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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 

27-én tartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János polgármester 
   Sikora Attila alpolgármester 
   Egyed Attila 

Hajdu Imre  
Jarecsni János László  
Kiss Csaba 

   Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Szabó András  
   Szvitankó Tamás    

Zérczi László  képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva jegyzı 
  
Meghívottak:  Koleszár Miklósné a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. 

gazdasági vezetıje, Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub szakmai 
alelnöke, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetıje, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens, Dr. 
Dankó László a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Dr. Farkas Éva a 
Gyámhivatal vezetıje, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, 
Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje, Donkó József a Kabinet 
Iroda vezetıje, Orosz László a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, Dr. Szebényi Tibor 
tanácsos, Dr. Ponta Rajmund jogi referens, Vighné Fehérvári Zsuzsanna 
ifjúsági és sportügyintézı.  

 
Megjegyzés: Kiss Csaba képviselı a 17. napirend tárgyalását követıen érkezett. 
 

Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú Kft.  
 
Napirend elıtt: 
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Aros János: 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 10 fı, a Képviselı-testület ülése határozatképes, Kiss Csaba 
képviselı úr jelezte, hogy késni fog.  
Elsı napirendi pontként javasolja felvenni alapító okiratok módosítását, mely döntést 
sürgısen tovább kell küldeni. Továbbá javasolja napirendi pontként felvenni a megalakuló 
Zemplén térségi turisztikai desztináció menedzsment (térségi TDM) szervezet székhelyének 
Újbástya épületben való bejegyzésérıl és az épület földszintjén a SIDINFO Nonprofit Kft. 
ügyvezetıi irodájának térítésmentes használatba adásáról szóló elıterjesztést. Természetesen 
azon napirendi pontokat tárgyalják elıször, amelyekhez vendégek érkeztek. Kéri az esetleges 
kiegészítı javaslatokat. 
 
Szabó András: Nyílt ülés egyebek között szeretne egy észrevételrıl és egy 
köszönetnyilvánításról szólni.  
 
Aros János: Egyéb javaslat nincs, így kéri a képviselı-testület szavazását a napirend 
elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását az elhangzott javaslatokkal 10 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
 
Napirend elıtt: 
 
 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
 Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 
Napirend:  
 

1. Elıterjesztés alapító okiratok módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 

2. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı, Molnár Marianna a Családsegítı és 
Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje  
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság  
 

3. Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Koleszár Miklósné a Zemplén Televízió Nonprofit Kft. gazdasági 
vezetıje 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

4. Beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub alelnöke, szakedzı 
Véleményezi: Humán Bizottság  
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5. Elıterjesztés a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
2/2007. (I. 29.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 

fizetendı térítési díj és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés 
szabályairól szóló 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

8. Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

10. Elıterjesztés a 2010. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének 
elfogadásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet út 5. szám alatti ingatlan 
értékesítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Elıterjesztés a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló 
megbízási szerzıdés elfogadására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

13. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

14. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 
felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
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15. Tájékoztató a Sárospatak belterület 405. helyrajzi szám alatt felvett, 

természetben a Rákóczi Ferenc u. 41. szám alatt található ingatlan tulajdonosai 
és a Centrál udvarház közötti bérleti szerzıdésrıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Tájékoztató a Sárospatak Kistérségi Egészségügyi Központ kivitelezési 
munkáinak mőszaki ellenırzésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Tájékoztató az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beiratkozásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

18. Halász Márk támogatási kérelme (horgászbajnokság döntıjén való részvételéhez) 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
19. Elıterjesztés a megalakuló Zemplén térségi turisztikai desztináció menedzsment 

(térségi TDM) szervezet székhelyének Újbástya épületben való bejegyzésérıl és 
az épület földszintjén a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıi irodájának 
térítésmentes használatba adásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

20. Egyéb ügyek  
• Szabó András köszönetnyilvánítása és észrevételezése 
 

 
Zárt ülésen: 

 
 

