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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2010. január 29-én tartott 

ülésérıl.  
 
  
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 
   Sikora Attila 
   Stumpf Attila    

Stumpf Gábor József    
Szabó András  

   Zérczi László   képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívottak:  Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetı igazgatója, Götz 

Mária Ildikó a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnöke, 
Törı Gábor a Sárospatak honlap felelıs szerkesztıje, Olajos Csaba 
fıépítész, Dankóné Gál Terézia Jegyzıi Iroda vezetıje, Poncsák Ferenc 
a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda 
vezetıje, Orosz László a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, 
Cziráki Zsolt, dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsosok, dr. Szebényi Tibor 
a Jegyzıi Iroda ügyintézıje.  
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Megjegyzés:   Stumpf Attila a két ülés között tett intézkedésekrıl szóló tájékoztató 
közben, Lendák Lajos Zoltán a 4. napirendi pont tárgyalása közben 
érkezett. Krai Csaba a 4. napirend tárgyalását követıen távozott, az ülés 
további részén nem volt jelen. Stumpf Gábor József a 18. napirend 
tárgyalását követıen távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
Darmos István a 21. napirendi pont tárgyalását követıen távozott, az 
ülés további részén 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 16 fı, a Képviselı-testület ülése 
határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják. 
Kérdezi, van-e egyéb javaslat erre vonatkozóan.  
 
Feró István Ferenc: Egyéb ügyek között javasol megtárgyalni egy elıterjesztést a Mese 
Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai épületének felújítására benyújtott pályázatról.  
 
Aros János: Szintén egyebek között javasolja megtárgyalni LHH pályázatok benyújtásáról 
szóló elıterjesztést, a változtatási tilalom elrendelése a településrendezési terv tervezett 
felülvizsgálata, a városfejlesztési stratégia kialakítása kapcsán elıterjesztést, továbbá egy 
elıterjesztést a PATAQUA Kft. tıkeemelésérıl.  
 
Egyed Attila: Egyebek között a munkatervben március 26-ai ülésre tervezett ,,Elıterjesztés a 
szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására” napirendet a februári 
ülésre szeretné felvetetni.  
 
Hajdu Imre : Egyebek között szeretne javaslatot tenni a Kulturális Bizottság döntése alapján 
a március 15-ei ünnepség ünnepi szónokának személyére.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más javaslat nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését a 
módosításokról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Stumpf Gábor József nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendi pontok 
kiegészítésére tett javaslatokkal egyetértett.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a Képviselı-testület döntését az elhangzott javaslatokkal együtt a 
napirendi pontokról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
A Képviselı-testület – fenti szavazásra is figyelemmel – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását 16 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
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Napirend elıtt: 
 
 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésrıl 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 gyermekétkeztetés térítési díjáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 
 

2. Elıterjesztés a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek tartalmának meghatározásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

3. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál pályázati eljárás nélkül betölthetı 
köztisztviselıi munkakörökr ıl 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

4. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2010. évi üzleti tervérıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıje  
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

5. Elıterjesztés Sárospatak Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének 
elfogadására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

 
6. Elıterjesztés változtatási tilalom elrendelése a településrendezési terv tervezett 

felülvizsgálata, a városfejlesztési stratégia kialakítása kapcsán  
Elıterjesztés: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
7. Szakmai beszámoló a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2009. évi 

munkájáról, szakmai tervek 2010. évre és a Tourinform Sárospatak 2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Götz Mária Ildikó a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 
elnöke  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
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8. Elıterjesztés a Magyar Szentföld vallásturisztikai projekthez konzorciumi 
tagként történı csatlakozásról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Kulturális Bizottság 
 

9. Elıterjesztés Sárospatak város közigazgatási területén a települési folyékony 
kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

10. Elıterjesztés intézkedési terv készítésre a gazdálkodás hatékonyságának 
javítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

11. Elıterjesztés a megvalósítási terv készítésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

12. Elıterjesztés pályázatokkal összefüggı feladatok eljárási rendjérıl szóló 
szabályzat jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

13. Elıterjesztés a WEINBERG ’93 Építı Kft. közvilágítás bıvítésre vonatkozó 
kérelmérıl  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

14. Elıterjesztés a Zemplén Help Közhasznú Alapítvány közvilágítás bıvítési 
kérelmérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

15. Elıterjesztés az Idıskorúak Európában („SIE” Senioren in Europa) – 
nemzetközi testvérvárosi programról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális Bizottság 
 

16. Elıterjesztés a 2010. évi kulturális pályázati alap felhasználásához szükséges 
pályázati felhívásról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 

17. Elıterjesztés Vajdácska – Sárospatak – Halászhomok településrész 
szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásáról 
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Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  
 

18. Tájékoztató Sárospatak város honlapjának mőködtetésérıl 
Elıterjesztı: Törı Gábor felelıs szerkesztı 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 

19. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú megüresedett bérlakások elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 
 

20. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

21. Támogatási kérelmek: 
- Ének a Nemzetekért Alapítvány kérelme a Crescendo Con Spirito Nyári 

Mővészeti Akadémia 2010. évi rendezvénysorozatához 
- A „Vöröstorony kincse” címő film megvalósításához 

Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

22. Csáki Ferencné sárospataki lakos megkeresése „adományház” mőködtetése 
tárgyában 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság 
 

23. Egyéb ügyek 
•  Elıterjesztés munkabérhitel felvételére 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  

•  Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai épületének 
felújítására benyújtott pályázatról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

•  Elıterjesztés LHH pályázatok benyújtásáról: 
- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésérıl 
- A Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben  
- A pedagógiai szakszolgáltatás kiterjesztése a legrászorultabb rétegek 

számára  
- A Városközpont fejlesztés – piaccsarnok kialakítása 
- A ,,Törıdjön Többet Egészségével”  

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

•  Elıterjesztés a PATAQUA Kft. tıkeemelésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, 
Ügyrendi és Jogi Bizottság 
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•  Munkaterv módosítására irányuló képviselıi javaslat 
•  Tájékoztató a március 15-ei ünnepi szónokról 

Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 

•  Tájékoztató az Ügyrendi és Jogi Bizottság kültagjának, Demeter Zitának a 
lemondásáról 

 
Zárt ülésen: 

 
1. Elıterjesztés a Sárospatak, Béla király tér 2. fsz. 2. szám alatt lévı 

önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  

 
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Béla király tér 2. fsz. 3. szám alatt lévı 

önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság  

 
3. Egyéb ügyek 

•  Tájékoztató a Kossuth u. 65. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésérıl 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd : A két ülés közötti fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató elıtt az 
önkormányzat nevében megemlékezik id. Tölgyesi Istvánról, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársáról, aki korábban pedagógus, megyei testnevelési szakfelügyelı volt. Sárospatak 
város megbecsült polgára volt, amit a város két kitüntetéssel jutalmazott.  
 
A Képviselı-testület egy perces néma felállással tisztelgett id. Tölgyesi István emléke elıtt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Javasolja, a Képviselı-testület foglalja határozatba id. Tölgyesi István 
áldott emlékét, az önkormányzat tekintse ıt saját halottjának.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı.  
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

100-2/3/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

id. Tölgyesi Istvánnak, az önkormányzat saját halottjává történı nyilvánításáról 
 

A Képviselı-testület id. Tölgyesi Istvánt az önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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•  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

  
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl és eseményekrıl, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
E tájékoztató keretében került sor a január 16-án elhunyt Fekete Gyula író, szociográfus, 
újságíró, pataki öreg diák megemlékezésére. 
 
A Képviselı-testület egy perces néma felállással tisztelgett Fekete Gyula emléke elıtt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a tájékoztató elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı.  
 
A Képviselı-testület a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
szóló tájékoztatót 16 igen szavazattal – egyhangúlag - tudomásul vette. 
 
 
 

•  Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyben 
mintegy 45 határozat szerepelt és örömmel számol be arról, mindegyik határozat határidıre 
teljesítésre került, így a bizottság javasolja annak elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Hozzászólás nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Krai Csaba, Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a 
szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
100-2/4/2010. (I.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  

 
A Képviselı-testület a 
 

•  11.540-2/238/2008. (VIII.29.),  
•  14.000-3/300-304, 310, 316/2008. (XI.28.),  
•  2.000-2/42/2009. (II.27.), 
•  6.800-2/113, 114/2009. (IV.24.), 
•  7.950-3/143, 174/2009. (V.29.), 
•  10.100/191, 192, 205, 215/2009. (VI.26.), 
•  11.305/225/2009. (VIII.03.), 
•  12.100/259/2009. (IX.09.), 
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•  13.200-2/284, 294, 300, 301, 304, 305, 315, 316, 318-324, 329/2009. (X.30.),  
•  14.300/336, 337, 339-342, 347, 350, 354, 364/2009. (XI.27.) KT. számú 

 
lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 
 

Dr. Szabó Rita: Hozzászólásában elmondja, hogy a bizottságok részletesen tárgyalták az 
elıterjesztést. A város polgárai számára elmondja, inflációkövetı növelést tartalmaz a térítési 
díjról szóló elıterjesztés. Az ÁFA vonzat nem összegszerően került megfogalmazásra, ez is 
amiatt célszerő, hogy ÁFA változás esetén ne kelljen a rendeletet módosítani.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag - javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést 
és 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: Elmondja, a  Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az 
elıterjesztést, majd a lakosság számára ismerteti az új térítési díjakat. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését a 
rendelet-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Krai Csaba és Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a 
szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2010. (I.29.) önkormányzati 
 

r e n d e l e t 
 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§-ában foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
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A Képviselı-testület a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendı napi térítési díjat az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
                  Fizetendı térítési díj  
                
1. Bölcsıde (napi négyszeri étkezés)       244,-  
 
2. Óvoda (napi háromszori étkezés)       244,  
 
3. Kollégium (napi háromszori étkezés)       522,-  
 
 reggeli          121,-  
 ebéd           252,-  
 vacsora          149,-  
 
4. Általános iskola - napközi (napi háromszori étkezés)     312,-  
 
 tízórai            56,-  
 ebéd           200,- 
 uzsonna            56,-  
 
5. Középiskola – ebéd         252,-  
 
A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.  
 

2.§  
 

Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 6/2008. (II.29.) 
számú rendelet hatályát veszti.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek tartalmának meghatározásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, hangsúlyozva, 
technikai jellegő módosításról van szó, mely minden éven jelentkezik. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az elıterjesztést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás, vélemény nem lévén kéri a testület döntését a 
rendelet-tervezetrıl.  
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Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Krai Csaba és Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a 
szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2010. (II.1.) önkormányzati 
 

r e n d e l e t 
 

a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek  
tartalmának meghatározásáról  

 
Az önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 118.§-a alapján a Képviselı-testületnek tájékoztató jelleggel bemutatandó 
mérlegek, kimutatások tartalmáról a következı rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Sárospatak Város Önkormányzata költségvetésére, költségvetés 
módosítására, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.  
 

2.§ 
 

A jegyzı által elkészített költségvetési rendelet-tervezet részeként a polgármester köteles 
az önkormányzat – elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét – összes 
bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1/a., 1/b., 2., 3. 
számú mellékletekben meghatározott tartalommal a Képviselı-testület elé terjeszteni.  
 

3.§ 
 

A jegyzı által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet részeként a polgármester 
köteles az önkormányzat – elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét – összes 
bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e 
rendelet 4/a., 4/b., 5., 6., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 8., 9., 10. számú mellékletekben 
meghatározott tartalommal a Képviselı-testület elé terjeszteni. 
 

4.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.  

 
(3) Ezen rendelet hatálybalépésével a 2/2009. (II.5.) rendelet hatályát veszti.  

 
 
 
A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál pályázati eljárás nélkül betölthetı 
köztisztviselıi munkakörökr ıl 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

Dr. Szabó Rita: Összefoglalásként elmondja, a versenyvizsga megnehezíti egyrészt a 
Hivatalnál lévı üres álláshelyek betöltését, másrészt az új köztisztviselık elhelyezkedését, 
akik korábban nem dolgoztak önkormányzati szervnél, Polgármesteri Hivatalnál. Lehetıséget 
ad a Ktv. arra, hogy rendelettel bevezesse az önkormányzat, hogy pályáztatás nélkül 
betölthetıek legyenek köztisztviselıi álláshelyek, mely összességében 3 % - minimum 1 fı -. 
Az így kinevezett köztisztviselınek a próbaidı – 6 hónap – alatt kell a versenyvizsgát letenni. 
Ennek elmulasztása esetén közszolgálati jogviszonya megszőnik. A hivatal köztisztviselıi 
létszámánál ez 2 fıt jelent évente. 
 
Saláta László Mihály: Tekintettel a körülményekre és indokokra az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-
tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Krai Csaba és Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a 
szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
3/2010. (II.1.) önkormányzati 

 
r e n d e l e t 

 
a Polgármesteri Hivatalnál pályázati eljárás nélkül betölthetı 

köztisztviselıi munkakörökr ıl  
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról 
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 10.§ (18) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül betölthetı munkakörökr ıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a vezetıi beosztások 
kivételével – ide nem értve a Ktv. 10.§ (1) bekezdésének második mondatában 
meghatározott esetet – valamennyi munkakör pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
betölthetı, feltéve, ha törvény vagy kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik.  
 

2.§ 
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A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselık száma tárgyévben nem 
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselık létszámának 3 %-
át (minimum: egy fı).  
 

3.§ 
 

A jegyzı a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselıi kinevezésrıl 
tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert.  
 

4.§ 
 

E rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Televízió Kht. 2010. évi üzleti tervérıl 
Elıterjesztı: Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kht. ügyvezetıje  
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

Dr. Hörcsik Richárd : Kéri ügyvezetı úr esetleges kiegészítését, hozzászólását. 
 
Hörcsig Márton : Hozzászólásában elmondja, az anyagot a bizottságok részletesen tárgyalták. 
Kiegészítésként elmondja, ez évben a televízió talán jobb helyzetben lesz, mint múlt évben 
volt, hisz ez évben realizálódik a múlt évben elnyert nagy pályázatuk – 35 mFt partnerekkel 
együtt. A régióban való jelenlétük az 1980-as évektıl létezik, ez a pályázat pedig megerısíti 
tevékenységüket.  
Elmondja továbbá, hogy tavalyi évben Leader pályázatot nyújtottak be, mely várhatóan 
februárban kerül elbírálásra, ebben Sárospatak fejlesztési berendezései szerepelnének, így a 
városban nemcsak forgatószett, hanem gyártószett is lenne letelepítve, ezzel költséget 
tudnának megtakarítani.  
A digitális átállással kapcsolatosan elmondja, 2011. december 31-el ennek meg kell történnie. 
2010-ben a digitális multiplex pályáztatása lesz, melyet a Nemzeti és Hírközlési Hatóság fog 
elvégezni. Reményeik szerint erre potenciális pályázók lesznek.  
Elmondja végezetül, tavalyi évben viszonylag kevés pályázatot tudtak helyben kommunikálni. 
Amennyiben itt idén realizálódni fognak pályázatok, kérése, ebben kapjanak jelentıs sújt.  
 
