 
feltölthetı-e.  
 
Aros János: Közcélú foglalkoztatottakkal nem tudják feltölteni a keretet, hiszen a RÁT-
osokat minimum 90 napig foglalkoztatásra fel kell venni, ez a szolgálat viszont kevesebb 
ideig tart. Javasolja, hogy a Képviselı-testület finanszírozza a szolgáltatást, és döntsön az 
eredeti elıterjesztésrıl.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a javaslatról 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/149/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Tourist Police Szolgálatról  
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2009. június 22-tıl – 2009. augusztus 30-ig 10 héten 
át mőködteti a Tourist Police Szolgálatot. 
 
A szolgálatot ellátó diákok megbízási díj fedezetét, valamint személyenként 2 db 
TOURIST POLICE felirattal ellátott póló költségét b iztosítja. 
 
Megbízza az alpolgármestert a pályázat kiírásával. 
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Felelıs: Alpolgármester 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Sátoraljaújhely Város Polgármesterének megkeresése a Zemplén Hírlap 
jövıbeni megjelenésével kapcsolatban 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális Bizottság  
 

Dr. Hörcsik Richárd: Röviden ismerteti Sátoraljaújhely Város Polgármesterének 
megkeresésében foglaltakat.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a megkeresést megtárgyalta, javasolja 
a Képviselı-testületnek új pályázat kiírását Sátoraljaújhely városával közösen az elvárások 
megfogalmazásával.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is támogatja a pályázat kiírását azzal, hogy a 
terjesztést a Polgármesteri Hivatal közcélú dolgozói végezzék.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság javasolja az új pályázat kiírását, ugyanakkor a terjesztési 
anomáliák miatt valóban a terjesztés más útjait javasolja megvizsgálni. Alpolgármester úrral 
tárgyaltak errıl, talán kísérleti jelleggel a közcélú dolgozók bevonása eredményre vezethetne 
a tekintetben, hogy mindenütt megkapnák a lapot. Ha ez beválik, akkor a 4 millió forintos 
támogatási összeget a terjesztés összegével csökkenteni kellene. Egyelıre nagy várakozással 
tekint a próba elé.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A bizottsági üléseken elhangzottak alapján a Képviselı-testület 
támogathatónak tartja pályázat kiírását, az a Képviselı-testület dolga, de mivel a terjesztéssel 
kapcsolatban problémák merültek fel, abban a Képviselı-testületnek kell dönteni, hogy 
milyen pályázatot ír ki.  
 
Hutkainé Novák Márta: Abban egyetértés volt a bizottsági üléseken, hogy a pályázat 
kerüljön kiírásra, viszont kerüljenek megfogalmazásra az elvárások.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja, hogy mivel augusztus 31-én lejár a szerzıdés, a Képviselı-
testület támogassa új pályázat kiírását azzal a kikötéssel, hogy a terjesztéssel kapcsolatos 
elvárásokat és a pályázati feltételeket egy késıbbi idıpontban határozzák meg. Javasolja, 
hogy az ikervárosi program keretén belül a két város kulturális bizottságának elnöke 
egyeztessen ebben a kérdésben. Kéri a Képviselı-testület szavazását a javaslatról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Erdıs Tamás a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/150/2009. (V.29.) KT. számú  
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h a t á r o z a t  

 
Sátoraljaújhely Város Polgármesterének megkeresése  

a Zemplén Hírlap jövıbeni megjelenésével kapcsolatban 
 
 

A Képviselı-testület támogatja új pályázat kiírását azzal, hogy a terjesztéssel 
kapcsolatos elvárásokat és a pályázati feltételeket egy késıbbi idıpontban határozzák 
meg. 
Javasolja továbbá, hogy az ikervárosi program keretében belül a két város kulturális 
bizottságának elnöke egyeztessen ebben a kérdésben. 
 
Felelıs: Polgármester, Kulturális Bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos, 2009. augusztus 10. 
 
 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Miskolci Drogambulancia Alapítvány támogatása iránti kérelem 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd: Röviden ismerteti a kérelemben foglaltakat. Maga részérıl javasolja a 
kérelem támogatását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, nem javasolja a kérelem 
támogatását az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Pénzügyi Bizottság eltérı 
javaslatáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
 

7950-3/151/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Miskolci Drogambulancia Alapítvány 
támogatása iránti kérelemrıl 
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A Képviselı-testület a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar 
tárgybani kérelmét megtárgyalta – tekintettel a város nehéz anyagi helyzetére –, azt  
nem támogatja.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2009. június 15. 
 
 
 

19. 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: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra 
javasol a Képviselı-testületnek.  
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elıterjesztés támogatásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:   
 

7950-3/152/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

csatlakozási szándék az „Európai Autómentes Nap”hoz  
 
 

A Képviselı-testület csatlakozni kíván az „Európai Autómentes Nap”-hoz. 
 