1. Elıterjesztés a Comenius Emlékérem adományozásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

2. Elıterjesztés a Szabó Károly díj adományozásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
3. Elıterjesztés a PATAQUA Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Elıterjesztés átmeneti segély ügyében benyújtott fellebbezések elbírálására  
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Elıterjesztı: Oláh József Csaba, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
 
 
Napirend elıtt: 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Aros János: Tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrıl és 
eseményekrıl, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Kiemelten elmondja, hogy június 4-én 
a Nemzeti Összefogás Napján Sárospatakon lesz az állami ünnepség záró rendezvénye, 17 
órától a Református templomban ökumenikus istentisztelet lesz a Duna TV és a M1 élı 
közvetítésével – mindenkit tisztelettel vár a rendezvényre. A kilakoltatással kapcsolatosan 
fontosnak tartja elmondani, hogy 10 esetben történt meg a kilakoltatás kezdeményezése, 
további 30 eset van folyamatban bíróságon. Az említett 10 esetben több, mint 1,5 mFt 
kintlévısége van az önkormányzatnak csak a lakbérekbıl, az összes bíróságon lévı esetben 
ezen összeg közel 10 mFt. 31 jogcímen van még kintlévısége az önkormányzatnak összesen 
60 mFt értékben, melynek legnagyobb részét a távhıdíjak adják.  
A borral kapcsolatos hétvégi rendezvényekért köszönetet mond Marczinkó Ferenc, Butella 
László elnök uraknak és Jarecsni János titkár úrnak, kéri a további lobbizást annak érdekében, 
hogy a város további hasonló rendezvényeket szervezhessen. 
Elmondja végül, hogy az óvoda átadásával kapcsolatos végsı döntést május 31-ei rendkívüli 
képviselı-testületi ülésen hozzák meg.  
 
 
A Képviselı-testület 1 perces néma felállással tiszteleg az elhunyt Urbán György festımővész, 
Sárospatak Város Díszpolgára és Szabó Imre Sárospataki Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 
képviselıje emléke elıtt. 
 
 
Jarecsni János László: A Hegyközségi Tanács Tanácsülésének vezetése nevében köszönetet 
mond polgármester úr, jegyzı asszony, kabinet iroda vezetı úr, A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára dolgozói - kiemelten igazgató asszony – a borverseny és a borászbál 
szervezésében, lebonyolításában való aktív közremőködéséért. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés alapító okiratok módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 

dr. Komáromi Éva: A határozat-módosítás ülés elıtt került a testület elé, bizottságok nem 
tárgyalták. A március 25-ei ülésén tárgyalta a testület az alapító okiratok módosítását, amikor 
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április 1-jei hatálybalépés került megjelölésre, azonban a Magyar Államkincstárhoz több 
elızetes egyeztetést követıen még most ért be, de ahhoz, hogy bejegyzésre kerüljön és 
alkalmazva legyen, a hatálybalépés idıpontját június 1-re szükséges módosítani. Ez a 
leglényegesebb módosítás, ill. néhány apró szövegszerő változtatás szükséges, a határozat 
módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal fennállnak.  
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

140/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

alapító okiratok módosításáról 
 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. Az 5300/87/2011.(III. 25.) KT. számú határozat 1/A. melléklete, 6/A. melléklete, 7/A. 
melléklete záradékában a „2011. április 1-jei” szövegrész helyébe „ 2011. június 1.” 
szöveg lép. 
 
2. Az 5300/87/2011.(III. 25.) KT. számú határozat 2/A. melléklete, 3/A. melléklete, 4/A. 
melléklete, 5/A. melléklete záradékában a „2011. április 1.” szövegrész helyébe „2011. 
június 1.” szöveg lép. 
 
3. A 6800/124/2011. (V. 02.) KT. határozat 4. melléklet 7. pontjában, 8. melléklet 11. 
pontjában a „Típus szerinti besorolása:” szövegrész törlésre kerül. 
 
4. A 6800/124/2011. (V. 02.) KT. határozat 3. melléklete, 4. melléklete záradékában a 
„Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Kommunális Szervezet” szöveg lép 
 
5. A 6800/124/2011. (V. 02.) KT. határozat 7. melléklete, 8. melléklete záradékában a 
„Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Sárospatak Város Rendelıintézete” szöveg 
lép. 
 