Hajdu Imre : Elmondja, a Kulturális Bizottság ülésén elsısorban a digitális átállásról 
merültek fel kérdések, ill. arról volt szó, hogy a Hír7 elıtti mősorsávokban aránytalanság 
tapasztalható az újhelyi és a pataki megjelenésben. Az üzleti tervet egyhangúlag fogadta el a 
bizottság azzal a módosító javaslattal, hogy Sárospatak pénzügyi hozzájárulását a költségvetés 
tárgyalásakor határozzák meg.  
Képviselıként kérdése a digitális átállással kapcsolatosan, az errıl szóló frekvenciapályázat 
automatizmus, vagy kell izgulnia az önkormányzatnak, hogy megnyeri-e a Zemplén 
Televízió?  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén is hasonló kérdések, felvetések merültek 
fel, mint a Kulturális Bizottság ülésén, kiegészítve ezek anyagi vonzatával, a digitális 
átálláshoz milyen saját erı szükséges, kell-e egyáltalán saját erı? Ha nem nyer a televízió, mi 
lesz? Sarkalatos kérdés volt a kisvárdai önkormányzat hozzájárulásának kérdésköre, mely már 
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az elmúlt éven is felszínre került. Az anyagban szerepel, hogy dupla áron szolgáltatja a 
televízió következı évben az önkormányzat üléseinek közvetítéseit, amennyiben Kisvárda 
önkormányzata ezt elfogadja. A tulajdonosi szerkezetet valamilyen módon egységessé kellene 
tenni, a tulajdonosi közgyőlésnek kell ebben lépéseket tennie, jó lenne, ha ez minél hamarabb 
elkezdıdne.  
E felvetések megtárgyalása után a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a televízió üzleti 
tervének elfogadását.  
Végezetül ismertetne még egy tényt, miszerint a Zemplén Televízió bevételei 60 %-át saját 
gyártásból elıállított anyagokkal fedezi, 40 % támogatást kap. Megjegyzi, emlékszik még arra 
az idıkre, amikor ez fordítva volt.  
 
Erdıs Tamás: Kérdése, hogyan mőködik a televízió jelenlétének finanszírozása, 
mősorkészítése a kistelepülések esetében, akik a televízió szolgáltatási területén vannak? 
Hogyan járulnak hozzá a televízió fenntartásához a kistelepülések? Gondol-e arra az 
ügyvezetés, hogyan lehetne a környezı és távolabbi kistelepüléseket a híradásokba, 
mősorkészítésbe, a televízió fenntartásába, finanszírozásába progresszív és határozott 
ajánlattal bevonni? 
 
Feró István Ferenc: 2010. a választások éve, ezzel kapcsolatosan van-e elképzelése a 
televíziónak, hogy az objektív tájékoztatásnak megfeleljen, illetve az arányosság megfelelı 
szinten kerüljön megtervezésre. 
 
Hörcsig Márton : Felvetésre válaszolva elmondja, a digitális átállás ma Magyarországon egy 
korábban elfogadott dolog, jogi szabályozása még nem történt meg, most van folyamatban. 
Az viszont biztos, hogy 2011. december 31-ig ezt végre kell hajtani. Ebben az évben meg kell 
történjen a frekvencia pályáztatása, ez Szlovákiában már megtörtént. Az átállás elızetes 
számítások alapján 5-6 mFt-os költséget jelent, az adóberendezést kell elsısorban kicserélni. 
Jobb minıségő, teljesebb kép- és hangminıség átvételére alkalmas rendszerrıl van szó, a 
boltokban ma már csak ilyen jellegő televíziókat lehet kapni.  
A Hír7 elıtti megjelenés aránytalanságával kapcsolatosan elmondja, a híradók és egyéb 
magazinmősorok, önkormányzati vonatkozású mősorok teljesen kiegyensúlyozottak. Minden 
nap 3 híradó van. A multinacionális vállalatok saját PR-juk megteremtése érdekében egyfajta 
kommunikációt folytatnak, hogy fejlett termékeiket piacra tudják tenni, értékesíteni tudják. 
Talán eljutnak oda, hogy az önkormányzati tevékenységet is egyfajta PR-ral kell ellátni, hisz 
nagy munka, amit az önkormányzatok végeznek és ezt megfelelıképpen kommunikálni kell. 
Van aki ebben lép, van aki sajátosan értelmezi e feladatot. Sátoraljaújhely önkormányzata erre 
külön személyt alkalmaz, ık pedig a tulajdonosokkal szemben nem tudnak, nem is áll 
módjukban érvényesíteni bármilyen szabályt, hisz saját kommunikációját úgy végzi, ahogy 
gondolja. Szeretnének ennek az egyenlıségnek megfelelni, ennek érdekében többször 
felajánlották, hogy segítenek abban, hogy Sárospatak kommunikációja is megfelelı, nagyobb 
mérvő legyen. Kéri mindenki segítségét ebben. Kezdeményezte a tulajdonosok körében, hogy 
errıl tárgyaljanak, valószínőleg sor fog rá kerülni a közeljövıben.  
A magazinmősorok száma 14900 Sátoraljaújhelyben és 14039 Sárospatakon, viszont 
Sárospataknak több önkormányzati ülése van (1927-2421). Ebben próbálnak 
kiegyensúlyozottak lenni.  
Kisvárda tulajdonrészével kapcsolatosan elmondja, nagyon régi ügyrıl van szó, mely a 
taggyőlés hatásköre lenne. Kisvárda nagyon késve, de teljesítette múlt évi szolgáltatásaik 
kifizetését. Idén 200 %-ra emelik az önkormányzati közvetítések díját, ígéret szerint a jövı 
hét folyamán errıl döntés születik. 
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Elmondja továbbá, a kistérségekkel folyamatosan tárgyalnak, de kevés pályázaton nyertek, 
kevés a pénzük. Próbálták kezdeményezni, hogy a kistérségek legalább egy személyt 
alkalmazzanak vagy egy személy munkabérét támogassák meg és akkor ki tudnának járni a 
kistérségekbe, érdemben tudnak beszámolni az ott történı eseményekrıl. Ez eddig anyagi 
okok hiányában nem valósulhatott meg. Minden kistelepülésre 15 eFt + ÁFA összegért 
mennek ki, ezt polgármesteri hatáskörben sikerült érvényre juttatniuk és ezt minden esetben 
kiszámlázzák. Látszik is bevételükön e plusz bevétel. Növekedett a más médiáknak való 
feladatanyaguk és a kistelepüléseken nyújtott szolgáltatásuk száma is. A kistelepülések 
viszont nincsenek abban a helyzetben, hogy érdemben tudják támogatni a televíziót. Záhony 
és Pálháza konzorciumi szerzıdés alapján rendszeres támogatásban részesíti a televíziót – két 
nagyobb településrıl van szó. 
A választásokkal kapcsolatos felvetésre elmondja, mint ahogy szokás volt minden esetben 
összehívják az érintett pártokat és megállapodást kötnek az adott híradó és 
magazinmősorokra. Ez így lesz ebben az évben is, eddig még erre panasz nem volt, reméli 
ezúttal is egyensúlyt tudnak tartani.  
 
Feró István Ferenc: Ezek szerint Sátoraljaújhely azért kerül többször a képernyıre, mert 
többet kérik a televíziót, vagy a televízió többször megy oda, hogy ajánlja kapacitását. A hegy 
és Mohamed problémáját érzi esetükben.  
 
Hörcsig Márton : Mindenkinek felajánlotta a televízió ezt a fajta szolgáltatást és ık élnek a 
lehetıséggel, hívják a televíziót az eseményekre, természetesen ellenszolgáltatásért.  
 
Erdıs Tamás: Hajdu Imre kérdése arra irányult, hogy a jövı évi frekvencia pályázat hogyan 
alakul. Tudomása szerint jövıre a frekvenciára újra kell pályázni. Mi történhet a televízióval, 
ha valaki megjelenik és a Zemplén Televízió nem rendelkezik olyan tıkeerıvel, hogy egy 
esetlegesen kiírt pályázaton a feltételeknek meg tudjanak felelni? Elviheti valaki a 
frekvenciát? Hogyan készülhet az önkormányzat, mint tulajdonos erre és hogyan készül a 
televízió? Mi várható ez ügyben. A televízió létérıl van szó. 
 
Hörcsig Márton : Jelenleg ott tart a pályázati elıkészítı munka, hogy a helyi televíziók 
egyesületét megkérték, hogy mintegy 60 pontos kérdıívet töltsön ki és segítsen abban, hogy 
érdemben tudjanak a pályázati kiírással foglalkozni, súlyt adni a helyi televízióknak. Ez egy 
ígéret. Nem tisztázott kérdésrıl van szó. Természetesen megjelenhet a tıke. Abban hisznek és 
ígéretet kaptak arra, hogy akik közmősor szolgáltatók, azok meg fogják kapni e frekvenciát. 
Ha valaki kap egy multiplexet, akkor egy piaci lehetıséget is kap, mert akár 6 más televíziós 
csatornát is mőködtethet, így üzleti jogot is kap a frekvenciával, ennek szabályozása viszont 
még nem történt meg. Az az ígéret, hogy ebben az évben erre megjelenik a pályázat. 
Figyelnek és mindenhol megpróbálják érvényre juttatni, mint közmősor szolgáltató, jogaikat. 
Reméli, hogy a magyar jogalkotás oda fog figyelni és nem fogja a tıke függvényében 
lehetıvé tenni másoknak a hozzáférést. Vállalja, ha bármi ez irányú szabályozás megjelenik, 
vagy tervezet a kiírásra, errıl a bizottságokat tájékoztatni fogja. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Mint országgyőlési képviselı figyelemmel fogja kísérni e jogalkotást. 
A médiatörvény is sok problémát gerjeszt, ugyanakkor nagyon lényeges az önkormányzat, 
mint tulajdonos védelme. A Zemplén Televízió a legnagyobb vidéki mősorszóró televízió.  
 
Aros János: A tulajdonosi szerkezet kérdését érintené. Négy tulajdonosa van a Kht-nak, 
melybıl a három városnak kellene egyenlı arányban viselnie a terheket. Ezzel szemben évek 
óta a három nagyváros közül kettı Sátoraljaújhely és Sárospatak 20-20 mFt-tal tartja fenn a 
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Zemplén Televíziót, ezt egészíti ki pályázati pénzekkel a televízió. Kisvárda eddig 100 eFt-ot 
fizetett havonta azért, hogy képviselı-testületi üléseit közvetítse a televízió. Most, hogy 
duplájára emelték ezen összeget, még ez is nevetségesen kevés ahhoz az összeghez, melyet a 
két másik város vállal. Ebben sürgısen lépni kell, akár tulajdonrész kivásárlással, akár 
egyenlı feltételek megtételével.  
Érintılegesen hallottak választ arra, hogy a Hír7 elıtti mősorajánló részben az 
aránytalanságok mennyire szemmel láthatóak, ezt mindenki látja. Nem kérnek mást, minthogy 
azonos finanszírozási feltételek mellett azonos elbírálást és feltételeket a Zemplén Televízió 
részérıl.  
Végezetül megköszöni a tájékoztatót, a televízió színvonalas munkáját mind ügyvezetı úrnak, 
mind pedig a dolgozóknak. 
 
Hörcsig Márton : Kisvárdával kapcsolatosan megjegyzi, a város az önkormányzati ülések 
közvetítésén túl mást nem kap a televíziótól. Patak és Újhely kulturális örökséggel, magas 
társadalmi szervezettséggel élı város, rengeteg mősoridıt kap, hiszik, hogy ez eredménnyel is 
jár. Megemlíti, hogy a kisvárosok kategóriájában 48 kisvállalkozást mutatnak be a térségben 
és ezt nem kapja meg Kisvárda. Megjegyzi még, az önkormányzati közvetítés nem nagy 
befektetés a televízióra nézve.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését a 
televízió üzleti tervérıl.  
 
Hajdu Imre : A Kulturális Bizottságnak volt egy módosító javaslata, miszerint az üzleti tervet 
fogadják el, de a hozzárendelt 20 mFt-ról a költségvetés tárgyalásakor szavazzanak. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a Kulturális Bizottság módosító javaslatáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 18 fı. 
 
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kulturális 
Bizottság módosító javaslatát. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését az elıterjesztésrıl – a már elfogadott 
módosítással - . 
 
Jelenlévı képviselık száma: 18 fı.  
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

100-2/5/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Zemplén Televízió Kht. 2010. évi üzleti tervérıl 
 
 

A Képviselı-testület a Zemplén Televízió Kht. 2010. évi üzleti tervét megtárgyalta és azt 
az alábbi módosítással  j ó v á h a g y j a : 
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•  a Sárospatak Város Önkormányzata által fizetendı közmősor-szolgáltatási díjról 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2010. február 12. 
 
 
Krai Csaba képviselı távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  

 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének 
elfogadására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Elsıként megköszöni irodavezetı asszonynak, hogy elkészítette a 
közfoglalkoztatási tervet. Az anyagból kiderül, hogy az önkormányzat több, mint 300 
embernek ad munkát. Kéri irodavezetı asszony esetleges kiegészítését. 
 