Felelıs: polgármester, aljegyzı 
 
Határid ı: folyamatos, 2009. szeptember 22.  
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 azonosítószámú „Emeltszintő 
járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon” címő projekt 
megvalósításáról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok, bizottsági elnök 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
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Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ülésének végén 
tájékoztatást adott a folyamatban lévı nagy pályázatokról. Egyetlen pályázattal kapcsolatosan 
elıterjesztés is készült, ami az idı rövidsége miatt az ülés elıtt került kiosztásra. A címben 
szereplı egészségügyi fejlesztésre vonatkozó támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges 
dokumentumok beküldése 2009. május 22-én megtörtént. A Közremőködı Szervezet 
tájékoztatása szerint a támogatási szerzıdés megkötésére a benyújtást követı 15 munkanapon 
belül sor kerülhet. A benyújtott projektdokumentáció alapján a projekt megkezdésének 
idıpontja 2009. június 1., a projekt idıtartama 24 hónap. Ettıl az idıponttól szükséges 
felállítani a projekt menedzsmentjét, másik pedig, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
a közbeszerzési szakértı céget meg kell bízni. Itt egy nyílt hirdetményes nemzeti értékhatár 
feletti közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani különös tekintettel arra, hogy két pályázat is 
fut, tehát a közbeszerzési törvény szerint egy beszámítási kötelezettsége van az 
önkormányzatnak, mindenképpen nyílt hirdetményes eljárást kell elindítani. Fontos, hogy 
ennek az eljárásnak mihamarabb el kell kezdıdnie. A polgármester úr az elıterjesztésben 
javaslatot tesz arra, hogy ami a pályázatban leírt projektmenedzsment személyzetének 
szakmai részeit illeti, az nyilván adott volt, viszont a személyekre vonatkozóan tesz javaslatot. 
Korábban döntöttek arról, hogy az iskola-óvoda projekt kapcsán a polgármestert hatalmazta 
fel a Képviselı-testület a kijelöléssel, illetve a szerzıdések megkötésével a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyetértése és a jegyzı ellenjegyzése mellett. 
Ebben a konkrét esetben a javaslat egy kicsit eltér és szeretnék, ha a korábban már tárgyalt 
logika mentén megpróbálnának egy olyan megoldást találni a folyamatban lévı 
projektmenedzsmentek kérdésére, hogy egy keretbe foglalják a projektmenedzsment 
tevékenységet, illetve az egész pályázatkezelési, pályázat írási, projekt megvalósítási 
tevékenységet. Ezért a polgármester úr javaslata szerint az INNOVO-PATAK 
Városfejlesztési Nonprofit Kft-t javasolja a projektmenedzsmentek mintegy „győjtıhelyévé”, 
tehát a javaslat arról szól, hogy ebbe a cégbe helyezzék el valamennyi városfejlesztési projekt 
menedzselését, majd a késıbbiekben pályázatírási és városfejlesztéssel kapcsolatos ilyen 
irányú tevékenységeket is. Korábban, amikor az ADITUS Zrt. szerzıdésének jóváhagyása 
történt, akkor volt már erre vonatkozóan javaslat, hogy hozzák létre azt a máshol egyébként 
nagyon jól mőködı teamet, ami most nincs meg a városban, hiszen a pályázati szakreferens 
egyedül nem képes már a számtalan pályázati feladatnak, elszámolásnak, monitoringnak, sıt 
közbeszerzési elıkészítésnek eleget tenni. Ezzel egy sokkal racionálisabb megoldást találnak 
és elérhetik azt, hogy a következı idıszakban adott esetben 1-2 éven belül a pályázatírás 
egészét itt tartsák a város intézményrendszerén belül.  
A javaslat arról szól, hogy ebben a konkrét projektben és aztán a továbbiakban is az 
INNOVO-PATAK Kft. lássa el a projektmenedzsment tevékenységeket a kijelölendı 
menedzsment tagok ebben a cégben kerüljenek alkalmazásra, illetve megbízásra. Ahogy 
leírták a konkrét számokat is és a személyekre tett javaslatokat is, láthatja mindenki, hogy erre 
a pályázatra vonatkozólag egy kivonatos költségvetést is mellékeltek, ebbıl minden egyes 
száma látszik a projektnek, illetve a javasolt személyek önéletrajza csatolásra került az 
anyaghoz. Ebben kérné a Képviselı-testület támogatását.  
A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a kérdéskört, a hétfıi 
ülésen egyhangú szavazással javasolta, hogy a továbbiakban a pályázatokhoz szükséges 
menedzsmentekkel kapcsolatos megbízások az INNOVO-PATAK Kft. keretein belül 
történjenek, illetve kérte a bizottság, hogy a mai testületi ülés elé kerüljön írásos anyag 
javaslatokkal.  
 
Zérczi László: Örömmel hallotta, hogy ezt a pályázati rendszert képesek városon belül 
Polgármesteri Hivatalon, illetve Képviselı-testületen belül lévı személyekkel is ellátni, 
meggyızıdése, hogy ezt meg is tudják valósítani.  
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Javaslata, hogy amennyiben lehetséges, e pályázat kapcsán is a projektmenedzsment tagjainak 
nevét ismertessék annál is inkább, hogy ne találgassanak az emberek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Szeretné, ha ez a pályázat úgy kerülne lebonyolításra, hogy egyetlen 
fillért se kelljen visszafizetni. A jóváhagyott projektköltségvetésben a feladatokra összesen 
13.669.200,-Ft áll rendelkezésre. A projektben vállalt kötelezettség szerint a 4 fıs 
menedzsment bér- és járulékterheit, illetve megbízási, vállalkozói díjait kell biztosítani a 
projekt teljes idıtartama alatt (tervezett idıtartama 24 hónap). 
Személyi javaslatok a következık: projektvezetı Erdıs Tamás, szakmai vezetı Keresztúri 
Ferencné, projekt koordinátor Felháziné Boldizsár Viktória, pénzügyi vezetı Takács Péter 
Tamás.  
 
Saláta László Mihály: A bizottsági ülésen is felmerült, így most ismét megkérdezi, hogy a 
Rendelıintézet vezetıje esetében nem merül-e fel az összeférhetetlenség kérdése, illetve a 
Képviselı-testületnek nem kellene-e felhatalmazást adni arra vonatkozóan, hogy ezt a 
tevékenységet ı folytathassa.  
 
Dr. Szabó Rita: Megvizsgálták ezt a körülményt, mert valóban felmerült már a bizottsági 
üléseken ez a kérdés. A közalkalmazotti törvény összeférhetetlenségi szabályai között nem 
szerepel ilyen irányú összeférhetetlenség. Tehát két esetet jelöl meg, ha alá- fölérendeltségi 
viszonyba kerülne hozzátartozójával, illetıleg ha gazdasági társaságban töltene be vezetıi 
tisztségviselıi szerepet vagy felügyelı bizottsági tagságot, illetıleg ha azonos tevékenységet 
folytató más társaságnak lenne munkavállalója. A jelenlegi nem tekinthetı azonos 
tevékenységnek, így nem vonatkozik rá az összeférhetetlenségi kizárás.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság által tett javaslatról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.   
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

7950-3/153/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

„Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon”  
címő projekt megvalósításáról  

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

1. A tárgy szerinti, az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 „Emeltszintő járóbeteg szakellátó 
központ kialakítása Sárospatakon” azonosító számú projekt megvalósításával 
kapcsolatban   a   menedzsmenti   feladatok   ellátására    az   alábbi   személyeket   
k i j e l ö l i .  
 

1. Projektvezetı – Erdıs Tamás 
2. Szakmai vezetı – Keresztúri Ferencné  
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3. Projekt koordinátor – Felháziné Boldizsár Viktória 
4. Pénzügyi vezetı – Takács Péter Tamás  

 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal  
 

2. Megbízza az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft-t, hogy 
az 1. pontban nevesített menedzsment tagjainak alkalmazásával kapcsolatos 
feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályok és a támogatási szerzıdésben 
foglaltak figyelembevételével lássa el.  
 
A megbízás visszavonásig érvényes és a jövıbeni pályázatokhoz kapcsolódó 
menedzsmenttel kapcsolatos fentiekben meghatározott tevékenység ellátására is 
vonatkozik.  
 
Felelıs: az INNOVO-PATAK Kft. vezet ıje 
Határid ı: azonnal  

 
 

 
 
 

21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Tájékoztató a halasztott értékesítéső bérlakás programról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok, a bizottság elnöke 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  

 
Hutkainé Novák Márta: A halasztott értékesítéső bérlakás építés keretében átadásra kerültek 
a lakások, viszont sajnálatos dolognak tőnik, hogy csal ilyen kevés számú a jelentkezı. 
Keresve ennek okait rájöttek arra, hogy gyakorlatilag a meghirdetett feltételek megváltoztak, 
mégpedig úgy, hogy ma is olyan ígéret van fenn a honlapon, amely már most a 
szerzıdéskötésnél nem él, egyrészt az árak, másrészt a bérleti díj vonatkozásában. Számára 
sokkal rosszabb, hogy ilyen kevesen vették ki és az önkormányzatra olyan kötelezettséget ró 
az állítólagos szerzıdés, amit nem sikerült megtekintenie, amely szerint 450-500 eFt-ot kell 
havonta fizetni a cégnek az üres lakásokért, mert a bérleti díjat az önkormányzatnak kell 
felvállalni. Ezen kívül nem tudja, hogy van-e még más anyagi kötelezettség, ami az 
önkormányzatot terheli. Kérése, hogy ezt tekintsék át, továbbá tekintsék át azt az eredeti 
szerzıdést, amely szerint a beruházó ilyen módosításokat hajthatott végre a 
szerzıdéskötésnél, vagy ilyen ajánlattal él a pályázóknál. Másrészt, hogy az önkormányzatot 
milyen teher nyomja. Korábban ez egy nagyon elınyös szerzıdésnek és megoldásnak tőnt, 
most úgy néz ki, hogy ráfizetést is jelenthet az önkormányzatnak.  
 