6. Az 5300/87/2011.(III. 25.) KT. számú határozat és a 6800/124/2011. (V. 02.) KT. 
határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal fennállnak. 
 
7. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a módosított egységes szerkezető alapító 
okiratok aláírására: 

a) a Carolina Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát az 1. melléklet szerint 
b) a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát a 2. melléklet szerint 
c) a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát a 3. melléklet szerint 
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d) az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát a 4. melléklet 
szerint 

e) a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratát az 5. melléklet szerint 
f) a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a 6. melléklet 

szerint 
g) a Mővelıdés Háza és Könyvtára Alapító Okiratát a 7. melléklet szerint 
h) a Kommunális Szervezet Alapító Okiratát a 8. melléklet szerint 
i) a Sárospatak Város Rendelıintézete Alapító Okiratát a 9. melléklet szerint. 

 
Felelıs: polgármester, jegyzı, érintett intézmények vezetıi 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı, Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetıje  
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság  
 

dr. Komáromi Éva: Minden éven tárgyalja a Képviselı-testület az elıterjesztést, mely a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok városi szintő ellátásáról szól. Három egység 
mőködik szorosan együtt: a jegyzıi feladatokat ellátó hivatal, annak képviseletében Rák 
Józsefné igazgatási irodavezetı, a Gyámhivatal, mely a kistérség területén is végzi a 
hatáskörébe és illetékességi területéhez tartozó gyermekjóléti feladatokat, ill. intézményi 
keretek között a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat.  
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság örült a tájékoztatónak, hisz átfogó képet kaphattak a 
városban élı családok és gyerekek helyzetérıl, iskolák nehézségeirıl. A bizottság 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a tájékoztatót a testületnek. 
 
Jarecsni János László: Gratulál az anyag készítıinek a tájékoztatóért, melyet színvonalasnak 
ítél. Az anyagban szereplı számadatok viszont negatív képet mutatnak, hisz az esetek száma 
növekedést mutat. Nem könnyő a szolgálat munkája. Kérdése, az e szakterületen dolgozó 
kollégák hogy látják a jövıt? 
 
Sikora Attila : Ezen iskolai tanév elején változás történt az iskolai hiányzások ügyében. Az 
iránt érdeklıdik, hogy volt-e ennek foganatja, van-e hatása? 
 
Molnár Marianna : A hiányzásokkal kapcsolatosan elmondja, heti rendszerességgel kell a 
Módszertani Központ felé jelentést küldeniük, hisz nagy országos érdeklıdés kíséri e rendelet 
megvalósulását. Észak-Magyarországon, Közép-Magyarországon és az Észak-Alföldön nincs 
érdemben foganatja. Azon területek, ahol nagyon sok problémás családdal dolgoznak a 
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szolgálatok, e hatósági intézkedésnek és pénzmegvonásnak nincs foganatja, így Sárospatakon 
sem. Az adminisztráció mind a hivatalban, mind a szolgálatnál nagyon megnıtt, nehéz 
kijelölni eseti gondnokokat – helyben még kevésbé – a környékbeli szolgálatoknál. 
Elmondható, hogy legtöbb esetben a gyerekek, kisebb esetben a szülık mulasztásáról van szó 
a hiányzások terén. 
Jarecsni képviselı úr felvetésére elmondja, valóban nehéz körülmények között dolgozik a 
szolgálat. A kilakoltatással kapcsolatosan megjegyzi, hosszú elıkészítı munka eredménye, 
hogy megfelelı módon le tudta bonyolítani a város a kilakoltatást. A munka nagy része még 
ezután következik, mert 30 család kerül kilakoltatásra. Nagyon nehéz megértetni az 
emberekkel, hogy az a szemlélet, ami eddig volt megszőnt, az egyéni felelısség elve az élet 
nagyon sok területén megjelenik. Ezek a családok nagyon lassan fogják ezt megérteni. 
Nagyon nehéz a munkatársaknak érzelmileg dolgozni ebben a helyzetben, nem feltétlenül a 
családok, leginkább a gyermekek sorsa miatt. Hihetetlen, hogy milyen különbségek vannak 
abból, hogy egy gyerek hova születik, mely nagy érzelmi teher, aki ebben a munkában 
dolgozik. A jövıt nem tudja, alapjaiban változik a szociális rendszer. A rendszerváltáskor 
nem gondolták át, mi az egyén, az önkormányzat, az állam feladata, melyet tovább nem lehet 
halogatni. Annyi megnyugtató, hogy végre nem minden település a létszámarányának 
megfelelıen fog normatívát kapni – igaz, hogy nem önkormányzati alapellátás lesz már a 
szociális ellátás, hanem járási vagy magasabb szinten szervezıdik -, hanem a problémák 
alapján. Amíg egy dunántúli területen egy családgondozó 20 családdal dolgozik, itt 120 
családdal dolgoznak ugyanolyan normatívából, egyforma feltételekkel.  
Megköszöni a kérdéseket, mert lehetısége volt tájékoztatást adni. Továbbá a Humán 
Bizottság aktivása kapcsán arra jutott, hogy az éves gyermekvédelmi tanácskozásukra minden 
képviselınek küld meghívót és mindenkit tisztelettel vár.  
 