Rák Józsefné: Elmondja, törvényi elıírásnak megfelelıen minden év február 15-ig kell a 
Képviselı-testületnek megtárgyalni és elfogadni a közfoglalkoztatási tervet, melyet 
megelızıen véleményeztetni kell idén már a kisebbségi önkormányzatokkal is, a Munkaügyi 
Központtal, valamint a Szociális Kerekasztallal. Az elıterjesztés készítésekor még ezen 
vélemények nem álltak rendelkezésre, a napokban ezeket megkapták. Tájékoztatja a testületet 
a véleményekrıl, miszerint mind a Szociálpolitikai Kerekasztal, mind a kisebbségi 
önkormányzatok egyetértenek a közfoglalkoztatási tervben foglaltakkal és javasolják a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. A Munkaügyi Központ Sárospataki Kirendeltségének 
vezetıje szintén véleményezte a tervet, mely szerint a benne foglaltakkal egyetért, a tervben 
kitőzött célok, feladatok megfelelnek a kistérség foglalkoztatáspolitikai irányelveinek és 
növelik a foglalkoztatottak számát térségünkben. A bizottságok is részletesen tárgyalták az 
anyagot.  
A közfoglalkoztatási terv tartalmazza egyrészt azokat a kötelezı tartalmi elemeket, melyeket 
a szociális törvény elıír – rendelkezésre állási támogatásra jogosultak várható számát, 
összetételét -, azokat a feladatokat részletezi, amelyeket az önkormányzat részben vagy 
egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, az ehhez szükséges létszámot és 
rendelkezésre álló forrásokat. Tartalmazza továbbá a terv egy összegzését a tavalyi 
közfoglalkoztatás megvalósulásának.  
Beszámol arról, hogy tavaly a tervben 140 mFt-os költségvetéssel terveztek, melynek 95 %-át 
tervezték állami költségvetésbıl lehívni, 5 %-át pedig saját forrásból elıteremteni. Ehhez 
képest év végére 154 mFt-os teljesítéssel lehet számolni, ami azt bizonyítja, hogy van 
létjogosultsága e foglalkoztatásnak a városban. Idén ez az összeg 236 mFt, melynek 5 %-át 
kell saját forrásként hozzárendelni, mely városi szinten 11 mFt-ot jelent. Ebben nemcsak az 
önkormányzat saját fenntartású intézményei vesznek részt, hanem a törvény lehetıséget ad 
arra, hogy társadalmi szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek 
is részt vehessenek benne. E foglalkoztatók megállapodás alapján az 5 %-ot saját 
költségvetésük terhére biztosítják. 
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Dr. Hörcsik Richárd : Elhangzott, hogy az önkormányzati önerı 11 mFt az 5 %-ot tekintve, 
ha segélyt kellene adni, akkor 20 % saját erıt kellene fizetnie az önkormányzatnak, ami 44 
mFt-ot jelentene.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta az elıterjesztést. A tegnapi 
költségvetési tárgyalások során is bebizonyosodott, hogy az intézmények továbbra is igénylik 
ezt a fajta foglalkoztatást. Sikeres kormányzati intézkedésrıl van szó. A Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is részletekbe menıen tárgyalta az 
anyagot. Hangsúlyozza az elıterjesztés nagyszerőségét, hisz jól megmutatja az elmúlt évi 
munkát, ragyogóan alátámasztja azt, miért volt jó és van értelme annak, hogy idén is 
folytassák. Az önkormányzat intézményei nagy számban éltek e lehetıséggel, és 
pozitívumnak tartja, hogy már civil szervezetek is bekapcsolódhatnak e folyamatba. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Oláh József Csaba: Törvényi kötelezettségének eleget téve összehívta a Szociálpolitikai 
Kerekasztalt, ahol a közfoglalkoztatási tervet megtárgyalták, azt alaposnak, átgondoltnak 
tartották, a benne foglaltakkal egyetértettek. A tervben megfogalmazott célok, feladatok 
hozzájárulnak a városban a foglalkoztatottak számának növeléséhez. Hangsúlyozza, hogy  
munkahelyeket lehetett ezzel teremteni a városban és bevonni az embereket a munkába, a 
Kerekasztal elfogadásra javasolta a tervet, melyet az Egészségügyi és Szociális Bizottság is 
egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Darmos István: Elsıként hangsúlyozza, hogy nagyon jó programról van szó, ugyanakkor 
abban is kellene gondolkodni, mivel lehetne megakadályozni a sárospataki fiatalok 
elvándorlását a városból.  
 
Hutkainé Novák Márta : Olyan lehetıséggel él jól az önkormányzat, mely több, mint 200 
mFt-ot biztosít a városnak feladatai ellátásához. Nagy felelısségrıl és lehetıségrıl van szó. 
Lehetıség, hisz sok ember ért el sikereket olyan területen, mint a végardói és a római 
katolikus temetı kerítésének rendbetétele, továbbá az intézményeknél pedagógiai asszisztensi 
munka végzése. Felelısség is, hisz nagy összeget használ fel a város, melyet ésszerően kell 
felhasználni. Elmondható, hogy hatékony és eredményes munka folyik. A terv tehát jó, a 
hatékony felhasználásra pedig ügyelni kell, hogy ésszerő legyen a foglalkoztatás. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Valóban felelısség értelmes munkával megtölteni e programban 
résztvevıket. Most írta alá a téli-tavaszi munkaprogramot, ami 90 fınek ad munkát a 
kistérségben. A környék önkormányzatait kényelmetlenül érinti, hogy utófinanszírozott a 
program, csak az elsı hónapot elılegezik meg.  
 
Szabó András: Az elhangzottak alapján, nem kérdés, részt kell-e vennie az önkormányzatnak 
idén is e programban. Kérése, hangozzék el, hány fınek tudtak munkát adni, továbbá kihez 
lehet fordulni a Polgármesteri Hivatalban, ha valaki munkát szeretne. 
 
Aros János: E program a városban valóban sikertörténet, nagyon jól mőködik, pedig nem 
egyszerő feladat közcélúakkal dolgoztatni. Sárospatakon nagyon sok munkahelyre lenne 
szükség, amelyet örülnének, ha nem közcélú munkásokkal lehetne betölteni, továbbá nem 
kellene abba a méltatlan helyzetbe kerülniük, hogy 200 munkanap letöltése után vissza kell 
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menniük álláskeresési támogatásra. Jobban örülne, ha munkát lehetne biztosítani az 
embereknek és nem ezt a programot.  
Szól arról, hogy egy évvel ezelıtt, amikor a program elıször a testület elé került, ösztönözték 
az intézményvezetıket, hogy vegyenek részt benne, de nagy ellenállásba ütköztek elıször. 
Azt gondolták, a közcélú foglalkoztatás kizárólag nyolc általánost el nem végzettek, vagy 
csak azt elvégzettek körében lesz népszerő. Örömmel tapasztalta, hogy a visszajelzések egy 
év elteltével minden intézmény részérıl pozitívak. Közel 300 embernek – családnak - tudtak 
megélhetést biztosítani. Nehezíti a helyzetet, hogy 2010. január 1-tıl sajnos egy családból 
csak egy személy vehet részt a programban.  
Hangsúlyozza, örül annak, hogy értékteremtı beruházásokba sikerült bevonni a közcélú 
munkásokat (temetı kerítések, Bodrog part rendbetétele , utak, árkok karbantartása). 
Megjegyzi, diplomával rendelkezı közcélú munkásokat is alkalmaznak, így elıfordulhat 
bérfeszültség is, hisz a 15-20 éve dolgozó személy néhány ezer forinttal keres többet, mint a 
közcélú dolgozó. Ez nem jelenti azt, hogy a közcélú munkások munkavégzése gyengébb, sıt 
erre ellenpélda is van.  
Lehetne még javítani a programon, ilyen az 50 év felettiek foglalkoztatása, melyet 10 fıben 
határoztak meg az elmúlt évben, ki is merítették, most is hasonló létszámot alkalmaznának.  
 
Erdıs Tamás: Az érem másik oldaláról szeretne beszélni. Azok számára, akik ebben részt 
vesznek és jövedelemhez jutnak, feltétlenül jó. Az önkormányzat számára is jó a lehetıség, 
amellyel élhet. Ha viszont a nemzetgazdasági vonatkozást megnézik, biztosan találnak benne 
hibát. Véleménye szerint mindenképpen a hosszú tartós foglalkoztatás elérése a cél, nem 
pedig ideiglenes és költségvetési forrásból táplálkozó foglalkoztatás.  
 
Rák Józsefné: Kérdésre válaszolva elmondja, két fı közfoglalkoztatás-szervezı dolgozik 
jelenleg a hivatalban, akik bonyolítják a program adminisztrációs hátterét, rendszeres 
kapcsolatot tartanak a foglalkoztatókkal, intézményekkel, Grega Adrienn és Karácsony Judit. 
Elmondja továbbá, hogy az elmúlt éven havonta átlagosan 200 fı tudott részt venni a közcélú 
foglalkoztatásban. Tapasztalata szerint azon intézmények, melyek tavaly már foglalkoztattak 
bizonyos létszámot, megemelték foglalkoztatási igényüket.  
Sajnos 2010. január 1-tıl valóban csak egy RÁT-os lehet egy családban, ez Sárospatakon 11 
családot érintett.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Ismét megköszöni irodavezetı asszony és munkatársai munkáját. Más 
hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a közfoglalkoztatási terv elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Oláh József Csaba, Hajdu Imre nem vett részt a 
szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/6/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az e határozat mellékletét 
képezı Közfoglalkoztatási Tervben leírtakkal egyetért, a 2010. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Tervet elfogadja. 



 19 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés változtatási tilalom elrendelése a településrendezési terv 
tervezett felülvizsgálata, a városfejlesztési stratégia kialakítása kapcsán  
Elıterjesztés: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Megkéri Olajos Csaba fıépítész urat, amennyiben van kiegészítése, 
tegye meg. 
 
Olajos Csaba: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Hangsúlyozza, ez évben 
készül majd új rendezési terv, a változtatási tilalmat javasolják az adott területre, ami idıt 
enged a városnak arra, hogy várospolitikailag, értékvédelmileg, szakmailag megvizsgálja a 
területet, meg tudja fogalmazni, hogy jövıre e területtel mit kíván tenni. A hely 
idegenforgalmilag érdekes terület lehet, míg pillanatnyilag a város déli részére koncentrálódik 
az idegenforgalom, a fürdı mellett e területen nagy turisztikai attrakció lehetne, mely további 
lehetıséget biztosítana a városfejlesztésben.  
 
Erdıs Tamás: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes ülésen tárgyalta a napirendet, melyen 
egybehangzó eredmény született. Mindkét bizottság egyhangú szavazattal javasolja az 
elıterjesztés elfogadását változtatás nélkül.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Preventív intézkedésrıl van szó, ez ügyben alapvetıen a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal tehet lépéseket. Megjegyzi, Sárospatak egyik legrégebbi területérıl 
van szó.  
Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Feró István Ferenc nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2010. (II.1.) önkormányzati  
 

r e n d e l e t 
 

változtatási tilalom elrendelésérıl 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) 
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) 
bek. által biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A Képviselı-testület változtatási tilalmat rendel el Sárospatak településrendezési 
feladatainak megvalósítása érdekében. A változtatási tilalmat az ingatlan-
nyilvántartásban a sárospataki 630-644, 644/A, 647, 649/1, 649/2, 650-656 helyrajzi 
számú ingatlanokra rendeli el, a Helyi Építési Szabályzat, illetve a Szabályozási Terv 
módosításának idıszakára, azok hatálybalépéséig. 
 

2. § 
 

A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, kivéve az 
1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti építési 
tevékenységeket. 
 

3. § 
 

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatálya fennmarad az adott 
területekre vonatkozó módosított Szabályzási Terv jóváhagyásáig, valamint a Helyi 
Építési Szabályzat elfogadásának idıpontjáig, de legkésıbb a kihirdetéstıl számított 3 
éves idıszakra. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı, még el nem bírált ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Szakmai beszámoló a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2009. 
évi munkájáról, szakmai tervek 2010. évre és a Tourinform Sárospatak 2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Götz Mária Ildikó a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnöke  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd : Köszönti az egyesület elnökét és kéri, ha van kiegészítése tegye meg. 
 
Götz Mária Ildikó : Hozzászólásában elmondja, a beszámoló tartalmazza az egyesület tavalyi 
évi munkáját, ez évi terveit. Fontosnak tartották kiadványok szerkesztését, megjelentetését, 
rendezvényeken való megjelenést, turisztikai szereplık, média szereplık meghívását. 
Hangsúlyozza, hogy megjelent az egyesület honlapja www.sarospatak.eu címen bárki 
megtekintheti. Elkészült ehhez egy közös kezdılap, melyet szeretnének, ha a város honlapján 
is megjelenne. Szól ezután a munkaszervezet kibıvítésének kérdésérıl, egy közcélú 
alkalmazottat szeretnének még foglalkoztatni. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és vita nélkül elfogadta egyhangúlag. Felvetıdött bizottsági ülésen annak a 
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konstrukciónak az értékelése, ami a Tourinform Iroda mőködésére, turizmus szervezés 
mőködésére vonatkozik. Sajátos módszerrel oldják meg, hisz részben a SIDINFO Kft-hez 
tartozik, részben pedig a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület felelıs e feladat 
ellátásáért az önkormányzattal fennálló szerzıdés alapján, az önkormányzattól kapott 
támogatásból finanszírozva. Mindenképp szükséges e helyzet értékelése és továbbgondolása. 
Úgy gondolja, az egyesülettel az együttmőködést méginkább meg kell szilárdítani. Bizottsági 
ülésen annak az igénynek is hangot adtak, talán méltóképp tudná a város azt a sokat 
emlegetett célt, hogy Sárospatakon a legfontosabb ágazat kell legyen a jövıben a turizmus, 
melyet az önkormányzat is reprezentálhatna azzal, hogy turisztikai vagy idegenforgalmi 
szakreferensi státuszt hoz létre és a sajátos mőködési struktúrában egy olyan fontos elemet 
valósít meg, amely az önkormányzat, testület, hivatal, közigazgatás, szakma, SIDINFO Kft. 
és egyesület között egyfajta információs hidat képezhet. Ezt mindenképp végig kell gondolni 
a testületnek, a bizottság felhatalmazásával bír, hogy ez itt kerüljön szóba. Költségvetési, ill. 
stratégiai szempontból nagyon fontos lenne e feladat, hisz megoldatlan jelenleg az 
önkormányzat struktúrájában.  
Végezetül köszönetét fejezi ki az elızı elnökség munkájáért, az új elnökségnek sok erıt kíván 
munkájához.  
 
Feró István Ferenc: Pénzügyi szempontból kiemeli, hogy az önkormányzat támogatása 
elmúlt évben 5.923.320,-Ft volt az egyesület részére. Az állami hozzájárulás csökkent, így 
máshol kell megkeresnie az egyesületnek e bevételi forrást. Mint az ellenırzı bizottság 
elnöke elmondja, nagy lendülettel indult az új szervezet tevékenysége. Véleménye szerint az 
egyesület feladatait az említett közcélú dolgozó és szakreferens biztosításával maradéktalanul 
el tudja látni.  
 
Stumpf Gábor József: Megköszönve a szakmai beszámolót az elnök úr által elmondottakat 
megerısíti. Hangsúlyozza továbbá, hogy Sárospatakon az elmúlt 15 évben már többször 
felvetıdött, hogy az idegenforgalom, turizmus meghatározott szereplıje kell legyen a 
városnak, ezért valóban nagy szükség lenne a hivatalban e területen szakreferensre. Nem 
csökkenne ezzel az egyesület munkája.  
 
Saláta László Mihály: Támogatja az elképelést, miszerint szüksége van a városnak egy 
szakreferensre, de profi, idegenforgalomhoz értı emberre van szükség, aki el tudja látni a 
koordinációs feladatokat. Ugyanakkor ne olyan személy kerüljön oda, aki az 
idegenforgalomban valamilyen módon érdekelt.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Egyetért az elképzeléssel, bár megjegyzi, a költségvetés 
összeállításánál figyelemmel kell erre lenni, nem olcsó dologról van szó. 
 
Götz Mária Ildikó : Fontosnak tartja idén az egyesület megerısödését, figyelve a pályázati 
lehetıségeket, természetesen együttmőködve a munkaszervezettel, önkormányzattal. Bízik 
abban, hogy a turizmus fellendülése a gazdaság fellendülését is maga után vonja.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a Képviselı-testület döntését a beszámolóról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 17 fı.  
 
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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100-2/7/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Szakmai beszámoló a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület 2009. évi 
munkájáról, szakmai tervek 2010. évre és a Tourinform Sárospatak 2009. évi 

munkájáról 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani szakmai beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette.  
 