Erdıs Tamás: Zárt ülés keretében javasolt egy napirendi pontot megtárgyalni, azért, mert a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság ma délelıtt szintén zárt ülésen 
tárgyalta ezt a témát, viszont semmi nem indokolja, hogy ennek ellenére most ne nyílt ülésen 
tárgyalja ezt a Képviselı-testület, ezért javasolná zárt ülésbıl nyílt ülésbe áttenni.  
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Dr. Szabó Rita: A napirendi hozzászóláskor megkérdezte, hogy zárt vagy nyílt ülés 
keretében javasolja a téma tárgyalását, akkor így hangzott el, így történt a napirend 
megszavazása.  
 
Erdıs Tamás: Zárt ülésbıl javasolná nyílt ülésbe áttenni ennek a témának a megtárgyalását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület tudomásulvételét arra vonatkozóan, hogy a 
halasztott értékesítéső bérlakás programmal kapcsolatos tájékoztatót az ülés elıtt javasolt zárt 
ülésbıl nyílt ülésbe átteszi.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı – Zérczi László, Krai Csaba, Oláh József Csaba a 
szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy a 
halasztott értékesítéső bérlakás programmal kapcsolatos tájékoztatót nyílt ülés 
keretében tárgyalják. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos szerzıdés rendelkezésre 
áll a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Végre átadásra került, beköltözhetnek a lakók a 
lakásokba, és valóban a kezdeti 29, majd 33 fıs létszámot is elérı igénylıi kör jelenleg 7-8 
fıre csökkent. A tegnap elıtti átadáshoz képest ma jelezte a Mőszaki és Kommunális Iroda, 
hogy már az átadás óta 3 érdeklıdı is jelezte komoly bérlıi szándékát. Elfogadható, magas 
minıségben, jó elrendezéssel, adottságokkal készült el a 20 lakás. Ez is bizonyítja, hogy ez 
nem rossz konstrukció, de hozzá kell tenni, hogy egy 2007-es gazdasági alapokról induló 
beruházásról volt szó. Közben 2008. szeptember, októberében elkezdıdött az a folyamat, 
amely a mai napig is tart. Miután nem az önkormányzat a beruházó, hanem a tıkét ebbe a 
beruházásba helyezı abszolút nyereség-orientált vállalkozás, így a feltételeket nem az 
önkormányzat változtatta meg, hanem az élet. Egy kezdeti, viszonylag stabil euró vagy svájci 
frank, forint kondícióból elinduló beruházás, ha menetközben megváltozott gazdasági 
körülményeket talál, akkor egyértelmő, hogy az önkormányzat is igyekezne – ha ı lenne a 
befektetı – a saját anyagi érdekeit a legnagyobb mértékben védeni, de ebben az esetben nem 
az önkormányzatról van szó. A befektetık a folyamat során tájékoztatták a bérlıket, a 
jelentkezıket több alkalommal is. A kiinduló ár, a bizonyos 187.000,-Ft volt, az akkori euró 
árfolyam alapján, ennek megfelelıen került módosításra saját befektetıi igényeik szerint. Az 
önkormányzat ennek a felelısségét nem kell, nem szabad hogy vállalja, hiszen itt egy 
befektetıi és vevıi megállapodás van, ebben az önkormányzat harmadik félként szerepel a 
telek tulajdonrészével. A mai bizottsági ülésen elhangzott, illetve javaslata, hogy a következı 
képviselı-testületi ülésre készüljön el a megépült lakások alatti önkormányzati telkek 
értékesítésére vonatkozó koncepció, ezt Cziráki Zsolt a Vagyongazdálkodási Csoport vezetıje 
kezdeményezte, a bizottság ebben döntött. A vevık valószínőleg a következı hetekben fogják 
az önkormányzattól kérni, hogy milyen kondíciókkal értékesítik részükre a lakásokat, hiszen 
az elsı lakáshoz jutók támogatási rendszerében ezt a konkrétan 20 telket már beépítették.  
Javaslata a következı: Az önkormányzat feladata a szerzıdés szerint az, hogy elısegítse a 
lakások bérlıinek felkutatásának, illetve majdani vevıinek a megtalálását, hiszen ez az elemi 
érdeke azért, hogy a bizonyos önkormányzati kötelezettségvállalások ne lépjenek életbe minél 
hamarabb. Azért szeretné javasolni a mai Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság döntésével egybehangzóan, hogy a korábbi döntés, mely szerint a szerzıdési 
kötelem szerint a Képviselı-testületnek van joga a bérlık és vevık kijelölésére. Ebben a 
konkrét esetben, miután három komoly vevı is jelentkezett és mostanra nem tudták behozni a 
kijelölési kérelmet, és ha most várnak vele, akkor az egészen június 29-ig, a következı ülésig 
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fog húzódni. Azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy ezen jogáról mondjon le, ruházza fel a 
polgármestert a bérlıkijelölési joggal. Nem az önkormányzat köt egyébként a bérlıkkel és 
vevıkkel szerzıdést, hanem a beruházó cég. Az önkormányzat csak a kijelölési joggal bír, de 
praktikusan felgyorsítaná az eseményeket, ha nem kellene ezért mindig képviselı-testületi 
ülést összehívni.  
 
Hutkainé Novák Márta: Vegyék le a honlapról, hogy ezek a számok nem igazak, amelyek 
ott szerepelnek. Ha a polgármester úr vállalja, akkor megszavazza, de mindenképpen egy 
bizottságra ruházná át a kijelölés jogát. Ezek után mégis át kell tekinteni a szerzıdést, mert 
megint egy olyan szerzıdést kötöttek, amelyet lehet, hogy jó szándékkal tettek, de nem láttak 
elıre, ha nem javul a helyzet, olyan kötelezettséget ró az önkormányzatra, nemcsak az 
albérleti díj fizetésébe, vagy a megvásárlás kényszerébe, mert ezt bevállalták, hanem egyéb 
fenntartási költségekbe is. Javasolja, hogy tekintsék át, vizsgálják meg a szerzıdést, és azt 
követıen kerüljön vissza a Képviselı-testület elé.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elsı hazai befektetı csapat féléves moratóriumot adott az 
önkormányzat számára a vevık, illetve a bérlık kijelölésére vonatkozóan. Több család nem 
azért lépett vissza, mert magasnak tartja az árat, azért is, de legfıképpen azért, mert 
elvesztették a munkájukat, így nem tudják vállalni az anyagi kötelezettséget. Sajnos a romló 
gazdasági helyzet mindenkit érint.  
Kéri a Képviselı-testület szavazását arról az elhangzott javaslatról, hogy a Képviselı-testület 
hatalmazza fel a polgármestert a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottsággal 
egyetértésben a bérlıkijelölési joggal.  
 