Dr. Farkas Éva: Hozzászólásában elmondja, hogy a kilakoltatás kapcsán nem oldódott meg a 
családok helyzete, csak befejezıdött egy eljárás. Most kezdıdik a probléma, hisz a gyerekek 
elhelyezése nincs megoldva. Akik egyszer kikerülnek a családból, nem kerülnek vissza. 
Amikor elviszik a gyerekeket, a szülık kétfelé mennek, próbálnak megélni, a gyerekek pedig 
maradnak és 18 éves korukig nem is kerülnek ki a rendszerbıl. Esély sincs arra, hogy az 
egykori családok újra családok legyenek. Így szép jövıt sajnos nem lát ezen a területen.  
 
Rák Józsefné: Az iskoláztatással kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy e feladat a 
Gyámhatóság részére 2010. szeptember 1-tıl lépett hatályba, így számadatokról még nem 
igazán tud szólni. Öt kiskorú esetében került sor a szülı figyelmeztetésére, mert több, mint 10 
órát hiányzott igazolatlanul. A törvény szerint, ha 50 órát hiányzik igazolatlanul a gyermek, 
akkor következik az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, mely szintén 5 esetben fordult elı 
2010. évben. Ugyanakkor 2011. január 1-tıl hetente két-három jelzés érkezik az iskolák 
részérıl, és sajnos nem mindig idıben, nem mindig 10 óra igazolatlan hiányzás után, amikor 
még hatósági intézkedést nem kell alkalmazni, elég lenne csak értesíteni a szülıt és felhívni a 
figyelmét a jogkövetkezményekre. Ezzel szemben van olyan kiskorú az éven, aki 200-227 
órát hiányzott 2010. szeptember 1-tıl és most kapták az elsı jelzést az iskolától. 
Három esetben került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, mindhárom esetben a 
felfüggesztés tovább tart, nem lehetett megszüntetni, a gyermek továbbra sem jár 
rendszeresen iskolába.  
Elmondja továbbá, ha valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az 
iskoláztatási támogatása felfüggesztésre kerül eseti gondnok kerül kijelölésre, a Családsegítı 
és Pedagógiai Szakszolgálat családgondozója, aki beosztja a pénzt, a gyermekre költi – ez 
adott esetben rendkívül kényelmes a szülınek -, számukra viszont sok adminisztrációs terhet 
jelent. Így a törvény hatékonyságáról nem tud beszámolni eddig.  
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Szvitankó Tamás: Gratulál a szervezetek munkájához, ahol jó szakemberek dolgoznak. 
Kérdése, ha a pályázatok pénzösszegei elfogynak, a megkezdett tevékenységüket tudják-e 
folytatni? Szól továbbá a szakszolgálat jelenlegi elhelyezésérıl, mely nem megfelelı 
munkájuk végzéséhez.  
 