 
Felelıs: aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Magyar Szentföld vallásturisztikai projekthez konzorciumi 
tagként történı csatlakozásról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Kulturális Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. A Képviselı-testület 
december 18-ai ülésén döntött arról, hogy csatlakozni kíván a svájci-magyar együttmőködési 
program vallási és zarándok projektjéhez. A testület elviekben hozzájárult ahhoz, hogy 5 mFt 
erejéig vállalja az önrészt. A Tourinform Iroda által elıkészített munkaanyag szerint az 
önkormányzatnak elegendı 1 mFt önrész vállalása, a pályázat sikere esetén ennek arányában 
részesülhet az önkormányzat támogatásban. Megjegyzi, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság 
közremőködésével február 4-én konferencia kerül megrendezésre a Szent Erzsébet Út 
Alapítvány szervezésében, melyen jeles idegenforgalmi szakemberek vesznek részt. 
Remélhetıleg a tárgyalás eredménye az lesz, hogy a programban sikeresen tudnak részt venni. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Kérték, hogy a 
konzorciumi megállapodás akkor még kitöltetlen adatai kerüljenek kitöltésre, ez a ma reggeli 
rendkívüli együttes ülésre megtörtént. Új kötelezettséget nem találtak a kitöltött 
megállapodásban, így a bizottság támogatja elfogadását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság azzal a módosítással javasolja elfogadásra a határozat-
tervezetet, hogy ne egy személyt jelöljön meg felelısnek a testület, hanem a SIDINFO 
Nonprofit Kft-t.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Technikai jellegő módosítása van a Kulturális Bizottságnak. 
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Dr. Szabó Rita: Szükséges külön szavazni a javaslatról, hisz bizottsági módosító javaslatról 
van szó. Megjegyzi, más bizottságoknál is felvetıdött e kérdés, de úgy ítéli meg, ha a testület 
úgy hozza meg határozatát, hogy személy szerint jelöli meg a program felelısét, nem követ el 
szabálytalanságot. Lehetıség van arra, hogy ne személyt nevezzenek meg, hanem a Kft-t, 
mely a turizmussal foglalkozik. Az elıterjesztés azért készült így, mert a pályázathoz 
kapcsolódó határozati-javaslat minta személyhez kapcsolja a program felelısét.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Egyetért a Kulturális Bizottság módosító javaslatával. 
 
Hajdu Imre : Kiegészítésként elmondja, nem Marcziné Szappanos Judit személyével 
kapcsolatban van probléma, hanem egy intézmény vezetıje hadd dönthesse már el, hogy egy 
adott projektbe kit kíván bevonni. Pusztán a praktikum, ill. az önkormányzati tulajdonú cég 
ügyvezetıjébe vetett bizalom az, ami a módosító javaslatot generálta.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a Kulturális Bizottság módosító javaslatáról, 
miszerint a határozat-tervezetben Marcziné Szappanos Judit helyett a SIDINFO Kft. kerüljön 
megnevezésre a program felelıseként.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Ladomérszky László István, Lendák Lajos Zoltán, Krai 
Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a Kulturális Bizottság 
módosító javaslatát. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : A már elfogadott módosító javaslattal kéri a testület döntését a 
határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Ladomérszky László István, Lendák Lajos Zoltán nem vett 
részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/8/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Magyar Szentföld vallásturisztikai projekthez konzorciumi tagként 
történı csatlakozásról  

 
A Képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen támogatja a svájci-
magyar együttmőködés keretében a vallási és zarándok turizmus fejlesztését, melynek 
keretében a Magyar Szentföld vallásturisztikai projekthez konzorciumi tagként 
csatlakozik.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
 

- kötelezettséget vállaljon 1.000.000,-Ft önrész vállalására a pályázat megnyerése 
esetén, 

- megkösse a konzorciumi szerzıdést.  
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A Képviselı-testület a program felelısének a SIDINFO Nonprofit Kft-t jelöli ki. 
 
Felelıs: polgármester, a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
 
Határid ı: 2010. január 31.  
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak város közigazgatási területén a települési folyékony 
kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Kéri György Zoltán csoportvezetıt, tegye meg esetleges kiegészítését. 
 
György Zoltán: Hozzászólásában elmondja, 2007-ben döntött a testület arról, ki legyen a 
közszolgáltató, mely határidı márciusban lejár, ezért döntenie kell a testületnek, a 
továbbiakban hogyan oldja meg a város e kötelezı közszolgáltatást. Megbízzák-e a régi 
szolgáltatót további 3 évre, vagy új közbeszerzési eljárással keresnek közszolgáltatót. Úgy 
érzi, 3 év alatt e közszolgáltató bizonyított, hisz jelentıs illegális bekötést sikerült kiszőrni, 
továbbá a talajterhelési díj bevezetése, ill. következetes érvényesítése is megtette a hatását.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek, hogy az eddigi szolgáltatót bízzák meg a 
feladatok végrehajtásával. Megjegyzi, korábbi ülésen a Zempléni Vízmő Kft. igazgatója 
beszámolójából megismerhették eredményeiket. Nem kell változtatni az eddigi gyakorlaton 
véleménye szerint. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
javasolja a jelenlegi közszolgáltató szerzıdésének meghosszabbítását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás, észrevétel nem lévén kéri a testület döntését a 
határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Darmos István, Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a 
szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/9/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Sárospatak város közigazgatási területén  
a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) 

győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról 
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A Képviselı-testület Sárospatak város közigazgatási területén a települési folyékony 
kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésével, szállításával és 
ártalmatlanításával 2010. március 1-tıl 2013. március 1-ig a Zempléni Vízmő Kft-t bízza 
meg, és köt vele közszolgáltatási szerzıdést.  
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2010. február 10.  

 
 

 
10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés intézkedési terv készítésre a gazdálkodás hatékonyságának 
javítására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Elmondja, az Állami Számvevıszék B-A-Z. Megyei Ellenırzési 
Irodája átfogóan ellenırizte az önkormányzat gazdálkodási rendszerét. Az ellenırzés 2009. 
október 26-tól december 19-ig tartott, az ellenırzött idıszak 2006-2009. III. negyedévéig 
tartott. A számvevıszéki jelentés összességében jónak mondható, mintegy négy év 
gazdálkodásáról csak kisebb fajsúlyú hiányosságokat állapított meg. A polgármester részére 
nem állapított meg jogszabályi elıírástól való eltérést, a jegyzı részére 8 pontot tartalmaz a 
jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében, a munka színvonalának javítására 7 
pontban tesz javaslatot. Ezután röviden ismerteti a korábbi ÁSZ vizsgálat eredményét. A 
jelentés szerint a gazdálkodási rendszer színvonalának javulása érezhetı az elızı vizsgálathoz 
képest. A szakmai teljesítés igazolását, kifizetések utalványozását, ellenjegyzését, a belsı 
ellenırzés rendszerét kiválóra minısíti az ÁSZ. Természetesen van még miben elırelépni, az 
informatika területe ilyen.  
Elmondja végül, az elıterjesztés anyaga, a jelentésrıl készült összefoglaló és intézkedési terv 
a város honlapjára is felkerül, és az érdeklıdık számára olvasható lesz.  
Megköszöni aljegyzı asszony, gazdálkodási irodavezetı, ellenırzı hatóság munkáját, melyet 
kifejtettek az ellenırzı vizsgálat során.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet 
egyhangúlag elfogadásra javasol azzal, hogy a jelenlegi intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtását jövı év elsı félévben vizsgálja meg a belsı ellenırzés. Saját véleményét 
ismertetve megerısíti a polgármester úr által elmondottakat, a jelentés drasztikus 
megállapítást – pl. fegyelmi felelısségre vonást - nem tartalmaz. Szükségesnek tartja 
megjegyezni, hogy a 2006. évi jelentés után tett ÁSZ intézkedések nem mindig határidıre 
teljesültek.  
Javaslata a késıbbiekre nézve, ha ilyen jellegő elıterjesztés lesz, mint a jelenlegi, CD 
lemezen kapja meg a Képviselı-testület. Megjegyzi, a Gazdálkodási Irodavezetı elmondta, 
hogy az ÁSZ jelentés irodájában megtekinthetı.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is hasonlóan döntött, mint az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság, tehát a következı évi munkaterve kerüljön be a végrehajtásról történt beszámoló. 
Saját véleménye megegyezik a Saláta képviselı úr által elmondottakkal.  
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Dr. Hörcsik Richárd : Elmondható, hogy az önkormányzat átlátható gazdálkodást folytat, 
nincs titkolnivalója az önkormányzatnak. Elmondja még, hogy a vizsgált idıpont lezárását 
követıen az informatika területén már történtek bizonyos javítások.  
Kéri a testület döntését a bizottsági módosító javaslatról, miszerint a következı év elsı 
félévében kerüljön megtárgyalásra az intézkedési tervben foglaltak megtétele teljesülésének 
vizsgálata a belsı ellenır által. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító javaslatát 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : A már elfogadott kiegészítéssel kéri a testület döntését a határozat-
tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 17 fı.  
 
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/10/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Állami Számvevıszéki vizsgálat megállapításairól 
 és a kapcsolódó intézkedési tervrıl 

 
A Képviselı-testület megtárgyalta Sárospatak Város Önkormányzat gazdálkodásának 
átfogó ellenırzésérıl szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette. 
 
A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése a jogszabályi elıírások 
maradéktalan betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében készített – 
e határozat mellékletét képezı – intézkedési tervben foglaltakat jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a hivatal jegyzıjét az intézkedési tervben 
megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy a Képviselı-testület döntésérıl az Állami Számvevıszék Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Ellenırzési Irodáját értesítse. 
 
A Képviselı-testület felkéri továbbá a jegyzıt, hogy az intézkedési tervben foglaltak 
megvalósulásának belsı vizsgálatáról készült tájékoztatót 2011. év elsı felében terjessze 
a testület elé megvitatásra.  
 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
Határid ı: intézkedési terv szerint 
 
 
 
A 100-2/10/2010. (I. 29.) KT számú határozat melléklete 
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INTÉZKEDÉSI TERV 
 
Sárospatak Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évben végzett átfogó 
ellenırzésérıl készült V-3001-4/4/2009. számú számvevıszéki jelentésben foglaltakra 
 

1. Elkészítjük - az Ámr. 139. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve - az 
Önkormányzat pénzállományának alakulásáról a likviditási tervet. 

 
Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs: jegyzı 

 
2.  Intézkedünk az ÁHT. 7. § (2) bekezdése alapján, hogy az elızı évi pénzmaradvány 
igénybevétele megalapozott tervezés alapján szerepeljen eredeti elıirányzatként a 
költségvetési rendeletben. 
 

Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs: jegyzı 

 

3. Intézkedünk, hogy a költségvetési rendelettervezetek tartalmazzák 

a) az Áht. 69. § (1) bekezdésében elıírtak alapján az európai uniós forrással 
megvalósuló fejlesztési feladatok költségvetési kiadási és bevételi 
elıirányzatait; 

b) az Áht. 118. § 2. b) pontja alapján az európai uniós forrással megvalósuló 
fejlesztési feladatok esetében a többéves kihatással járó döntések 
számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve; 

c) az Ámr. 29. § (1) d) és g) pontjaiban foglaltaknak megfelelıen az európai 
uniós támogatással megvalósuló felhalmozási kiadásokat feladatonként, 
valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves 
bontásban; 

d) a az Ámr. 29. § (1) bekezdés k) pontja alapján az európai uniós 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási 
elıirányzatait elkülönítetten. 

 
Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs: jegyzı 

 
4. Biztosítjuk, hogy a honlapon közzétett beszámolók szöveges indoklása a Vhr. 40. § (9) 
bekezdésében elıírtak alapján tartalmazza az Önkormányzat többségi irányítást biztosító 
befolyása alatt mőködı gazdasági társaságaiban lévı részesedést, illetve annak változását. 
 

Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
5. Elıírjuk az Ámr. 145/A. § (1)-(2) bekezdései és a 145/B. § (1) bekezdése alapján az 
intézményi pénzmaradványok kimunkálása szabályszerőségének ellenırzését, illetve 
gondoskodunk az ellenırzések végrehajtásáról. 
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Határidı: 2010. április 30. 
Felelıs: jegyzı 

 

6. Gondoskodunk a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenırzési 
feladatok szabályszerő végrehajtási feltételeinek kialakítása érdekében az alábbiakról: 

a) az ügyrend az Ámr. 17. § (5) bekezdésének megfelelıen részletesen 
tartalmazza a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelıs alkalmazottak 
feladatait, felelısségi körét; 

b) a számlarend a Vhr. 49. § (2) bekezdésben elıírtak szerint tartalmazza a 
fıkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetését és dokumentálásának 
módját;  

c) az ellenırzési nyomvonal tartalmazza az Ámr. 145/B. §-ában foglaltaknak és a 
Pénzügyminisztérium „Útmutató az ellenırzési nyomvonal kialakításához” 
módszertani útmutatójának megfelelıen az ellenırzési pontokat és az egyes 
tevékenységek elvégzését igazoló dokumentum fellelhetési helyét a 
rendszerben;  

 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 

7. A belsı ellenırzés megfelelı szabályozása és mőködése érdekében: 

a) intézkedünk arról, hogy a belsı ellenırzési kézikönyvben a belsı ellenırzési 
vezetı feladataként írják elı a Ber. 4/A. § (3) bekezdésében rögzített, külsı 
szolgáltató bevonására vonatkozó javaslattételi jogosultságot, továbbá a Ber. 
12. § c) pontjában elıírtak szerint az ellenırzések végrehajtása irányításának 
feladatát; 

b) gondoskodunk a Ber. 5. § (3) bekezdésének megfelelıen annak elıírásáról, 
hogy a belsı ellenırzési vezetı a belsı ellenırzési kézikönyvet rendszeresen, 
de legalább évente felülvizsgálja és a jogszabályok vagy módszertani 
útmutatók változásai miatt szükséges változásokat azon átvezesse; 

c) gondoskodunk a belsı ellenırzési kézikönyv kiegészítésérıl, hogy az a Ber. 5. 
§ (2) bekezdés m) pontjának elıírása alapján tartalmazza a külsı szakértık 
bevonására vonatkozó elıírásokat; 

 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 

8. Gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi átfogó ellenırzése során az 
ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerőségi és célszerőségi javaslatok végrehajtásáról; 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
9. Tájékoztatjuk - évente végzett számítások alapján - a képviselı-testületet az önkormányzat 
eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a hosszú lejáratú, adósságot 
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keletkeztetı kötelezettségvállalásokból adódó tıke és kamatfizetési kötelezettségét az 
önkormányzat milyen feltételek biztosítása mellett tudja teljesíteni. 
 

Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 

10. Gondoskodunk arról, hogy európai uniós forrással megvalósuló fejlesztési feladat 
lebonyolítására külsı szervezettel kötött szerzıdésben rögzítsék az Önkormányzattal történı 
kapcsolattartás módját. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 

11. Intézkedünk, hogy az informatikai stratégiában meghatározzák, hogy az e-közigazgatási 
feladatok melyik szintjét kívánják elérni 2010. év végéig.  