Dr. Szabó Rita: Azt javasolja, hogy elızetes véleményének kikérését követıen.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását arról, hogy a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elızetes véleményének kikérését követıen 
hatalmazza fel a polgármestert a bérlıkijelölési joggal. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Zérczi László a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság elızetes véleményének kikérését követıen felhatalmazza a 
polgármestert a halasztott értékesítéső bérlakás program kapcsán a bérlıkijelölési 
joggal.  
 
Erdıs Tamás: Javasolja, hogy júniusban a telkek értékesítése, értéke és minden egyéb 
témakörben, konkrétan a 20 lakás alatti telkekre vonatkozóan készüljön elıterjesztés. Ennek 
keretében kerüljön a Képviselı-testület elé a szerzıdés, annak elemzése, hogy milyen 
kötelezettségeket ró, mi az a moratórium, mi az ár, mitıl függ, stb. Tehát a halasztott 
értékesítéső bérlakásokkal kapcsolatosan készüljön átfogó javaslat, melyrıl döntsön a 
Képviselı-testület.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı – Zérczi László, Aros János a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásra is figyelemmel – 13 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 



 51 

 
7950-3/154/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a halasztott értékesítéső bérlakás programról  

 
A Képviselı-testület tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és úgy döntött, hogy a júniusi 
képviselı-testületi ülésre a 20 lakás alatti telkekre vonatkozóan készüljön elıterjesztés. 
Ennek keretében kerüljön a Képviselı-testület elé a korábban megkötött szerzıdés, 
annak mindenre kiterjedı elemzése és javaslat a további szükséges intézkedésekre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság elızetes véleményének kikérését követıen a halasztott értékesítéső bérlakás 
program kapcsán a bérlıkijelölési jog gyakorlásával.  
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: 2009. június 15.  
 
 
 
 

• Elıterjesztés a TEKI, LEKI, TEUT és CÉDE pályázatok benyújtásáról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok, bizottsági elnök 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  
 

Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a mai rendkívüli 
ülésén tárgyalta az elıterjesztést. Négy pályázati témakörben, mintegy 15 db pályázatról van 
szó, részletesen ismerteti a pályázatok paramétereit. Kéri a Képviselı-testület támogatását a 
pályázatok benyújtására vonatkozóan, illetve a szükséges saját forrást egyenként a fejlesztési 
céltartalék terhére biztosítani.  
 
Poncsák Ferenc: A költségvetésben van egy 50 millió forint értékő pályázati önerı alap.  
 
Erdıs Tamás: Akkor ez esetben a pályázati önerı alap terhére javasolja a saját forrást 
biztosítani, egyenként a nyilatkozatokat ez alapján kell majd elkészíteni, kéri ehhez a 
Képviselı-testület támogatását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést, javasolja a 
pályázatok benyújtását.  
 
György Zoltán: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázatokat elıkészítették, korábbi 
testületi döntésnek megfelelıen a terveket elkészítették. A pályázatokat június 2-áig kell 
benyújtani.  
 
Darmos István: Örömmel látja, hogy a játszóterek felújításában a Dózsa György úti játszótér 
is szerepel. Felhívja a figyelmet, hogy a Dózsa György út a játszótér elıtt is nagyon rossz 
állapotban van. Véleménye szerint a Dózsa György utat legalább szakaszolva – mivel nagyon 
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hosszú útról van szó – újítsák fel. Sajnálja, hogy a felújítandó utak között nem szerepel a 
Toldi utca, melynek a tervei tavaly elkészültek, de a benyújtott pályázaton nem nyert.  
 
Szabó András: A Toldi utca tervrajza 2007-ben készült el, mely lassan lejár. A költségvetése 
elkészült, mely közel 17 millió Ft. Nem volt még pályázva, tavaly a Wesselényi, Bláthy és a 
Lavotta utca volt. Ezért nem érti, miért a Zrínyi utcára kell pályázatot benyújtani, aminél csak 
maximum 20 millió Ft igényelhetı és 48 millió Ft saját forrást kell hozzá tenni. A Toldi 
utcánál 8,5 millió Ft lenne a saját forrás összege. Tisztában van azzal, hogy a lakópark 
tervmódosításait várják, de a tervek lassan lejárnak és feleslegesen fizettek ki 480 ezer Ft + 
ÁFA összeget.  
 
Egyed Attila: Minden egyes pályázatot támogat, amellyel plusz pénzt hoznak a városnak. 
Kéri György Zoltánt, tájékoztassa a Képviselı-testületet, hogy milyen útfelújítási 
pályázatokat lehet most benyújtani.  
 
György Zoltán: A Toldi utca felújítására azért nem nyújtható be most pályázat, mert ott 
útszélesítésre is szükség van és a pályázati kiírás csak a felújításra ad lehetıséget.  
A Vak Bottyán utca, a fürdı mögötti parkírozó és az elkerülı út egy része, valamint a 
Szalontai utca is arra vár, hogy valamilyen forrást találjanak a felújítására. Ma jelent meg egy 
uniós pályázat, amelyben önkormányzatok pályázhatnak elkerülı utak építésére. A határ 200 
millió Ft, a benyújtási határidı július 13-a. Meg kell vizsgálni, hogyan tudnak pályázatot 
benyújtani.  
Megemlíti, a Szalontai utca felújítására azért nem tudtak pályázatot benyújtani, mert több 
járulékos költsége van, így pl. a zárt csapadékvíz elvezetı csatornára nincs pályázati kiírás.  
 