Molnár Marianna : Elhelyezésükkel kapcsolatosan elmondja, valóban nehéz körülmények 
között dolgoznak, bíznak abban, hogy majd a volt Esze épületében megfelelı körülmények 
között dolgozhatnak. Pályázati lehetıségek most nincsenek, terveik vannak. Úgy gondolja, a 
szociális rendszer teljes átalakítása a pályázati struktúrát is érinteni fogja. A pályázaton nyert 
eszközeikkel idén is szeretnének kitelepülni heti egy alkalommal a cigánytelep melletti 
vásártérre, ahogyan tavaly Halászhomokra, ahová idén családi napot szerveznek – ezúton kéri 
mindenki segítségét, továbbá a lakótelepre is szerveznek nyári rendezvényeket 
önszorgalomból, pályázati forrás nélkül.  
 
Aros János: Ha valóban nagymértékben változni fog a szociális ellátó rendszer, az érintett 
családok, akik nem érzik a felelısséget a család vonatkozásában, nagyon nagy segítségre 
szorulnak majd. Úgy érzi kollégái teljes mértékben felkészültek, mely látszott a kilakoltatások 
elıkészítésénél is.  
Megköszöni a testület nevében a dolgozók áldozatos munkáját, majd kéri a testület döntését a 
határozat-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

141/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
 

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

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Koleszár Miklósné a Zemplén Televízió Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
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Aros János: Kéri gazdasági vezetı asszonyt, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  
 
Koleszár Miklósné: Elmondja, hogy ügyvezetı igazgató úr a helyi televíziók országos 
értekezletén tartózkodik, ezért nem tud jelen lenni a Képviselı-testület ülésén. Úgy ítéli meg, 
hogy a kiadott közhasznúsági jelentés részletesen tartalmazza a televízió 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A televízió tavaly eredményesen gazdálkodott, nyereséget 
elsısorban megnövekedett pályázati forrásokból tudták biztosítani. Véleménye szerint 
legnagyobb eredmény nem a nyereség, hanem hogy a többletpályázati lehetıségek 
biztosítottak munkahelyet dolgozóik számára. Ezen túl folyamatosan ki tudták fizetni fennálló 
kötelezettségeiket, utófinanszírozású pályázataikra év közben 9,5 mFt hitelt vettek fel 
december 31-ei lejárattal. Úgy a hitelt, mint a kamatot határidıre megfizették. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság is egyhangúlag javasolja a közhasznúsági jelentés 
elfogadását. 
 
Aros János: Kérdés, vélemény nem lévén kéri a testület döntését a televízió 2010. évi 
közhasznúsági jelentésérıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

142/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyásáról 

 
 

A Képviselı-testület a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentését megtárgyalta, azt elfogadta. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Erdei János a Zempléni Vízilabda Klub alelnöke, szakedzı 
Véleményezi: Humán Bizottság  
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Erdei János: Úgy készült, nem tesz kiegészítést, mégis beszámol egy tavaly nyári 
eseményrıl, amikor a Magyar Vízilabda Szövetség nıi szövetségi kapitányától kaptak 
meghívást – az árvízhelyzet kapcsán - Budapestre, a Vodafone Kupára, mely úgy gondolja 
nemcsak az ı, hanem gyermekei számára is örök élmény marad. Szabó András képviselı úr is 
jelen volt szülıi minıségében e rendezvényen. VIP páholyból nézhették végig az összes 
válogatott mérkızést, emellett a Parlamentet, a Budai Várat tekintették meg, dunai hajózás is 
zajlott, mely a klubnak nem került pénzébe, a teljes költséget a Magyar Vízilabda Szövetség 
finanszírozta – kivéve az utazási költséget - .  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság részletesen tárgyalta a beszámolót, melyet 
egyhangúlag javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Jarecsni János László: Gratulál alelnök úrnak a klub eredményeiért, sikereiért, melyhez 
bizonyára a szülıknek is hozzá kell járulniuk. Nagyon örült, hogy 5-6 éve megalakult a 
vízilabda klub. Örömmel konstatálta, hogy Hegyi Tibor úr elfogadta a klub elnöki tisztségét. 
Sok sikert kíván a klub további mőködéséhez. (Reméli a két kiküldött beszámoló közül a 
második a jó.) 
 