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 

12. Gondoskodjon arról, hogy az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer 
ügyfelek általi igénybevételét figyelemmel kísérjék. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 

13. Kiegészítjük az érintett dolgozók munkaköri leírását a hasznosítási, selejtezési 
feladatokkal. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 

14. Gondoskodunk az informatikai rendszer szabályozottságának biztosítása, a belsı 
kontrolljainak mőködtetése érdekében 

a) a katasztrófa elhárítási terv tesztelésérıl; 

b) az informatikával kapcsolatos szabályzatok megismertetésérıl; 

c) a pénzügyi-számviteli rendszer esetében a jelszavak kezelésének 
szabályozásáról és a pénzügyi-számviteli szoftverekben a jelszavakra elıírt 
szabályok betartatásáról; 

d) a hozzáférési jogosultságokra vonatkozó eljárásrend kiegészítésérıl a 
jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására, visszavonására 
és ellenırzésére vonatkozóan; 

e) a pénzügyi-számviteli rendszerbıl legyen lekérhetı olyan ellenırzési lista, 
melybıl megállapítható, hogy melyik azonosítóval és mikor végezték a 
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mőveleteket, mi volt a mőveletek pontos tartalma és az ellenırzési listát az 
elıírt rendszerességgel ellenırizzék; 

f) a pénzügyi-számviteli szoftver-változások ellenırzésére, tesztelésére 
vonatkozó eljárás szabályozásáról és annak szabályozás szerinti 
dokumentált elvégzésérıl; 

g) a fıkönyvi könyvelési rendszerbıl történı adatok merevlemezre 
mentésérıl; 

h) évente ellenıriztesse, hogy az elmentett állományokból a pénzügyi 
számviteli adatok teljes körően helyreállíthatóak-e. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
15.Gondoskodunk arról, hogy a stratégiai tervet és az éves ellenırzési tervet megalapozó 
kockázatelemzés az intézményeknél terjedjen ki az európai uniós forrásokból megvalósított 
feladatok végrehajtására, továbbá a közbeszerzési eljárások lebonyolítására. 
 

Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a megvalósítási terv készítésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Szabó Rita: Hozzászólásában elmondja, a költségvetési szervek vonatkozásában az 
Államháztartásról szóló törvény elıír egy olyan kötelezettséget, hogy megvalósítási tervet kell 
készíteni, azonban lehetıséget ad az önkormányzatnak arra is, hogy eltekintsen a 2010-2011-
es években e kötelezettségtıl. Plusz adminisztrációs tehernek ítélik e feladatot, ezért javasolja 
a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
 



 31 

100-2/11/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a megvalósítási terv 2010-2011. években 
 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzati költségvetési szervnél a 
megvalósítási terv készítéstıl 2010-2011. években eltekint. 
 
Felelıs: polgármester, intézményvezetık 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés pályázatokkal összefüggı feladatok eljárási rendjérıl szóló 
szabályzat jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Szabó Rita: Összefoglalva elmondja, a szabályzat nemcsak a Polgármesteri Hivatalra, 
hanem az önkormányzat valamennyi intézményére vonatkozóan megfogalmazza azt az 
eljárási rendet, amit az európai uniós pályázatok fogadására el kell sajátítani és be kell tartani. 
Ezt jóvá kell hagynia a testületnek.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Dr. Szabó Rita: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt módosító javaslata, miszerint a 
szabályzatban osztályvezetı helyett irodavezetı szerepeljen, illetıleg az I. fejezet 1.3. pont 
utolsó bekezdés és a 2.2. pont negyedik bekezdés felsorolása kerüljön kiegészítésre azzal, 
hogy a megbízási szerzıdésben rögzíteni kell a megbízási díj nagyságrendjét.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a módosító javaslatokról, elsıként az 
irodavezetı behelyettesítésérıl osztályvezetı megnevezés helyett. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban.  
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A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatát, miszerint az osztályvezetı megnevezés helyett irodavezetı 
megnevezés kerüljön megfogalmazásra a szabályzatban. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a másik módosító javaslatról, a szabályzat I. 
fejezet 1.3., 2.2. pontjának kibıvítésérıl, miszerint tartalmazza a megbízási díj 
nagyságrendjét.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatát, miszerint a szabályzat I. fejezet 1.3. és 2.2. pontja egészüljön ki a 
megbízási díj nagyságrendjével.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : A már elfogadott módosításokkal együtt kéri a testület döntését a 
határozat-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban. 
 

100-2/12/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázatokkal összefüggı feladatok eljárási rendjérıl szóló szabályzat jóváhagyásáról 
 
 

Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a mellékelt szabályzatot az 
alábbi módosításokkal jóváhagyja: 
 

•  a szabályzatba az ,,osztályvezetı” megnevezés helyett ,,irodavezetı” megnevezés 
kerüljön 

•  az I. fejezet 1.3. pontjának utolsó bekezdésében, valamint a 2.2. pont negyedik 
bekezdésében a megbízási szerzıdés tartalmi elemei között kerüljön 
szerepeltetésre a ,,megbízási díj nagyságrendje”.  

 
Felelıs: aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a WEINBERG ’93 Építı Kft. közvilágítás bıvítésre vonatkozó 
kérelmérıl  
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Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés támogatását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, kiegészítve, hogy a 
határozat-tervezet a.) variációjának elfogadását javasolja a szakbizottság, miszerint az 
oszlopokon elhelyezett 36 W teljesítményő égı közmődíját (közvilágítási áramdíját) átvállalja 
az üzembe helyezéstıl kezdıdıen az önkormányzat.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl az a.) variáció 
szerint. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/13/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a WEINBERG ’93. Építı Kft. közvilágítás bıvítésre vonatkozó kérelmérıl 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a WEINBERG ’93. Építı Kft. 
saját költségén megterveztesse, engedélyeztesse és elhelyezze a Malomkıgyár út melletti 
zöldsávban a további 1 db közvilágítási oszlopot, közvilágítási karral együtt. 
 
Tudomásul veszi, hogy az oszlopok és a rajtuk elhelyezett közvilágítási kar nem kerül az 
önkormányzat tulajdonába. 
 
Az oszlopokon elhelyezett 36 W teljesítményő égı közmődíját (közvilágítási áramdíját) 
átvállalja az üzembe helyezéstıl kezdıdıen. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2010. március 30. 
 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Help Közhasznú Alapítvány közvilágítás bıvítési 
kérelmérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

György Zoltán: Megjegyzi, e napirend esetében is alternatívákat vázoltak fel a Képviselı-
testület számára.  
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Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a határozat-
tervezet a.) variációját javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezet 
a.) variációjának elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı - Aros János,  Oláh József Csaba, Zérczi László nem vett 
részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/14/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Zemplén Help Közhasznú Alapítvány közvilágítás bıvítési kérelmérıl 
 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete a Zemplén Help Közhasznú Alapítvány 
kérelmérıl az alábbiak szerint dönt: 
 
Vállalja a kérelemben szereplı 7 db közvilágítási kar felszereltetését 280 eFt + ÁFA  
költséggel, melynek fedezetét a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Vállalja továbbá a közvilágítás költségét a fent részletezett fejlesztések vonatkozásában. 
Az oszlopokon elhelyezett 36 W teljesítményő égı közmődíját (közvilágítási áramdíját) 
átvállalja az üzembe helyezéstıl kezdıdıen. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2010. március 30. 
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Idıskorúak Európában („SIE” Senioren in Europa) – 
nemzetközi testvérvárosi programról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Sok európai ország, így Magyarország, ezen belül Sárospatak közös 
problémája az idıs lakosság számának erıteljes növekedése. ,,Minden élet helyi szintő” mottó 
alapján ez a projekt a partnervárosok közös hálózatáról szól, amely keretében megvizsgálásra 
kerül, hogy a résztvevı városokban milyen az idısügyi politika helyzete. Milyen intézkedések 
történnek az idıskorúak érdekében helyi szinteken? Hogy néz ki a szociális, kulturális 
helyzetük, szabadidıs tevékenységük?  
A projekt folyamán testvérvárosunk Soest koordinálásában 5 ország városaival kerül sor az 
együttmőködésre és a pályázat beadására. Ezt indokolja Sárospatak város lakosságának 
jelentıs elöregedése, a testvérvárosi kapcsolatok még élıbbé és hatékonyabbá tétele.  
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Szabó András: Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. Megjegyzi, nemcsak az önkormányzat foglalkozik az idısekkel, ık 
saját maguk is programokat, rendezvényeket szerveznek. Több nyugdíjas klub, egyesület is 
van a városban, további sok sikert kíván nekik.  
 
Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság egyhangúlag támogatja a programban való részvételt.  
 
Hutkainé Novák Márta : Javasolja, ha az anyag elfogadásra kerül, vegyék fel a kapcsolatot a 
Megyei Idısügyi Tanáccsal, hisz több, mint 8 éve mőködnek, elnöke mindig a megyei 
közgyőlés elnöke. Összetétele, tevékenysége ismert, a tapasztalatot vegyék át, mőködjenek 
együtt e kérdésekben. A nemzetközi részvétellel egyetért. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri Vadkertiné Kırössy Annát és Koleszárné Braun Mónikát, majd 
járjanak el ez ügyben.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Aros János, Oláh József Csaba, Stumpf Attila nem vett 
részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/15/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a „SIE” Senioren in Europa címő 
nemzetközi testvérvárosi projektben való részvételrıl 

 
 

A Képviselı-testület támogatja Sárospatak részvételét a „SIE” Senioren in Europa címő 
nemzetközi testvérvárosi projektben. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: folyamatos, 2010. február 19. 
 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a 2010. évi kulturális pályázati alap felhasználásához szükséges 
pályázati felhívásról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 

Hajdu Imre : Hozzászólásában elmondja, az önkormányzat által bevezetett sporttámogatási 
pályáztatási rendszer szakmailag sikeresnek bizonyult az elmúlt évek folyamán, ezért 
gondolták, hogy kulturális célra is ki kellene terjeszteni. Amennyiben elfogadja a testület, az 
önkormányzat 2010. évben támogatásban részesítené azokat a városban mőködı egyházi- és 
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civil szervezeteket, amelyek kulturális tevékenységet folytatnak. A támogatással az 
önkormányzat elı kívánja segíteni a civil társadalom megerısödését, a hagyományos és az új 
kulturális elképelések megvalósítását, hogy ezzel is ösztönözze a civil szférában meglévı 
kreatív humán erıforrások mozgósítását.  
Új támogatási rendszerrıl van szó, mellyel kapcsolatosan lesz még feladata a testületnek, hisz 
a pályázati keret még nincs meghatározva – erre a költségvetés elfogadásakor visszatérnek. A 
Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a pályázati felhívást a 2. pont azon 
módosításával, miszerint egy szervezet támogatható tevékenységenként egy pályázatot 
nyújthat be.  
 
Hutkainé Novák Márta : Az eredeti céllal egyetért, melynek értelmét akkor látja, ha 
megfelelı nagyságrendő összeget tudnak e célra biztosítani. A Megyei Közgyőlés tagjaként a 
mecénás alap felosztásánál, pályázati kiírásánál, elbírásánál korábban együtt is részt vett 
tanácsnok úrral és az a tapasztalata, ha az összeg nem megfelelı, jelentéktelen összegeket 
tudnak megítélni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : A támogatás megítélése mindig a költségvetés függvénye. 
Legfontosabbnak tartja az átláthatóságot. A bíráló bizottságnak döntést kell hoznia majd a 
prioritások szempontjából is. Megemlíti a 2007-es Szent Erzsébet Évet, melyet 15 mFt-tal 
támogatott az önkormányzat, mástól elvonva a támogatást.  
 
Stumpf Gábor József: Nagyon örül a pályázati rendszernek. Miután nem volt bizottsági 
ülésen kérné egyértelmővé tenni a pályázati felhívás tervezet 5. pontjában szereplı mondatot, 
miszerint a pályázat keretén belül már megvalósult rendezvényre nem lehet pályázni. 
Módosítaná úgy, hogy a pályázat beadása elıtt megvalósult rendezvény nem támogatható.  
 
Feró István Ferenc: Egyetért Hutkainé képviselı asszony véleményével, miszerint 
lényegesen befolyásolja az összeg nagysága még az elindulást is. Annak idején azért halt el, 
mert nagy igények jelentkeztek és nagyon kevés pénz állt rendelkezésre. Véleménye szerint 
nem késik e döntés akkor, ha következı ülésre visszakerül, még alaposabban 
áttanulmányozva a felhívást. Ne kezdjenek most olyan vitába, ami parttalanná válna, továbbá 
következı ülésen már a forrás is ismert lesz, hisz február 12-én elfogadják a költségvetést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : A költségvetés tárgyalásakor majd eldöntik, mennyit szánnak e 
pályázati alapra. A testületi ülést megelızıen tárgyalnak az intézményvezetıkkel, bizottsági 
elnökökkel, így egy letisztult anyag kerül majd a testület elé.  
 
Hutkainé Novák Márta : Nem ért teljesen egyet polgármester úrral. Véleménye szerint 
elıször az összeget kellene meghatározni, nem fontosabb megelızni a mai döntésnek a 
költségvetés ismeretét. A teljes költségvetés függvénye lesz, erre a célra mennyit tudnak 
fordítani. 
 
Saláta László Mihály: Ha döntés születik, nemcsak ez évre fog szólni, hanem folyamat lesz. 
Javasolja, hogy az ötletet ne vessék el, azt pedig, hogy mennyi lesz az összeg e célra, döntsék 
el a költségvetés tárgyalásakor.  
 
Hajdu Imre : Stumpf képviselı úr javaslatát finomítaná úgy, hogy a pályázati kiírás 
megjelenése elıtt megvalósult rendezvényre ne lehessen pályázni. Tehát az országos 
gyakorlattal egyezıen, ahogy megjelenik a pályázati kiírás, onnantól megvalósuló 
rendezvényekre lehessen pályázni. A következıképpen módosulna az 5. pont a.) 
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Rendezvények szervezése alpontjának utolsó mondata: A pályázat keretén belül a pályázati 
kiírás megjelenése elıtt megvalósult rendezvényre nem lehet pályázni.  
Hutkainé képviselı asszony felvetésére elmondja, természetesen történtek már egyeztetések a 
pénzügyi keret meghatározására, melynek bázisa a tavalyi 5 mFt-os összeg. Természetesen 
nem gondolnak ilyen összegre, mert elızetes tárgyalások alapján a Szent Erzsébet Napok 
rendezvény 1 mFt-os támogatásban fog részesülni. Nagyságrendileg – alpolgármester úrral 
egyeztetve – 3,5-4 mFt támogatási összegrıl lehetne szó.  
Feró képviselı úr felvetésére, miszerint hozzák vissza késıbbi ülésre a felhívást 
áttanulmányozás céljából elmondja, mindenki idıben megkapta az anyagot, volt ideje 
áttanulmányozni. A módosítási javaslatokra nyitott, bármit el tud fogadni, mely a pályázati 
kiírás eredményességét elıre viszi. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a módosító javaslatokról, elsıként az 5. pont 
a.) Rendezvények szervezése utolsó alpontjának mondatáról, miszerint a pályázati kiírás 
megjelenése elıtt megvalósult rendezvény a forrásból nem támogatható.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az 5 pont a.) 
alpont utolsó mondatára tett módosító javaslatot.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a Kulturális Bizottság módosító javaslatáról, 
miszerint a 2. pont szöveges rész harmadik mondata így alakulna: Egy szervezet támogatható 
tevékenységenként egy pályázatot nyújthat be. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı –  Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kulturális 
Bizottság módosító javaslatát. 
 