Erdıs Tamás: Megjelent a kistérségi központok ÉMOP 3.1.2.D. keretében a pályázati kiírás. 
Ebben több pályázatot nyújthatnak be, de elszomorító, hogy az elızetes prognózis szerint a 
támogatott pályázatok várható száma 24 db.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a TEKI pályázatok benyújtásáról, 
mely tartalmazza a Dobó Ferenc utcai járda burkolatának felújítását, a Szent József utcai járda 
burkolatának felújítását, sebességmérı kijelzık telepítését, polgárırség munkáját segítı 
eszközök beszerzését. Aki ezzel, és az önerı biztosításával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı.  
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/155/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
TEKI pályázat benyújtásáról 

 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI, b) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
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A pályázat tárgya: Dobó Ferenc utcai járda burkolatának felújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Dobó Ferenc utca, hrsz.: 
749 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1 344 942 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 12 104 470 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 13 449 412 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/156/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

TEKI pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI, b) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Szent József utcai járda burkolatának felújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Szent József utca, hrsz.: 41 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 618 842 
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Hitel 0 

Igényelt támogatás 5 569 572 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 6 188 414 

 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/157/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
TEKI pályázat benyújtásáról 

 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI, b) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Sebességmérı kijelzık telepítése. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Arany J. utca, Gárdonyi 
G. utca,  Kazinczy utca,  Wesselényi utca; hrsz.: 3011, 4167, 1738, 1899 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1 174 016 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 10 566 137 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 11 740 153 
 



 55 

A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/158/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
TEKI pályázat benyújtásáról 

 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI, b) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Polgárırség munkáját segítı eszközök beszerzése. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Erdélyi utca 18, hrsz.: 235 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 231 097 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 2 079 866 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 2 310 963 

 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a LEKI pályázatok 
benyújtásáról, a Görbe utcai, a Kolozsvári utcai és  a Várkert utcai  ivóvíz rekonstrukcióról, 
nyilvános illemhely létesítésérıl és a horgászfalú közvilágításának kiépítésérıl. Aki a 
pályázatok benyújtásával, illetve a vállalt önerı biztosításával egyetért, igennel szavazzon.  
 

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/159/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
LEKI pályázat benyújtásáról 

 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatása (LEKI, b) támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Görbe utcai ivóvíz rekonstrukció. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Görbe utca, hrsz.: 748, 540 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 25 225 296 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 20 000 000 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 45 225 296 

 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
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7950-3/160/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

LEKI pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatása (LEKI, b) támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Kolozsvári utcai ivóvíz rekonstrukció. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Kolozsvári utca, hrsz.: 657 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 3 107 920 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 20 000 000 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 23 107 920 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/161/2009. (V.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
LEKI pályázat benyújtásáról 
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A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatása (LEKI, b) támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Várkert utcai ivóvíz rekonstrukció . 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Várkert utca, hrsz.: 2821 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 955 600 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 18 156 389 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 19 111 989 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
 

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/162/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

LEKI pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatása (LEKI, c) támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Nyilvános illemhely létesítése. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Arad utca, Herceg utca, 
hrsz.: 1, 1568, 1567 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 248 401 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 4 719 589 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 4 967 990 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
 

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/163/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

LEKI pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghátrányosabb 
helyzető kistérségek felzárkóztatása (LEKI, c) támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Horgászfalu közvilágításának kiépítése. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, hrsz.: 091/2 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 55 058 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 1 460 94 
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Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 1 101 152 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a TEUT pályázatokról, a 
Kopácsi utca, Kolozsvári utca és a Zrínyi utca burkolat felújításáról. Aki a pályázatok 
benyújtásával, az önerı biztosításával egyetért, igennel szavazzon.  

 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta:  

7950-3/164/2009. (V.29) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

TEUT pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Települési 
Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének (TEUT, a) 
támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Kopácsi utca burkolatfelújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Kopácsi utca, hrsz.: 3173 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 3 281 519 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 3 281 519 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 
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Összesen 6 563 038 

 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta:  

7950-3/165/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

TEUT pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Települési 
Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének (TEUT, a) 
támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Kolozsvári utca burkolatfelújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Kolozsvári utca, hrsz.: 657 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 5 801 426 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 5 801 425 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 11 602 851 

 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2. 
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Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot 
hozta:  
 

7950-3/166/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

TEUT pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Települési 
Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének (TEUT, a) 
támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Zrínyi utca burkolatfelújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak belterület, Zrínyi utca, hrsz.: 2870, 
2896 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 48 121 701 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 20 000 000 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 68 121 701 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2.   
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a CÉDE pályázatok 
benyújtásáról, a Thököly utcai támfal helyreállításáról, az általános iskola parkolójának 
bıvítésérıl, a játszóterek felújításáról, bıvítésérıl. Aki a pályázat benyújtásával és a vállalt 
önerıvel egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/167/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

CÉDE pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE, a) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Thököly utcai támfal helyreállítása 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Thököly utca; hrsz.: 94 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 234 875 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 2 113 871 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 2 348 746 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2.   
 
 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  

 
7950-3/168/2009. (V.29.) KT. számú 
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h a t á r o z a t  
 

CÉDE pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE, c) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Az általános iskola parkolójának bıvítése 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Petıfi utca, Erdélyi János utca; 
hrsz.: 229,  230/3, 2386 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1 803 113 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 16 228 015 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 18 031 128 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2.  
 
 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta:  
 

7950-3/169/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

CÉDE pályázat benyújtásáról 
 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
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fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE, b) támogatására pályázatot 
nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Játszóterek felújítása, bıvítése 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Bercsényi utca, Dózsa György utca; 
hrsz.: 1988, 4113 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1 332 246 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 11 990 209 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 13 322 455 
 
A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét, a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009 (II.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı:  2009. június 2.  
 
 
 

• Dr. Bényei Norbert kérelme 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti Dr. Bényei Norbert kérelmét.  
 
Dr. Szabó Rita: A kérelem telekvásárlásra vonatkozik. Kéri a bizottság véleményét.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a kérelmet 
megtárgyalta és 3 tartózkodással, 1 igen szavazattal nem támogatja az elidegenítést. A 
bizottság nem rendelkezett kellı idıvel, hogy megvizsgálja, a telek az önkormányzat 
számára milyen értékő, nem készült értékbecslés. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a telek 
a jelenlegi formában a piaci árhoz képest a felét éri.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri, akinek véleménye, javaslata van, tegye meg. 
 
Darmos István: Kérdése arra irányul, miért nem támogatja a bizottság a kérelmet? 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy majdnem a telek közepén húzódik a 
szennyvíz-gerincvezeték. Az áthelyezés vízjogi engedély köteles tevékenység. Itt számos 
kérdés felvetıdhet (szomszédok, egyéb). Az is felvetıdött a bizottsági ülésen, hogy 
megfelelıek-e az ár-érték arányok, mivel a fürdıtıl mintegy 50 méterre lévı jelenleg nem 
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beépíthetı önkormányzati telekrıl van szó. A késıbbiekben az önkormányzat a telket más 
funkcióval hasznosíthatja, vagy értékesítheti. A kérelmet a bizottság hirtelen, elıkészítetlenül 
kapta meg, így nem volt kellı idı az átgondolására.  
 
Aros János: A Határ utcai ingatlanról van szó, mely közvetlenül a fürdı környezetében 
található. A telek jelenleg nincs kijelölve elidegenítésre. A Képviselı-testület dönthet az 
elidegenítésre történı kijelölésrıl. Ebben az esetben értékbecslést kell kérni a telek jelenlegi 
állapotáról, úgy, hogy nem beépíthetı, vagy vállalhatják a szennyvízvezeték kiváltását. 
Véleménye szerint, ha az ingatlant értékesíteni kívánják, az értékbecslés után liciteljárás 
keretében kerülhet rá sor. Egyenlıre arról kell dönteni a testületnek, hogy kívánja-e 
értékesíteni a telket. A kérelem azért került ilyen gyorsan a testület elé, mert a kérelmezı 
szeretné a szocpol adta lehetıségeket kihasználni. Ezzel viszont nem hozhatja a testületet 
olyan kényszerhelyzetbe, hogy nem megalapozottan hoznak döntést.  
 
