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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. december 18-án tartott 
nyílt ülése folytatásáról – k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l – az 
Újbástya Rendezvénycentrumban.  

 
 
Jelen vannak:  Dr. Hörcsik Richárd   polgármester 
 Aros János 
 Darmos István 
 Egyed Attila 
 Erdıs Tamás 
 Feró István Ferenc 
 Hajdu Imre 
 Krai Csaba  
 Oláh József Csaba 
 Saláta László Mihály 
 Sikora Attila 
 Stumpf Attila 
 Stumpf Gábor József 
 Szabó András 
 Zérczi László    képviselık 
 
 Dankóné Gál Terézia   a Jegyzıi Iroda vezetıje  
 
 
 
Meghívottak:  György Zoltán a Mőszaki és Kommunális Iroda megbízott 

irodavezetıje, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Rák 
Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje, Dr. Szebényi Tibor a Jegyzıi 
Iroda fogalmazója, továbbá érdeklıdı állampolgárok 

 
Megjegyzés: A közmeghallgatásról vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a megjelent sárospataki 
polgárokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, illetve minden kedves érdeklıdıt. A 
Képviselı-testület folytatja nyílt ülését.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselı-testület közmeghallgatást tart, 
melynek megtartását önkormányzati törvény írja elı, biztosítva, hogy a város polgárai 
elmondják véleményeiket, észrevételeiket, közérdekő problémájukat, illetve kérdéseket 
tegyenek fel a polgármesternek, valamint a Képviselı-testület tagjainak.  
Az elmúlt hónapok során sok önkormányzati fórumot tartottak a város különbözı 
településrészein, ahol nagyon sok kérdés hangzott el, sokan kifejtették véleményüket. 
Fontosnak tartja, hogy az esetleg megválaszolatlan kérdésekre a nyilvánosság elıtt adjanak 
választ, hiszen nincs titkolni valójuk, mutatja ezt az is, hogy a Zemplén Televízión keresztül 
minden érdeklıdı figyelemmel kísérheti a Képviselı-testület munkáját. A közmeghallgatás, 
illetve a lakossági fórumok valójában a Képviselı-testület munkáját is segítik, ami egyfajta 
kontroll a képviselıknek, a polgármesternek és az alpolgármesternek, így ezúton köszöni meg 
az elmúlt esztendıben jobbító szándékkal megfogalmazott kritikákat. Megköszöni a 
sárospataki polgároknak, hogy a Képviselı-testület munkáját egész évben figyelemmel 
kísérték, azt véleményükkel, tanácsaikkal segítették.  
Ezt követıen szól az elért eredményekrıl, az elnyert díjakról.   
 
Tamás Erzsébet: Hozzászólásában részletesen taglalja véleményeit, kritikáit, elmondja 
kérdéseit, továbbá megfogalmazza javaslatait, melyeket a jegyzıkönyv melléklete tartalmaz.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : A Végardói Fürdıvel kapcsolatban elmondja, hogy az elsı beruházás 
lépcsıjén már túl vannak. Megjegyzi, olyan tevékenység megvalósítására bocsátották ki a 
kötvényt, amely pénzt hoz. Szól az uniós pályázatok kihasználásáról, továbbá arról, hogy a 
Képviselı-testület felelıssége, hogy a pályázatokhoz minél hamarabb kezdjenek hozzá, ennek 
természetesen sok összetevıje van, többször akadályokba ütköznek, ami nem mindig az 
önkormányzaton múlik. A beruházás kapcsán nagyon sok probléma adódott menet közben, 
ilyen volt többek között a közmőtérképek hiánya, de több egyéb gond is felmerült. 
Természetesen folyamatosan érkeznek az észrevételek, idıközben az öltözık kérdése, illetve 
a füvesítés már megoldódott. A nyári szezonban 60 %-os kihasználtság mellett mőködött a 
fürdı, több mint 100 millió forint tiszta nyereséget hozott, így a kötvény visszafizetését ez az 
összeg biztosítani fogja. Meg van gyızıdve Vörös Imre ügyvezetı szakértelmérıl, aki az 
elkövetkezı idıszakban is az önkormányzat segítségére lesz. A fürdı kapcsán következı 
lépés a wellness beruházásának a megvalósítása lenne, remélhetıleg január hónapban kiírásra 
kerülhet a közbeszerzési eljárás.  
Az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. esetében több rendezetlen dolog is volt, nem tudták, hogy 
mi mennyi. Két évvel ezelıtt végrehajtásra került a távhı konstrukció és a konyha beruházása, 
már látható a megtakarítás. A beruházásra szánt összeget 16 %-os kamatra vették fel, de most 
jobb lehetıség kínálkozik, ami maximum 4 %-os kamatot jelenthet. A visszavásárlással 
kapcsolatban elmondja, ha 20 év múlva kerül rá sor, akkor ráfizetnek, de a már említett 
kölcsön visszafizetésével egyetlen forinttal nem terhelnék az önkormányzat költségvetését, 
sıt spórolni tudnának, így 10 % különbséggel tudnák realizálni a kamatot. Ezért megbíztak 
egy pénzügyi tanácsadó irodát, hogy tárgyaljanak különbözı bankokkal, az ezzel kapcsolatos 
kérdésrıl majd a késıbbi ülésen dönt a Képviselı-testület.  
Összességében elmondható, hogy szükség volt a megvalósított beruházásokra, ahol – mint azt 
már említette – megtakarításokat értek el.  
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Aros János: Mivel több kérdéskörben is pontosításra van szükség, ezért javasolja Tamás 
Erzsébetnek, hogy egyeztessenek idıpontot, és részletesen áttekintve tárgyaljanak az itt 
felvetett kérdésekrıl, amit esetlegesen összegzıen a honlapon is meg lehetne majd jelentetni.  
 
Tamás Erzsébet: Polgármester úr által adott válaszokat tudomásul vette. Tudomásul vette 
továbbá alpolgármester úr meghívását a további megválaszolatlan kérdések, felvetések 
egyeztetésére, megbeszélésére vonatkozóan.  
 
A Polgármester megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást 1800 órakor bezárta. 
 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatásul elmondja, hogy 1800 órától ugyanitt kerül sor a „Jó 
tanuló, jó sportoló” kitüntetı díjak átadására, melyrıl az önkormányzat helyi kitüntetı díjak 
alapításáról és adományozásáról szóló 2/2007. (I. 19.) rendeletének 14.§-a rendelkezik.   
 

 
 

K. m. f.  
 
 
 

A jegyzı, aljegyzı együttes távollétében:  
 
 
 

 Dankóné Gál Terézia s.k.                      Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
  a Jegyzıi Iroda vezetıje                    polgármester  
 