Hutkainé Novák Márta : Módosító javaslatnak tartja, hogy ne most fogadják el a pályázati 
felhívást, hanem az összeg pontos ismeretében.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Ügyrendi javaslatként fogható fel Hutkainé képviselı asszony 
javaslata, melyrıl kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület Hutkainé Novák Márta képviselı asszony ügyrendi javaslatát 5 
igen szavazattal, 11 nem szavazattal  e l v e t e t t e . 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a pályázati felhívás-tervezetrıl – a már 
elfogadott módosításokkal - . 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta: 
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100-2/16/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a 2010. évi kulturális pályázati alap felhasználásához szükséges pályázati felhívásról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az e határozat mellékletét 
képezı kulturális tevékenységet folytató egyházi- és civil szervezetek támogatására szóló 
pályázati felhívást az alábbi módosításokkal elfogadja:  
 

•  a 2. pontjának utolsó mondata az alábbira módosul: ,,Egy szervezet támogatható 
tevékenységenként egy pályázatot nyújthat be.” 

 
•  az 5. pont a.) Rendezvények szervezése alpont utolsó mondata az alábbira 

módosul: ,,A pályázat keretén belül a pályázati kiírás megjelenése elıtt 
megvalósult rendezvényre nem lehet pályázni.” 

 
Felelıs: feladatkör szerinti tanácsnok 
 
Határid ı: 2010. április 30.  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Vajdácska – Sárospatak – Halászhomok településrész 
szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi 
és Városfejlesztési Bizottság  
 

György Zoltán: Hozzászólásában elmondja, a vízjogi létesítési engedély január 31-én lejár, 
kérés, hogy az engedélyezési eljáráshoz polgármester úr kapjon felhatalmazást, hogy az MNV 
Zrt-tıl a vízjogi engedély meghosszabbításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást 
megkaphassák. Ezért szükséges, hogy a határozat-tervezet mellett lévı megállapodás aláírásra 
kerüljön.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az elıterjesztést. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
támogatja az elıterjesztést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezetrıl. 
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Jelenlévı képviselık száma: 16 fı – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/17/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Vajdácska – Sárospatak – Halászhomok településrész szennyvízelvezetésének vízjogi 
létesítési engedélyezési eljárásáról 

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete a Vajdácska – Sárospatak – Halászhomok 
településrész szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása érdekében az elıterjesztéshez csatolt 
megállapodás tervezet aláírására Dr. Hörcsik Richárd polgármester urat felhatalmazza. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak város honlapjának mőködtetésérıl 
Elıterjesztı: Törı Gábor felelıs szerkesztı 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Köszönti Törı Gábor szerkesztı urat és kéri esetleges kiegészítéseit. 
 
Törı Gábor: Kiegészítése nincs, a honlapot bárki megtekintheti, a felmerülı kérdésekre 
szívesen válaszol.  

 
Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót, 
megjegyezve, hogy a honlap arculatának és technikai hátterének frissítése idıszerő lenne. 
Egyben köszönetét és elismerését fejezte ki a szerkesztıknek.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság nem tárgyalta e 
napirendet, bár lett volna idegenforgalmi vonatkozása. A Sárospatak és Környéke 
Turizmusáért Egyesület beszámolója kapcsán felvetıdött, hogy az egyesület kialakította 
Sárospatak turisztikai honlapját, melynek elérhetısége a www.sarospatak.eu hozzáférés, 
melynek informatikai alapjai sokkal korszerőbbek, mint a város honlapjáé. Elhangzott 
bizottsági ülésen, hogy a Kulturális Bizottság tárgyalt arról, hogy az új honlap nem veheti át 
Sárospatak város hivatalos honlapjának szerepét. Ugyanakkor érdemes lenne e két honlap 
ötvözése. A www.sarospatak.eu honlap beköszönı oldala felkínálja a turisztikai és a városi 
közéleti honlap alternatíváját. Javasolja, kerüljön átgondolásra, hogy lehet az egyesítést 
megoldani, hisz technikai kérdésrıl van szó. A két honlap együttmőködését javasolja 
megszilárdítani.  
 



 40 

Feró István Ferenc: Teljes mértékben egyetért Erdıs tanácsnok úrral – a két honlap 
mőködjön együtt. 
 
Darmos István: Támogatja a honlap frissítését, de a honlap tartalmát nagyon jónak tartja, 
aktuális, friss, ezért köszönet illeti a szerkesztıket. 
 
Hajdu Imre : Elmondja, a Kulturális Bizottság részletesen tárgyalta a tájékoztatót. Felmerült a 
két honlap összehangolása. Elhangzott, ha valaki beüti a sarospatak.hu szöveget, jöjjön be 
mindkét honlap, a bizottság viszont úgy gondolta ez nem szerencsés, hisz ha valaki beüti a 
sarospatak.hu szöveget, azt kapja meg, amit tartalmilag megszokott, ne kelljen választania. 
Ugyanakkor abban is maradtak, hogy a jelenleg meglévı sárospataki hivatalos honlap oldalán 
kiemelt helyet kell biztosítani az átlinkelésre Sárospatak turisztikai portáljára. Nem tudja, ez 
megtörtént-e már.  
Bizottsági ülésen a www.sarospatak.eu honlap készítıje szakmailag szólt hozzá a most 
meglévı városi honlap technikai hátteréhez, nem a tartalmi részéhez. Szakmailag nemcsak 
tıle, hanem több helyrıl is jobbító javaslatok érkeztek. Ezért született a bizottság azon 
döntése, hogy ideje lenne a honlap technikai megújítása is. 
 
Aros János: Nagyon sok visszajelzést kapnak a honlappal kapcsolatosan, melyek 100 %-a 
pozitív – formáról, aktualitásáról, cikkekrıl, tartalmáról, fórumról egyaránt. A honlap 
formáját személy szerint jónak találja, bár bizonyára lehet fejleszteni, azonban a pataki 
lakosok ezt a formát szokták meg, ezt szeretik, ezt igénylik. Bármilyen esetleges változtatást 
tárgyaljon meg a bizottság. Szerencsésnek tartaná, ha átnéznék a várossal kapcsolatos összes 
honlapot, melynek mőködésébe beleszólásuk nincs, de mivel a várost reklámozza, valamilyen 
véleményt formálhatnának róla. Van olyan intézmény, mely honlapja kitőnıen mőködik, de 
van olyan is, amely igényel még fejlesztést pl. fürdı.  
Megköszöni szerkesztı úr munkáját és kívánja, együttmőködésük hosszú ideig legyen 
gyümölcsözı.  
 
Saláta László Mihály: Egyetértve azzal, hogy szükség van a honlap frissítésére elmondja, a 
költségvetés meghatározza a technikai megújulás lehetıségét. Elmondja továbbá, hogy 
emberfeletti munkát végeznek a honlap szerkesztıi, hisz mindig tájékoztatást adnak a 
legfrissebb információkról. Egyetért tehát a frissítéssel, de a meglévı értékek meghagyása 
mellett. Ha van szándék a honlap frissítésére, a költségvetés tárgyalásakor nyújtson 
támogatást az önkormányzat.  
 
Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság is azt javasolta, amit Saláta képviselı úr, miszerint 
egyetért a fejlesztéssel a meglévı értékek megtartása mellett. Nyilván jó munkát végeznek a 
szerkesztık, ez egyértelmő, de alpolgármester úr felvetésével, miszerint csak ehhez a honlap 
formához ragaszkodnak a lakosok nem igazán ért egyet. A továbblépés lehetıségét örül, hogy 
alpolgármester úr sem zárta le.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Formálódik a költségvetés, az ötleteket kéri majd a költségvetési 
tárgyalásnál érvényesíteni. Minden pénz kérdése. Ennyi pénzbıl a honlapot így mőködtetni 
mővészetnek tartja. Mindenhol jelen vannak, tájékoztatnak, jók a visszajelzések, de elıre kell 
lépni.  
 
Törı Gábor: Örül az új honlap elkészültének, mely a turisztikára összpontosít, mihelyst 
végleges formában megjelenik, természetesen elhelyeznek egy linket a városi honlapon.  
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Dr. Hörcsik Richárd : Megköszöni Törı Gábor és munkatársai munkáját. Megjegyzi, a 
városi honlap összekötı kapocs az öreg pataki diákokkal, hisz külföldön, Olaszországban, 
Németországban is olvassák a honlapot. Szeretné, ha a patakiakat is összekötné, nem 
elválasztaná. Visszautasítja továbbá a rosszindulatú beírásokat, téves információkat 
tartalmaznak.  
Kéri a testület döntését a tájékoztató elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 17 fı. 
 
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/18/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Sárospatak város honlapjának mőködtetésérıl 
 

A Képviselı-testület Sárospatak város honlapjának mőködtetésérıl szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, azt tudomásul vette. 
 
 
Felelıs: aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Stumpf Gábor József képviselı távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
 
 
 

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú megüresedett bérlakások 
elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 
 

Cziráki Zsolt : A javasolt eladási árak kialakításával kapcsolatosan elmondja, elsısorban a 
piaci forgalmi érték meghatározása volt a fı szempont, figyelembe vették a lakások állapotát, 
ill. azon tényezıt, hogy a lakások hányszor kerültek már meghirdetésre és milyen 
eredménnyel. Elképzelhetı, hogy picit magasabb áron is lehet az ingatlanokat értékesíteni, ha 
az önkormányzat kivár, de így hónapokig, akár évekig is mehetnek a hirdetések. A lakások 
állapota viszont ez idı alatt folyamatosan romlik és nem utolsó szempont, hogy a távhıs 
lakásoknál komoly ráfordításaik vannak még az üres lakásoknál is. Az árak így kerültek 
kialakításra. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és miután a bizottsági ülés idıpontjáig az egyik érintett ingatlanra vonatkozólag 
vételi ajánlatról szóló kérelem érkezett, így foglalkoztak e kérelemmel is. A Kossuth u. 65. 
fsz. 3. sz. alatti ingatlanról van szó, mely az anyagban 5.220 eFt-ra van értékelve, ehhez 
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képest 4.500 eFt-os ajánlat érkezett. A bizottság egyhangúlag egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, ezen ingatlanra vonatkozólag viszont az a javaslat született, hogy alpolgármester 
úr folytasson tárgyalásokat kérelmezıvel annak érdekében, hogy az ajánlott árat az 
értékbecslésben szereplı árhoz tudják közelíteni. Amennyiben ebben elırelépés történik, 
kapjon tájékoztatást a Képviselı-testület, és ennek figyelembevételével támogassák az 
értékesítést. Amennyiben a testület döntést hoz, a szóban forgó ingatlan már nem kerülne 
meghirdetésre, ha a megállapodás létrejöhet, most dönthetnek az eladásáról. Nyilván errıl 
alpolgármester úr majd beszámol.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását, a tanácsnok 
úr által ismertetett kérelmet a bizottság nem ismerte, nem folytatott vitát róla. Kérésként 
felmerült, hogy a költségvetés összeállításánál a lehetı legjobban közelítı számot 
kaphassanak, hogy konkrétumok szerepelhessenek a költségvetésben. 
 
Ladomérszky László István: Maximálisan egyetért a bérlakások elidegenítésével. 
Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat is teremtett egy olyan helyzetet a sárospataki 
lakáspiacon, ami erıteljesen lefelé fogja vinni a városban a lakásárakat. A lakáskoncepció 
megvalósulásával nagy mennyiségő lakás kerül a piacra, amit ha nem vesznek tudomásul és 
nem próbálnak alkalmazkodni hozzá, nagyon sokba fog kerülni az önkormányzatnak e 
lakások fenntartása. Minden lakás, amit nem laknak, rohamosan amortizálódik, tönkre megy. 
Mindezek figyelembevételével nem tekinti elherdálásnak, ha megpróbálnak a jelenlegi 
lakáspiaci árak alá menni valamivel, hogy értékesíteni tudják az önkormányzati lakásokat. 
Megjegyzi, a lakáskoncepció elfogadásával számolni is lehetett ezzel.  
 
Aros János: Felvetésre elmondja, a szóban forgó lakást már többször hirdette az 
önkormányzat, 9 mFt-os áron, igaz, akkor még teljesen felújított állapotban volt, komoly 
szándék nem volt a megvásárlására. A 4,5 mFt-os javaslattal szemben 4,9 mFt-ra emelte a 
kérelmet benyújtó személy az ajánlatát. Kéri, hogy az elıterjesztésbıl vegyék ki a Kossuth u. 
65. fsz. 3. sz. alatti bérlakást, zárt ülésen még néhány információt megosztana a testülettel, 
amennyiben ott nem tudnak az elidegenítésrıl a kérelem alapján dönteni, akkor visszakerül a 
licitálandó lakások körébe.  
 
Cziráki Zsolt : Feró képviselı úr felvetésére reagálva elmondja, már a költségvetés 
kialakításánál ezzel, ill. a jövıben értékesítendı lakásokkal kapcsolatban is próbálták 
pontosabban meghatározni az összegeket.  
Az eljárások lefolytatásáról elmondja, a vagyonrendelet meghatározza, hogy az 5 mFt feletti 
vételár esetén liciteljárást kell lefolytatni. Azt el nem érı összegnél, ha csak egy érdeklıdı 
van a lakásokra szintén testület elé terjesztve lehet döntést hozni, de ha több résztvevı van, 
liciteljárást kell lefolytatni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését elsıként a 
módosító javaslatról, miszerint a Kossuth u 65. fsz. 3. sz. alatti bérlakást vegyék ki az 
elıterjesztésben szereplı táblázatból.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Feró István Ferenc nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület azon módosító javaslatot, miszerint az elıterjesztés táblázatában 
szereplı Kossuth u. 65. fsz. 3. sz. alatti lakást vegyék ki a táblázatból, 15 igen szavazattal 
– egyhangúlag – elfogadta. 
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Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl, figyelembe véve elızı 
módosító javaslat elfogadását is.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Feró István Ferenc nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/19/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

önkormányzati tulajdonú megüresedett  
bérlakások elidegenítésérıl 

 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI.29.) rendeletben 
foglaltak figyelembe vételével az alábbi önkormányzati tulajdonú megüresedett 
bérlakásokat a megjelölt elidegenítési áron értékesíti: 
 

Cím Javasolt eladási ár 
Eötvös u. 2. II/2. 5.170.000,-Ft 
Katona J. u. 28. III/1. 5.250.000,-Ft 
Lavotta u. 55. fsz.1. 5.795.000,-Ft 
Lavotta u. 55. I/3. 6.175.000,-Ft 
Október 23. tér 9. IV/1. 6.030.000,-Ft 
Rákóczi u. 23. fsz. 3. 2.610.000,-Ft 
Rákóczi u. 59. fsz. 4. 2.550.000,-Ft 
Szabó E. u. 3. IV/3. 5.100.000,-Ft 

 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a liciteljárások lefolytatására, valamint az adásvételi 
szerzıdések aláírására. 
 
Felelıs: alpolgármester 
 
Határid ı: 2010. március 31. 
 