Erdıs Tamás: Ha a kérelmezı a telket megvásárolja, a szennyvízhálózat áttelepítésre kerül a 
telek valamelyik részébe (a jobboldali részére), a mindenkori szennyvíz üzemeltetı szolgalmi 
joggal  közelítheti meg a saját rendszerét. Nem mindennapos, hogy egy magántulajdonú 
lakóház területén közcélú gerincvezeték megy szolgalmi joggal, mely további konfliktusokat 
felvethet.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javaslata 
az, hogy ne támogassák az értékesítést. Kéri a Képviselı-testület szavazását, aki támogatja a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, hogy ne adják el az 
említett telket, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı – Krai Csaba nem volt jelen a szavazásnál. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/170/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Dr. Bényei Norbert ingatlanvásárlási kérelmérıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
Sárospatak, Határ u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı telket 
elidegenítésre nem jelöli ki. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2009. június 15. 

 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy egyéb elfoglaltsága miatt el 
kell mennie, ezért felkéri Alpolgármester urat az ülés további vezetésére.  
 
Az ülést Aros János alpolgármester úr vezeti. 
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Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Kovács István úr kért szót. Kérdezi 
Aljegyzı asszonyt, mi a teendı? 
 
Dr. Szabó Rita: Az SzMSz értelmében az ülést levezetı elnök adhatja meg a szót, 
amennyiben nem adná meg a szót, a Képviselı-testület dönt róla.  
 
Aros János: Megadja a szót Kovács Istvánnak, aki közérdekő észrevételt kíván tenni. 
 
Kovács István: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy sárospataki lakos és az utóbbi 
idıben olyan közérdekő problémával áll szemben, melyet fontosnak tart elmondani. 
Korábban 15 évig élt Németországban, Magyarországon 25 éve él. A felesége és gyermekei 
is Németországban születtek. Általánosságban a magyar törvények vonatkoznak rájuk egy 
bizonyos szintig. Ha felvetıdnek a nemzetközi egyezmények hatályosságai, a nemzetközi 
osztályokhoz tartoznak az ügyeik. Megemlíti, volt olyan eset is, hogy 10 évet vártak egy 
nemzetközi egyezményre, ezért bizonyos dolgokat nem tudtak elvégezni. Felhívja a 
figyelmet a migránsokra vonatkozó rendeletekre. Tapasztalatai alapján a magyar hatóságok 
nem ismerik ezeket a rendeleteket. Problémát jelent számukra az egészségbiztosítás is, mert 
különbözı esetekre nem terjed ki. A felesége személyi igazolványát megvonták, a 
közgyógyellátását elvették, a TAJ száma megszőnt.  
Kéri, hogy a hivatalok a lakosságra vonatkozó uniós rendeleteket ismertessék meg a 
dolgozóikkal. Jó, ha a Képviselı-testület is tud ezekrıl a rendeletekrıl, mert szerinte nagyon 
egyoldalúan kezelik azt, ha csak az európai támogatást veszik igénybe, viszont az Európa 
adta lehetıségeket a lakosság számára nem biztosítják.  
 
Aros János: Kéri a munkatársakat, hogy tegyék lehetıvé a munkatársak, a testület és a város 
lakói részére is, hogy megismerjék ezeket a jogszabályokat. Kovács urat kéri, hogy az egyedi 
esetben Aljegyzı asszonyhoz, illetıleg az apparátushoz forduljon.  
 
Kovács János: Megköszöni, hogy meghallgatták. 
 
 

• Tájékoztató a Nemzeti Zarándoklatról 
 
Aros János: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy 2009. március 9-én két kistelepülés, 
Köteles László Komlóska és Lesovics Miklós Pálháza polgármestere nemzeti zarándoklatot 
kezdeményezett. A kezdeményezés indítéka, hogy „hazánkban a negatív folyamatok 
felgyorsultak, nemzetünk mély, morális, erkölcsi és gazdasági válságban van. A társadalmi 
rétegek egymással szembe fordultak, a szegénység, a kilátástalanság és a tehetetlenség egyre 
nagyobb feszültséget okoz. Elszaporodtak a brutális, erıszakos támadások, hétköznapi 
cselekedetté vált a megélhetési bőnözés. Győlölet győlöletet, erıszak erıszakot szül.” A 
nemzeti zarándoklat lényege, hogy az ország négy csücskébıl gyalog indulnak a települések 
polgármesterei, képviselıi és a hozzájuk csatlakozó lakosok Budapestre, hogy kifejtsék azon 
nézetüket, milyen nehéz, rossz sorban, ellehetetlenülve élnek vidéken az emberek. Ez a 
zarándoklat 10-én indul. 10-én este 6 órakor A Mővelıdés Háza elıtt fogadják a városba 
érkezı zarándokokat. Másnap, 11-én 7.30 órakor csatlakozik a zarándokokhoz és gyalog 
folytatják útjukat Bodrogkeresztúrba. Kéri, minél többen csatlakozzanak a zarándoklathoz. A 
csatlakozási szándékot jelezzék felé. A zarándoklat végsı célját 2009.  június 20-án 
Budapesten éri el, amikor az ország 4 részérıl érkezı zarándokok találkoznak és átadják a 
petíciójukat az illetékeseknek.  
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A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• A Roma Polgárjogi Alapítvány megkeresése 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy június 26-án meglátogatta Horváth 
Aladár úr, a Roma Polgárjogi Alapítvány Kuratóriumának elnöke két újságíró kíséretében és 
hosszas beszélgetés folytattak azokról a kérdésekrıl, problémákról, melyeket a levelében is 
érint. Horváth úr írja, helyszíni vizsgálódásaik során jutottak arra, hogy a cigány családok 
félelmei alaposak. Nem tudja, milyen helyszíni vizsgálódásokról van szó, de velük együtt 
látogatott el az érintett családokhoz. Mint ismeretes, a bérlakás koncepció miatt félnek 
többen a kilakoltatástól, de ebben az esetben nem errıl van szó. Itt a lakbér és rezsihátralék 
miatti kilakoltatást közvetlenül érintı 2 család miatt írta a levelet Horváth Aladár. A 
Kazinczy u. 33. szám alatt található önkormányzati lakásokban az egyik családnál 5 éve 
történı nemfizetésrıl van szó. A felszólítást, ismételt felszólítást megtették, majd bírósághoz 
fordultak és miután ezután sem érkezett olyan reagálás, amiben egyezségre jutottak volna, 
így került a bíróság után végrehajtási fázisra a sor. A másik esetben bonyolultabb a helyzet, 
mivel az elızı polgármester úr a nevezett családnak a Képviselı-testület tudta nélkül 
biztosította rendelkezésre a Kazinczy u. 33. szám alatt lakáshasználati szerzıdéssel az egyik 
lakást. Képviselı-testület – látva a család valóban nehéz sorsát – már kétszer hozzájárult a 
szerzıdés meghosszabbításához, de sajnos itt is 5 éves fizetési hátralék felhalmozásáról van 
szó. A harmadik esetben másról van szó. A lakásbérleti szerzıdés lehetıvé teszi, ha 
valakinek a viselkedése jogellenes, lehetıség van a szerzıdés felbontására. A családra 
gyakran érkezik panasz, többször volt rendırségi feljelentés. Így jutottak el – többszöri 
felszólítás után - , hogy saját hatáskörben egyoldalúan felbontotta a lakásbérleti szerzıdést. 
Ebben az esetben még egy dolog jön szóba. Az említett személy a szocpol adta lehetıséget 
kihasználva lakást épített, melyet lebontott és eladott, így véleménye szerint nem jogosult 
szociális bérlakásra. Az ismertetett második esetben is hasonló dolog történt, ugyanis ık 
azért kaphattak csak lakáshasználati szerzıdést, mert az esetükben saját tulajdonú lakásuk 
volt, melyet értékesítettek, ennek ellenére maradhattak a szociális bérlakásban.  
Nem hiszi, hogy arra válaszolniuk kell, hogy a Kuratórium elnöke miket gyanít és feltételez. 
A városban mindenki ismeri a bérlakás koncepciót, ı még nem, de felajánlotta, hogy 
eljuttatja neki. Egyetlen esetben sincs kilakoltatásról szó. Azokban az esetekben, ahol 
jelentıs tartozás, összeférhetetlenség, vagy szocpol lehetıségének a kihasználása volt, 
azokban az esetekben következetesnek kell lenni.  
Az elmúlt napokban 2 esetben volt kilakoltatás a lakótelepen, nem roma családnál, de 
észrevétel, kritikát sehonnan nem kaptak. 
A Roma Polgárjogi Alapítvány felajánlja az együttmőködését. A felajánlott együttmőködési 
pontokon kívül kéri majd az alapítványt, hogy segítsenek majd a hátralékok és tartozások 
rendezésében, vállalja át ezeket az összegeket és fizesse ki. Segítséget kérnek abban, hogy a 
szocpolos lakások értékesítése miatt nehéz helyzetbe került, fıleg roma családok esetében is 
biztosítsa az esetleges kilakoltatásnál, vagy a lakásbérleti szerzıdés felbontása után az 
elhelyezését  a nehéz helyzetbe került családoknak. Segítségek kér abban, hogy a kamatos 
kamat miatt – mely Sárospatakon is jelen van – nehéz helyzetbe került, szintén elsısorban 
roma családok esetében is nyújtson segítséget. 
A kérés Polgármester úrnak és a Képviselı-testületnek szól, várja a hozzászólásokat. 
Információi szerint a bizottságok nem tárgyalták a kérést. 
 
Hajdu Imre: Egyetért az Alpolgármester úr által elmondottakkal.  
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Aros János: A kérelemre a választ meg fogják küldeni. Függetlenül attól, hogy milyen 
családról van szó, minden segítséget elfogadnak és a támogatásukról biztosítják ıket.  
 
Dr. Szabó Rita: A megkeresésben azt kérik, hogy hozzanak döntést a javaslatukról. İk 
hatástanulmány, hatáselemzésre tesznek javaslatot. A Képviselı-testületnek valamilyen 
döntést kellene hozni. 
 
Aros János: Ismerteti, hogy az „Alapítvány felajánlja együttmőködését, készséggel részt 
vesznek szakértıikkel a bérlakásban élık szociális körülményeit, kilátásait feltáró 
vizsgálatban és tesznek közösen javaslatot a lakhatási és szociális krízis elkerülésére, 
amennyiben ezt igénylik és perspektivikusnak látják”.  
Javasolja, várják a segítséget, melyhez a támogatást biztosítják, amennyiben a szakértıi 
vélemény elkészül, a Képviselı-testület elé tárják.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/171/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Roma Polgárjogi Alapítvány kérelmérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Roma Polgárjog Alapítvány – Budapest – „lakhatási kérdések” 
tárgyú megkeresését megtárgyalta, a felajánlott együttmőködést köszönettel fogadja és 
azt támogatja.  
 
Felhatalmazza az Alpolgármestert az együttmőködés koordinálására.  
 
Határid ı: folyamatos, 2009. december 31. 

 
 
 

• Ügyrendi javaslat 
 
Dr. Szabó Rita: Ügyrendi javaslata van. A Jegyzıi Iroda munkatársai a választásra való 
felkészülés miatt csak részben tudtak jelen lenni az ülésen, de jelezték, hogy még nyílt ülésbe 
tartozóan lemaradt a napirendrıl két olyan fontos dolog, melyet javasol, hogy az egyéb 
ügyek között tárgyaljon meg a Képviselı-testület. Az egyik a PATAQUA Kft-nek nyújtandó 
20 millió Ft-os mőködési kölcsön, melyre a szöveges elıterjesztésben történt utalás, 
hivatkozás, az együttmőködési megállapodás el is készült, de a napirend tárgyalásakor erre 
nem tértek ki. A másik határozati javaslat az ÖNHIKI elılegrıl lemondó nyilatkozat 
megtétele, melyet a Gazdálkodási Iroda Vezetıje a Magyar Államkincstár felé elkészített. 
Errıl a két témáról kell a testületnek döntést hozni. Megtörtént az ÖNHIKI elıleg igénylése, 
100.599.100,-Ft összegben, azonban ettıl kevesebb összeget hagyott jóvá a területi 
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államkincstár, 20.599.100,-Ft-ot, így 80 millió Ft-ról kellene lemondani ahhoz, hogy az 
önkormányzatot ezért ne érje hátrány.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az Aljegyzı asszony által elmondott 
napirendi pontok felvételével, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950/172/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

napirend kiegészítésérıl 
 
 

A Képviselı-testület Aljegyzı asszony indítványa alapján  mai ülésének napirendjére 
veszi az alábbi tárgyú elıterjesztéseket: 
 
- Elıterjesztés a PATAQUA Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönrıl 
- Elıterjesztés a 2009. évi mőködési forráshiány fedezetéhez igénybe vett ÖNHIKI 

elıleg lemondásáról 
 
 
Felelıs: Alpolgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
 

• A Bodrog Néptáncegyüttes támogatásáról 
 
Hajdu Imre: A Bodrog Néptáncegyüttes jubileumi rendezvénysorozatára nyújtott be 
támogatási kérelmet a Kulturális Bizottsághoz, illetve a Képviselı-testülethez. Az együttes 
200 ezer Ft-os támogatást kért. A Kulturális Bizottság javasolja a kért 200 ezer Ft biztosítását 
a költségvetés 7/A mellékletében szereplı kulturális pályázati alap terhére.  
 
Darmos István: A 200 ezer Ft-os támogatást az alábbi megosztásban kérné: 100 ezer Ft-ot a 
cseh vendégcsoport fogadására és 100 ezer Ft-ot a jubileumi gálamősort követı fogadás 
költségeire.  
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a kulturális alapból már használtak fel, 
de még van rendelkezésre állás.  
 