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Cziráki Zsolt : Hozzászólásában elmondja, tárgyban szereplı lakás elsı körben elızı 
napirenden tárgyalt értékesítésre kijelölt ingatlanok között szerepelt. Bizonyára minden 
képviselı ismeri ezen ingatlant – Szalontai u. 1. Sajnos e régi épület ilyen állapotba került, 
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évek óta nincs megfelelı módon hasznosítva. Többször megvizsgálva az ingatlant – 
konzultálva az építésügyi hatósággal is – alakították ki az elıterjesztésben szereplı 
véleményüket. Sajnos az épület életveszélyhez közeli állapotban van, bontásra érett. Azért 
került ki az értékesítendı ingatlanok közül, mert nagyon jó adottságú telekrıl van szó, jelen 
állapotában a forgalmi értékét csak rontja, hogy az épület rajta van. Bármilyen hasznosításról 
döntenének is, a bontással kellene kezdeni. Ezért született az a javaslatuk, hogy bontsák el az 
épületet, az elbontást követıen viszont a telek maradjon önkormányzati tulajdonban, ne 
értékesítsék.  
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja az elıterjesztést a Képviselı-testületnek.  
 
Egyed Attila: Kérdésére Cziráki úr már megadta a választ, miszerint miért kell lebontani az 
épületet. Tud arról, hogy nagyon rossz állapotban volt az épület, mert amikor lakója volt, ıt 
keresték fel nagy esızések alkalmával és panaszkodtak, hogy beáztak. Egyetért azzal, hogy 
bontás után maradjon az önkormányzat tulajdonában a telek. Kéri, ismételje meg tanácsos úr, 
miért is van szükség az épület elbontására.  
 
Cziráki Zsolt : Ismételten elmondja, miért van szükség az épület lebontására, kiemelve annak 
életveszélyes állapotát, továbbá, hogy nem került sokáig hasznosításra. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı – Lendák Lajos Zoltán nem vett részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:  
 

100-2/20/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló sárospataki 1469. helyrajzi számú, természetben 
Sárospatak, Szalontai u. 1. sz. alatti ingatlanon található kétrendbeli épület kerüljön 
elbontásra, s a fennmaradó telekingatlan önkormányzati tulajdonban marad. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges eljárások lefolytatására. 
 
Felelıs: alpolgármester 
 
Határid ı: 2010. március 31. 
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21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Támogatási kérelmek: 

•  Ének a Nemzetekért Alapítvány kérelme a Crescendo Con Spirito 
Nyári M ővészeti Akadémia 2010. évi rendezvénysorozatához 

•  A „Vöröstorony kincse” címő film megvalósításához 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság mindkét kérelmet tárgyalta. A Crescendo Con Spirito 
Nyári Mővészeti Akadémiával kapcsolatban felkéri a testületet, hogy tájékoztassa a 
kérelmezıt, hogy a pályázati alapra nyújtson be támogatási kérelmet.  
A ,,Vöröstorony kincse” címő film támogatása ügyében a bizottság továbbra is támogatásáról 
biztosítja a film készítıit, azonban ekkora nagyságrendő pénzt nem tud biztosítani az 
önkormányzat. Azóta szándéknyilatkozat kiadására került sor, hogy pályázni tudjon a film 
készítıje egy nagyobb összegő pályázatra, e szándéknyilatkozatot polgármester úr kiadta. 
Bíznak abban, hogy minél hamarabb meg tud valósulni a film, de anyagi elkötelezettséget 
nem tudnak vállalni. Természetesen másfajta segítséget az önkormányzat esetlegesen biztosít.  
 
Feró István Ferenc: Mindkét támogatási kérelmet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Úgy 
döntöttek, a Crescendo Con Spirito Nyári Mővészeti Akadémia 2010. évi 
rendezvénysorozatának támogatási kérelmét a költségvetés tárgyalásakor javasolják 
visszahozni (alapból vagy külön soron), nagyságrendje is akkor kerüljön meghatározásra. 
A ,,Vöröstorony kincse” címő film megvalósítására vonatkozó kérelem kapcsán mérjék fel, 
milyen természetbeni juttatásra tartanának igényt, és abból mit tud az önkormányzat számukra 
biztosítani, ill. rendelkezésükre bocsátani.  
Kérdése, hogy a szándéknyilatkozatban összeg szerepelt-e.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Elmondja, hogy a szándéknyilatkozatot aláírás elıtt aljegyzı 
asszonnyal megvizsgáltatta, anyagi kötelezettséggel nem jár. Elmondja, mindenki szeretné e 
film megvalósítását, ennek érdekében komoly levelezéseket folytatott, de sajnos 
mindenhonnan elutasítást kaptak. 7-800 mFt kellene a film elkészítéséhez, ugyanakkor az 
önkormányzatnak nincs pénze. Pénzen kívül amiben tud, segít az önkormányzat – statiszták, 
stb.  

 
Hutkainé Novák Márta : Javasolja, hogy a Crescendo Con Spirito Nyári Mővészeti 
Akadémiát emeljék be a kiemelt rendezvények kategóriájába. Van már a városban több 
hagyományos rendezvény, véleménye szerint e rendezvény is ,,felküzdötte magát” e sorba. 
Támogatásukról pedig akkor döntsenek, amikor meg lesz határozva a támogatásra szánt 
összeg.  
 
Aros János: Mivel most van folyamatban a 2010-es eseménynaptár összeállítása a Kulturális 
Bizottság koordinálásával, várják meg, milyen javaslat születik, melyek legyenek a kiemelt 
rendezvények, melyek azok, melyeknek lehetıséget biztosítanak a pályázati alapból az általuk 
megrendezendı rendezvény lebonyolítására. Adjon egy javaslatot a bizottság, bizonyára 
nagyon sokan lesznek, akik szeretnének kiemelt rendezvényként részesedni a támogatásból. 
Természetesen a Kulturális Bizottság nemcsak a bizottsági tagokból áll ebben az esetben, 
hanem meghívtak minden civil szervezetet, egyházat, alapítványt, akik az elızı évben is részt 
vettek Sárospatak kulturális életében és idén is jelezték, hogy szeretnék színesíteni a nyári 
programsorozatot.  
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Hajdu Imre : A Kulturális Bizottság konkrétan azt döntötte el a Crescendo Con Spirito Nyári 
Mővészeti Akadémiával kapcsolatosan, hogy javasolják pályázni a pályázati alapra, de ha 
igény van rá, a Kulturális Bizottság ismét megvizsgálja a kérelmet.  
 
Feró István Ferenc: Idıbeni meghatározást kérne, hisz a költségvetési tárgyalás elıtt kellene 
dönteni ez ügyben. A Pénzügyi Bizottság ülése a február 12-ét megelızı szerda délután lesz. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését Hutkainé képviselı asszony módosító 
javaslatáról, miszerint a Crescendo Con Spirito Nyári Mővészeti Akadémiát a kiemelt 
rendezvények között kezelje az önkormányzat.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal és 8 nem szavazattal érdemi döntést nem hozott 
Hutkainé Novák Márta képviselı asszony módosító javaslata ügyében. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Nem tud az önkormányzat minden rendezvényt kiemelten támogatni, a 
Zemplén Fesztivál a központi rendezvénye a városnak.  
 
Hutkainé Novák Márta: Elmondja még, hogy ezt a rendezvényt tervezni kell, sok 
összetevıje van  a programnak, a költségeket is pontosan kellene terveznie – szállás, létszám, 
stb. -. Ha kevesebb támogatást tud nyújtani az önkormányzat, mint amit remél, más forrást 
kell keresnie vagy átrendezni programjait. Továbbá amíg a pályázat elbírálásra kerül, a 
rendezvény elıkészítése csúszik.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Képviselı asszony módosító javaslatát figyelembe venni a 
Kulturális Bizottság ülésén. Ismételten kéri a Kulturális Bizottság javaslatát. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság javaslata az volt, hogy a kérelmezı a kulturális alaphoz 
nyújtson be pályázatot. Idıközben viszont Polgármester úr és Alpolgármester úr részérıl is 
felmerült, hogy a kérelmet ismételten tárgyalja meg a Kulturális Bizottság, errıl bizonyára 
szavazni kell a Képviselı-testületnek.  
 
Dr. Szabó Rita: Az eredeti javaslatról kellene szavaznia a Képviselı-testületnek, amit a 
Kulturális Bizottság javasolt.  
 
Saláta László Mihály: Eltérı javaslatnak ítéli, hogy vizsgálják meg újra a Crescendo Con 
Spirito Nyári Mővészeti Akadémia támogatási kérelmét, véleménye szerint errıl kellene 
szavazni.  
  
Dr. Hörcsik Richárd: A Képviselı-testület felkéri a Kulturális Bizottságot, hogy ismételten 
vizsgálja meg a Crescendo Con Spirito Nyári Mővészeti Akadémia támogatását. Kéri a 
Képviselı-testületet, aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı.  
 
A Képviselı-testületet 14 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a javaslattal a következı 
határozatot hozta: 
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100-2/21/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az Ének a Nemzetekért Alapítvány támogatási kérelmérıl 
 

A Képviselı-testület felkéri a Kulturális Bizottságot, hogy újra vizsgálja meg a 
Crescendo Con Spirito Nyári Mővészeti Akadémia 2010. évi rendezvénysorozatának 
megrendezéséhez az Ének a Nemzetekért Alapítvány támogatási kérelmét. 
 
Felelıs: a Kulturális Bizottság elnöke 
 
Határid ı: 2010. február 26.  

 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A „Vöröstorony kincse” címő film megvalósításával kapcsolatban kéri 
ismételten a Kulturális Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre: A Kulturális Bizottság elviekben támogatja a kérelmet, erre kéri a Képviselı-
testületet is, de pénzbeli támogatást nem javasol biztosítani – egyetértve a Pénzügyi és a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság véleményével is.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Egyelıre legyen elég az, hogy az ügyet szívügyüknek tekintik. 
Elmondja, hogy az ügyben, mint polgármester és országgyőlési képviselı több helyen próbált 
eljárni. A szándéknyilatkozatot a pályázat benyújtásának érdekében aláírta, elvi támogatást 
nyújt a Képviselı-testület és mindent megtesznek a film megvalósulása érdekében. 
 
Dr. Szabó Rita: A Képviselı-testület elviekben támogatja a kérelmet, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
A Képviselı-testület  16 igen szavazattal – egyhangúlag  a következı határozatot hozta: 
 

100-2/22/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a ,,Vöröstorony kincse” címő film megvalósításához kapcsolódó  
támogatási kérelemrıl 

 
 

A Képviselı-testület a „Vöröstorony kincse” címő film megvalósításához anyagi 
támogatást a költségvetés magas hiányára tekintettel nyújtani nem tud. Elviekben 
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támogatja a kérelmet, és mindent – kivéve a közvetlen anyagi támogatást – megtesz a 
film megvalósulása érdekében. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal  

 
 

Darmos István képviselı távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
 

 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Csáki Ferencné sárospataki lakos megkeresése „adományház” mőködtetése 
tárgyában 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

 
 

Erdıs Tamás: Ügyrendi javaslata van, melyet a napirend elfogadása elıtt kellett volna 
ismertetnie, miszerint a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja, 
hogy Csáki Ferencné sárospataki lakos megkeresése „adományház” mőködtetése tárgyában 
címő napirendi pontot vegyék le az ülés napirendjérıl. Vita nélkül kezdeményezi, hogy e 
napirendi pontot vegye le a Képviselı-testület napirendjérıl. Ha ügyrendi szinten dönt a 
testület, akkor az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata okafogyottá válik.  Zárt ülésen 
az egyéb ügyek között tájékoztassák a Képviselı-testületet az ügyrıl.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért Erdıs Tamás tanácsnok úr 
ügyrendi javaslatával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Hajdu Imre nem vett részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/23/2010. (I. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

ügyrendi javaslatról 
 

A Képviselı-testület a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
javaslatát, miszerint Csáki Ferencné sárospataki lakos megkeresése ,,adományház” 
mőködtetése tárgyában címő napirendi pontot vegye le napirendjérıl elfogadta azzal, 
hogy a testület zárt ülésén tájékoztatást kap a napirend kapcsán született bizottsági 
határozatokról. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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23. NAPIRENDI PONT 
      Egyéb ügyek 

•  Elıterjesztés munkabérhitel felvételére 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Poncsák Ferenc Gazdálkodási Iroda vezetıt, tájékoztassa a 
Képviselı-testületet a munkabérhitel felvételérıl. 
 
Poncsák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az önkormányzat évek óta (2006-
tól) folyamatosan 150 millió Ft likvidhitel kerettel és 80 millió Ft egy hónapon belüli lejáratú 
munkabér megelılegezési hitellel látja el feladatát. Jelen gazdasági helyzetben eredmény, 
hogy évek óta nem kell növelni ezt a hitelkeretet. A keretszerzıdést évente kell megújítani, 
melyhez szükség van a határozat-tervezet elfogadására.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Mivel észrevétel a 
napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a 
munkabérhitel felvételével, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
100-2/24/2010. (I.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
munkabérhitel felvételérıl 

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az OTP Bank Nyrt-tıl 80 millió forint 
munkabérhitel felvételével egyetért. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama 
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tıke jellegő 
kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidı vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 
2010. év február hónap 26. napjától kívánja igénybe venni és 2011. év február hónap 25. 
napjáig visszafizeti. 
 
A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat kötelezettség-vállalása 
megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében foglaltaknak. 
 
A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a 
bankszámlaszerzıdés alapján kerülhet sor, így külön szerzıdés nem készül. 
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Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: folyamatos, 2011. február 25. 
 
 
 
 

•  Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai épületének felújítására 
benyújtott pályázatról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

 
Feró István Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Mese Óvoda és Bölcsıde 
József Attila utcai épületének felújítására korábban benyújtott pályázat nem nyert, de a 
tegnapi költségvetési egyeztetéskor jutott tudomásukra, hogy újból megnyílt ez a pályázati 
lehetıség. Az óvoda a pályázatot szeretné benyújtani, melyhez szüksége van 4,5 millió Ft 
saját erıre, mely a teljes bekerülési összeg 20 %-a. A pályázati összeg 22,5 millió Ft. Kéri a 
Képviselı-testület támogatását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület véleményét az elhangzottakról. Mivel 
észrevétel, javaslat nem volt, kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/25/2010. (I. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Mese Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai épületének felújítására benyújtott 
pályázatról 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletében 4.500.000,-Ft, 
azaz Négymillió-ötszázezer forint önrészt biztosít a Mese Óvoda és Bölcsıde József 
Attila utcai épületének felújítására benyújtott támogatási kérelemben foglaltak szerint. 
 
Sárospatak Város Önkormányzata, sikeres pályázat esetén nyilatkozik, hogy a Mese 
Óvoda és Bölcsıde József Attila úti épületében megvalósult beruházást, a beruházástól 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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•  Elıterjesztés LHH pályázatok benyújtásáról: 
- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésérıl 
- A Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben  
- A pedagógiai szakszolgáltatás kiterjesztése a legrászorultabb rétegek 

számára  
- A Városközpont fejlesztés – piaccsarnok kialakítása 
- A ,,Törıdjön Többet Egészségével”  

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

 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Erdıs Tamás tanácsnokot, tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
projektekrıl. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot. Az LHH program keretében a 
leghátrányosabb kistérségi települések számára lehetıség nyílt elızetesen programötleteket 
zsőriztetni, majd ezt követıen a megvalósításra alkalmas projekteket a futó operatív 
programokba becsatornázzák, melybıl Sárospatakot 6 projekt érinti. Az egyik ilyen projekt a 
TIOP 3.5.1 kistérségi közösségi ház kialakításra vonatkozik a volt Esze Tamás Általános 
Iskola épületében.  A pályázat október 31-én benyújtásra került. Szintén benyújtásra került a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat pályázata november 20-án. A négy jóváhagyott 
projekt közül a TAMOP 5.1.1. projektötlet formájában fogalmazódott meg korábban, melyet a 
zsőri támogatásra érdemesnek ítélt, így a pályázat január 22-ei határidıvel benyújtásra került, 
mely egy foglalkoztatási képzési projekt 39 fı hátrányos helyzető munkanélküli bevonásával. 
A programot a Kommunális Szervezet keretén belül kívánják megvalósítani, ami apríték, 
zöldhulladék begyőjtı, feldolgozó és hasznosító rendszer kialakítását célozza. Az ehhez 
szükséges géppark, technikai berendezés és személyi állomány biztosításával, képzésével, 
foglalkoztatásával, mentálhigiénés tanácsadással és minden ESZA típusú tevékenységnek a 
beépítésével foglalkozna fı tevékenységi körben, de építıipari, épületfelújító, karbantartó 
képzés, illetve takarító brigád megszervezése, valamint szılı mővelı és kert karbantartó 
brigád kialakítása képzés útján is része a projektnek. Komplex, 24 hónapos, 190 millió Ft-os 
projektrıl van szó, melyet a Kommunális Szervezetben szeretnének megvalósítani. A 
támogatás mértéke 100 %, az önkormányzatot  ezzel kapcsolatban semmilyen kiadás nem 
terheli. A decemberi ülésen a projekt elıkészítés nem szerepelt, így Polgármester úr vállalva a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos felelısséget, a folyamatot elindította és a pályázat január 
22-én benyújtásra került, melyhez kéri a testület jóváhagyását.  
Február 15-ig kell benyújtani a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petıfi utcai épületének a 
második ütemére vonatkozó pályázatot, mely a régi épület teljes külsı, belsı felújítására, 
illetve tetıvel való ellátására vonatkozik. Miden olyan tevékenységre, amely az elsı ütemben 
a bıvítéssel járó átalakításban nem érintett. A két projektelem jelentené az iskola teljes körő 
felújítását. A projekt 170 millió Ft jóváhagyott támogatási összegő, melyhez a szükséges saját 
forrás mértéke 5 %, azaz 8.947.368,-Ft. Kéri a Képviselı-testülettıl a saját erı biztosítását.  
Az ülés elıtt kiosztott anyag tartalmazza még a szabad keret felhasználásra benyújtott 
projekteket is, melyeknek a jóváhagyása már megtörtént. A Rendelıintézet 25 millió Ft 
értékben 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be egészségnevelési akcióra 
vonatkozóan, melyet támogatásra javasol.  
Benyújtásra került a városközpont fejlesztés – piaccsarnok kialakításra vonatkozó pályázat, 
melynek az elıkészítésekor a különbözı szakaszokban döntéseket hozott a Képviselı-testület. 
Javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. Tájékoztatja a Képviselı-
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testületet, hogy ezen pályázatnál nem ismert a saját erı mértéke. A pályázattal kapcsolatban 
elmondja, hogy továbbra sem sikerült azt az akadályt elhárítani, amely alapján a város 
önkormányzatát nagyvállalatként kezeli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, így 50 %-os 
támogatásra jogosult. A februári testületi ülésre a konkrét saját erı vállalásakor a témára még 
visszatérnek.  
A pályázatokkal kapcsolatban még a saját erı mértéke pontosan nem ismert, de mintegy 75 
%-os támogatásról és 25 %-os saját erı biztosításáról van szó. A február végi ülésre a saját 
erı vállalási kötelezettség is ismert lesz. Kéri a Képviselı-testületet, hogy támogassák a 
pályázat elıkészítését és benyújtását.  
 
Feró István Ferenc: Javasolja az elıkészítés támogatását, mert a költségvetésben majdnem 
csak azokat az összegeket lehet saját erıként biztosítani, ami bevételként megjelenik. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Elmondja, a 
pályázatok alapján is szembesülnek azzal, milyen nehéz tervezni, de egy cél vezérel, a 
pályázatok benyújtása. Olyan pályázatot próbáljanak benyújtani, amely hiányt pótol 
Sárospatak életében, mint pl. a piac és volt Esze Tamás Általános Iskola felújítása. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztést 
megtárgyalta és az 5 határozati javaslatot egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek jóváhagyni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a hat projekt összköltsége 1 milliárd 45 
millió Ft, melyhez megközelítıleg 5 % saját erıre van szükség.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola bıvítésével, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı.  
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
100-2/26/2010. (I.29.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésérıl 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, pályázatot 
nyújt be az ÉMOP 4.3.1/B ,,A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
infrastruktúra fejlesztése” azonosító számú projekt második, záró ütemére. 
 
Támogatási igényét 170.000.000,-Ft-ra nyújtja be, amelyhez a 2010. évi költségvetésben 
biztosítja az önerıt, 8.947.368,-Ft-ot.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítésére és benyújtására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 



 53 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a szociális foglalkoztatási 
projekt a kistérségben címő pályázat benyújtásával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

100-2/27/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben címő pályázat benyújtásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a TAMOP 5.1.1-09/6 
,,Szociális foglalkoztatási projekt a kistérségben” azonosító számú projektre a pályázat 
elıkészítését és benyújtását utólagosan jóváhagyja.  
 
Támogatási igényét 190.000.000,-Ft-ban jelöli meg, mely önerıt nem igényel. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a pedagógia szakszolgáltatás 
kiterjesztése a legrászorultabb rétegek számára címő pályázat benyújtásával, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/28/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a pedagógiai szakszolgáltatás kiterjesztése a legrászorultabb rétegek számára  
címő pályázat benyújtásáról 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a TAMOP 3.3.7-09/1. ,,A 
pedagógiai szakszolgáltatás kiterjesztése a legrászorulóbb rétegek számára” azonosító 
számú projektre a pályázat elıkészítését és a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
általi benyújtását utólagosan jóváhagyja. 
 
A támogatási igényt 50.000.000,-Ft-ban jelöli meg, mely önerıt nem igényel. 
 
Felelıs: polgármester, a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje 
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Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a Városközpont fejlesztés – 
piaccsarnok kialakítása címő pályázat benyújtásával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/29/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Városközpont fejlesztés – piaccsarnok kialakítása címő pályázat benyújtásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, pályázatot 
nyújt be az ÉMOP 2009-3.1.2.D ,,Városközpont fejlesztés – piaccsarnok kialakítás” 
azonosító számú projektre. 
 
Támogatási igényét 320.000.000,-Ft-ra nyújtja be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítésére és benyújtására. Amint a 
szükséges önerı mértéke ismert lesz, a pályázat kerüljön ismét megtárgyalás és döntés 
végett a testület elé. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a „Törıdjön Többet 
Egészségével” címő pályázat benyújtásával  egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı határozatot hozta: 
 

100-2/30/2010. (I.29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a ,,Törıdjön Többet Egészségével” címő pályázat benyújtásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és hozzájárul, hogy 
Sárospatak Város Rendelıintézete pályázatot nyújtson be a TAMOP 6.1.2/LHH/09/1 
,,Törıdjön Többet Egészségével” azonosító számú projektre. 
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A támogatási igényt 25.000.000,-Ft-ban jelöli meg. 
 
Felhatalmazza Sárospatak Város Rendelıintézetének vezetıjét a pályázat elıkészítésére 
és benyújtására. Amint a szükséges önerı mértéke ismert lesz a pályázat kerüljön ismét 
megtárgyalás és döntés végett a testület elé. 
 
Felelıs: polgármester, Sárospatak Város Rendelıintézetének vezetıje 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

•  Elıterjesztés a PATAQUA Kft. tıkeemelésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és 
Jogi Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet az elıterjesztésben foglaltakról. 
Kéri Erdıs Tamás tanácsnokot, tájékoztassa a Képviselı-testületet a pályázatról. 
 
Erdıs Tamás: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a pályázat kedvezményezettje a 
PATAQUA Kft. A  pályázatokkal kapcsolatos összes kritériumnak is a kft-nek kell 
megfelelni, így 15 napon belül a szerzıdéskötés összes jogi garanciális és jogosultsági 
igazolását és dokumentumát be kell nyújtani, de ez az idı erre nem elegendı. A Képviselı-
testületnek dönteni kell a társaság tıkeemelésérıl, az 1 milliárd Ft kötvényforrást a 
PATAQUA Kft-nek  át kell adni, hiszen a szerzıdéskötés feltétele, hogy a pályázó a 
szükséges saját erı mértékét számlapénzzel igazolja.  
A közremőködı szervezet tájékoztatása alapján elégséges a kötelezı saját forrás, azaz 25 %-
os saját forrás rendelkezésre állása bankszámlán. A fejlesztés másik részét – mely az 
önkormányzatot terheli, 55 %  - egyelıre egy ígérvénnyel kell bizonyítani, de ettıl eltérı 
döntés is lehet. Amennyiben eltérı döntésre lesz szükség, a február 12-ei ülésen visszatérnek 
a témára. Elképzelhetınek tartja, hogy a teljes forrást át kell csoportosítani, tıkeemeléssel be 
kell vinni a PATAQUA Kft. vagyonába. Most a saját tıke egy részét kell kiegészíteni a 
szükséges minimumra, 25 %-ra. A határozati javaslatban 242.500.000,-Ft szerepel, 
figyelembe véve, hogy a korábbiakban a projekttel kapcsolatban 70 millió Ft-os tıkeemelést 
hajtottak végre. Feltételezhetı, hogy a 70 millió Ft a PATAQUA Kft. számláján az elmúlt év 
nyereségeként, illetve megtakarításként szerepel, ezzel a szükséges 312.500.000,-Ft-os 
bankszámla igazolást ki tudja bocsátani a kft.  
A második határozati javaslat arról szól, hogy a további 55 %-ot jelentı 687.500.000,-Ft-ra 
vonatkozólag kötelezettséget vállalnak, hogy a felmerülés ütemére rendelkezésre bocsátják. 
A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztésben foglaltak 
elfogadását.  
Ha az ügy felgyorsítására szükség lesz, esetleg rendkívüli testületi ülést is kezdeményezni fog 
februárban. 
 
Dr. Szabó Rita: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, a bizottsági ülésen módosító javaslat 
hangzott el, mely szerint a határozat egészüljön ki azzal, hogy a 242.500.000,-Ft összegő 
tıkeemelés teljes egészében készpénzben történik, illetıleg a Képviselı-testület felhatalmazza 
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a polgármestert, hogy 15 napon belül intézkedjen a határozatban szereplı összeg átutalásáról, 
a végrehajtásra megszabott határidıt pedig 2010. február 15-ben határozzák meg.  
Amennyiben a határozati forma a cégbíróság kívánalmainak megfelel, az ügyvéd továbbítja, 
de ha formai hiányosságban szenved, ismételten visszakerül a testület elé.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a PATAQUA Kft. 
tıkeemelésével, az elhangzott módosításokkal, mely szerint a tıkeemelés készpénzben 
történik,  melynek  átutalásáról a polgármester 15 napon belül intézkedik, a végrehajtási 
határidı február 15-e, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila nem vett részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/31/2010. (I. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a PATAQUA Kft. t ıkeemelésérıl 
 

A Képviselı-testület a elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen támogatja a 
PATAQUA Kft. 242.500.000,-Ft összegő készpénzben történı tıkeemelését. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
- a tıkeemelés kapcsán szükséges cégjogi eljárást elindítsa, 
- 15 napon belül intézkedjen a határozatban szereplı összeg átutalásáról.  
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2010. február 15. 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd:  Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a wellness központ 
finanszírozásához szükséges további fejlesztési forrás biztosításával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı – Stumpf Attila nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

100-2/32/2010. (I. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a wellness központ finanszírozásához szükséges további fejlesztési forrás biztosításáról 
 
 

A Képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen kötelezettséget vállal a 
„Wellness központ kialakítása a Sárospataki Termálfürdı fejlesztése keretében” címő, 
ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0017 azonosítószámú projekt finanszírozásához szükséges 
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további, 687.500.000,-Ft saját forrás biztosításáról. A forrás átadására a beruházás 
ütemének megfelelıen tıkeemelés útján kerülhet sor.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a forrás rendelkezésre 
állásáról nyilatkozzon, kérés esetén azt bankszámlakivonattal igazolja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

•  Munkaterv módosítására irányuló képviselıi javaslat 
 
Egyed Attila: A munkaterv alapján a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása a 
márciusi ülésen szerepel. Az országgyőlési képviselık választása áprilisban lesz, ezért 
javasolja, február hónapban döntsenek a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Nincs akadálya.  
 
 

•  Tájékoztató a március 15-ei ünnepi szónokról 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok 
Véleményezi: Kulturális Bizottság 

 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Kulturális Bizottság ülésén hangzott 
el, a március 15-ei ünnepség szónokának Dr. Raffai Ernıt kérjék fel. Ez ügyben Kiss Endre 
József bizottsági tag lépéseket tett.  
 

 
•  Tájékoztató az Ügyrendi és Jogi Bizottság kültagjának, Demeter Zitának a 

lemondásáról 
 
Saláta László Mihály: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság ülésén Demeter Zita kültag bejelentette, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni a bizottság munkájában, ezért lemond, melyet a bizottság tudomásul vett. Kéri a 
Képviselı-testületet, gondoskodjanak a bizottsági tag pótlásáról.  
Felhívja a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozatok benyújtási határideje január 31-én lejár. 
Február 1-jén 10-12 óra között a hivatalban tartózkodik és kéri képviselı társait, aki még nem 
tett eleget ezen kötelezettségének, ezt tegye meg.  
 
Dr. Szabó Rita: Felhívja a figyelmet, hogy Demeter Zita bizottsági tag lemondását 
határozattal szükséges megerısíteni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testületet, hogy Demeter Zita bizottsági tag 
lemondását vegyék tudomásul.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 15 fı. 
 
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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100-2/33/2010. (I. 29.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Demeter Zita Ügyrendi és Jogi Bizottság kültagjának lemondásáról 
 
 

A Képviselı-testület Demeter Zita Ügyrendi és Jogi Bizottság kültagjának 2010. február 
1-jei hatállyal történı lemondását tudomásul vette. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Felhívja a figyelmet, aki elmulasztja a vagyonnyilatkozat-tétel 
benyújtási határidejét, nem gyakorolhatja képviselıi jogait. Kéri a határidı betartását.  
Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy február 12-én kerül sor a 2010. évi költségvetés 
megtárgyalására. Kéri a képviselıket, hogy vegyenek részt ezen az ülésen. Tájékoztatja a 
Képviselı-testületet, hogy az intézményvezetıkkel az elsı egyeztetés megtörtént, a testületi 
ülést megelızıen még a bizottsági elnökökkel is egyeztetnek, melyre várják a képviselıket is.  

 
 

Feró István Ferenc: Kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetési egyeztetés az 
intézményvezetıkkel lezajlott. Elızetes megállapodás szerint a jövı héten kedden délután a 
polgármesteri hivatal költségvetési adatai kerülnek megvitatásra. Kéri a bizottsági elnököket, 
ezen a megbeszélésen vegyenek részt.  
 
 
Polgármester úr a nyílt ülést bezárta, a Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