Hajdu Imre: Tudomása szerint a Szent Erzsébet Napokra fordítandó 1 millió Ft-on kívül 
még nem került felhasználásra összeg.  
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Aros János: A kérést különösen nem kell indokolni, hiszen jubileumi év elıtt áll a Bodrog 
Néptáncegyüttes, valamint két tánccsoportja is országos eredményt ért el, amelyen 
Sárospatak hírnevét méltóan képviselte. Támogatásra javasolja a kérelmet.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Kulturális Bizottság Elnökének, illetve a bizottság 
javaslatával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 

7950-3/173/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t   
 

a Bodrog Néptáncegyüttes támogatásáról 
 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Bodrog 
Néptáncegyüttes alapításának 55. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozat 
megrendezését 200.000 Ft-al támogatja, az alábbi megosztásban: 
 

• 100.000 Ft-ot a csehországi vendégcsoport fogadásának költségeire; 
• 100.000 Ft-ot a gálamősort követı fogadás költségeire. 

 
   A költségek fedezeteként a költségvetés „Kulturális pályázati alap” 5 millió Ft-os 
keretét jelöli meg. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

• A HÍD-2002. Alapítvány támogatási kérelme 
 
Hajdu Imre: A HÍD-2002 Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselı-
testületnek, illetve a Kulturális Bizottságnak, amelyben az Irgum-burgum Rockfesztivál 
lıtéren történı megrendezéséhez kér támogatást. A támogatás 2 részbıl áll, egyrészt anyagi 
segítséget vár, melyet a villamos áram szolgáltatására fordítana, erre 100 ezer Ft-ot kért. A 
Kulturális Bizottság 40 ezer Ft-os támogatási összeget javasol a kulturális alap terhére. A 
kérelem másik része a technikai eszközök igénybevételére vonatkozik. Az Újbástya 
Rendezvénycentrum birtokában vannak azok a hangosítási eszközök, amelyekre szükségük 
lehet. Ebben a kérdésben a bizottság nem foglalhatott állást, tekintettel arra, hogy az Újbástya 
Rendezvénycentrumnak saját ügyvezetése van. A Kulturális Bizottság javasolja Erdei 
Jánosnak, a HÍD-2002. Alapítvány elnökének, hogy vegye fel a kapcsolatot Siska Tamás 
úrral.  
 
Aros János: A kisebb rendezvényeket az éves naptárban szoktak megjeleníteni és azt 
finanszírozzák. Az egyedi kérelmeket be sem szokták hozni a testület elé, mert tudják, hogy 
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nincs pályázati alap. Javasolja, hogy vállalják át az elektromos áram kihelyezésének 
költségeit, készpénzzel ne támogassák a kérelmet. A technikára vonatkozó kérelmet A 
Mővelıdés Házával vagy a Sarokbástyával kell egyeztetni.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/174/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a HÍD-2002. Alapítvány kérelmérıl 
 

 
A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
Az Irgum-Burgum Rockfesztivál megrendezéséhez az elektromos áram kihelyezésének 
költségeit biztosítja.  
 
Megkeresi az Alapítvány vezetıjét, hogy a technika biztosításának elısegítése 
érdekében vegye fel a kapcsolatot A Mővelıdés Háza és Könyvtára és az Újbástya 
Rendezvénycentrum vezetésével.  
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
 

• Feró István Ferenc tájékoztatója 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság 3 belsı ellenıri jelentést tárgyalt meg: a 
Polgármesteri Hivatal és a Kommunális Szervezet szabályszerőségi ellenırzését, melyet 
egyhangúlag elfogadott. Felhívja a Kommunális Szervezet figyelmét a Pénzügyi Bizottság 
ülésén megfogalmazottak betartására. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Sidinfo Kft. 
utóvizsgálatáról szóló belsı ellenıri jelentést is. A kft. az elvárásokat teljesítette, a bizottság 
kérése, hogy a jelentést az Ügyrendi és Jogi Bizottság is kapja meg.  
 
 

• Elıterjesztés a 2009. évi mőködési forráshiány fedezetéhez igénybe vett ÖNHIKI 
elıleg lemondásáról 

 
Aros János: Kéri Poncsák Ferenc irodavezetı urat, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 
Poncsák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elızı évi ÖNHIKI 70 %-át 
elılegként lehetett igénybe venni, mely 100 millió Ft. Ezt az összeget február 23-án igénybe 
vették, elkerülvén a folyószámla hitelt. Az ÖNHIKI pályázatot április végén elkészítette. A  
pályázatot  4 millió Ft összegben benyújtotta a Kincstárhoz. Az egyeztetés során a Kincstár 
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22 millió Ft-ra tett javaslatot, melyet továbbított a Pénzügyminisztériumnak A minisztérium 
pedig július elsı heteiben dönt, de mivel magasabb az ÖNHIKI elıleg, 80 millió Ft-ról le kell 
mondani. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az 
ÖNHIKI-re vonatkozó elıterjesztést.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következı határozatot hozta: 
 

7950-3/175/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi 
támogatása folyósításáig igénybe vett elıleg részleges lemondásáról 

 
 

A Képviselı-testület a tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 80 millió Ft ÖNHIKI elılegrıl mondjon le.  
 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 

 
• Elıterjesztés a PATAQUA Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönrıl 

 
Dr. Szabó Rita: A PATAQUA Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönrıl szóló elıterjesztést a 
bizottságok is megtárgyalták. Az elıterjesztésben szereplı összegre a kft-nek a beinduláshoz 
van szüksége. Az átadott 20 millió Ft szeptember 30-áig kerülne visszafizetésre. Az összeg 
lehívásos rendszerben kerül átadásra, ha nincs szükség a keretösszeg teljes felhasználására, 
csak a lehívott összeget kell visszafizetni.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a PATAQUA Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönre 
vonatkozó kérelmet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért Aljegyzı asszony elıterjesztésével, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 12 fı. 
 
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag -  a következı határozatot hozta: 
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7950-3/176/2009. (V.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a PATAQUA Kft-nek nyújtandó tagi kölcsönrıl 
 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 20 millió 
Ft tagi kölcsönt nyújt a PATAQUA Sárospataki Termálfürd ı- és Campingfejlesztı Kft-
nek az e határozat mellékletét képezı megállapodás alapján és feltételei szerint. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Polgármester, a PATAQUA Kft. ügyvezetıje 
 
Határid ı: azonnal és 2009. szeptember 30. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 
Aros János:  Mindenkit nagy tisztelettel hív a 17. alkalommal megrendezésre kerülı 
pünkösdi Szent Erzsébet ünnepségek rendezvénysorozatra. A részletes program 
megtekinthetı a Sárospatak honlapon, illetve a plakátokon.  
 
 
Alpolgármester úr az ülést bezárta, a Képviselı-testület zárt ülésen folytatta tovább 
munkáját, melyrıl külön jegyzıkönyv készült.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Rita s.k.                                                                           Dr. Hörcsik Richárd s.k.  
       aljegyzı                                                                                        polgármester   