Hajdu Imre : Edzı úr azt mondta, hogy az árvízkárosult gyerekek számára szervezett 
táborozásra saját gyerekeit is vitte. İk is árvízkárosultak?  
 
Erdei János: Természetesen elvitte saját családját saját költségén a rendezvényre. Mint már 
mondta szülıként Szabó András volt segítségére és felesége Hegyi Krisztina.  
 
Szabó András: Úgy gondolja, hogy nemcsak a gyerekeknek, hanem az ı számára is egy örök 
élmény a tavalyi margitszigeti rendezvény. Mint szülı, nemcsak e rendezvényen volt jelen, 
többször segítette a klub munkáját. Szerepel az anyagban, hogy sok vízilabda szakosztály 
küzd nehézségekkel, ahogy a Zempléni Vízilabda Klub is, még az önkormányzati támogatás 
mellett is. Sok sikert kíván a klub további eredményeihez.  
 
Szvitankó Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy szakedzı úrtól ígéretet kaptak arra 
vonatkozóan, hogy a késıbbiekben megfelelı módon készítik el beszámolójukat. Bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy a sportba nem fér a politika, csak az 52 gyerek számít, ezért 
dolgozzon a klub.  
 
Aros János: Az elsı beszámoló valóban nem volt megfelelı. Nem titkolja, hogy nem 
felhıtlen a kapcsolata a támogató önkormányzat és a klub alelnöke között, viszont az új elnök 
személye garanciát jelent arra, hogy a gyerekek érdekében e viszonyt rendezni tudják.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy két hét múlva Sárospatakra látogat a nıi felnıtt vízilabda 
csapat, amikor is lehetıségük lesz közös edzésre a gyerekekkel. Két éve alelnök úr megkapta 
a Szabó Károly Díjat Sárospatak Város Önkormányzatától, bízik abban, hogy újra sikeres 
sportág lehet a városban a vízilabda.  
 
Erdei János: Megköszöni a testület támogató szavait. Megpróbálnak élni a lehetıséggel. 
Annál is inkább, mert idén volt elıször, hogy a vidéki országos bajnokság rendszerében 
tudtak elindulni versenyeken, kilépve a Borsod megyei régió kereteibıl. Nagyon kemény 
küzdelmeken vannak túl, május 28-án lesz a bajnoki finálé, melynek reméli lesz folytatása a 
késıbbiekben. Reményt keltı – ha az önkormányzatoktól továbbra is megkapják a támogatást 
erkölcsi és anyagi szinten egyaránt -, a készülı társasági adó kedvezményrıl szóló törvény 
megjelenése, melyet az utánpótlás egyesületek használhatnának fel, hisz ez a jövı egyik 
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alapfeltétele. Ha ez megtörténne, komolyabb szakmai felkészülésnek kell következnie, mely 
kapcsán reméli együtt tudnak mőködni polgármester úrral és a többi egyesülettel.  
 
Szvitankó Tamás: Polgármester úr említette elnök úr Szabó Károly Díját, mellyel 
kapcsolatosan megjegyzi, egy kitüntetést átvenni könnyő, megkapni nagy öröm, de óriási 
kötelezettségekkel is jár, melyet el is vár alelnök úrtól. 
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a beszámoló elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

143/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról 
 
 

A Képviselı-testület a Zempléni Vízilabda Klub 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
2/2007. (I. 29.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Hozzászólásában elmondja, részben korábbi rendeletek pontosításáról van szó a 
bizottságok elnevezése miatt, másrészt többször megfogalmazódott már annak az igénye, 
hogy valamilyen módon a fiatalokat, ifjú tehetségeket is jutalmazzák, díjazzák. Kéri a 
bizottsági véleményeket. 
 
Szvitankó Tamás: A városnak olyan díjai vannak, melyekben nem tudták kifejezésre juttatni 
azon elismeréseiket, akik az oktatás, kultúra területén értek el kimagasló eredményeket. 
Kilenc kitüntetı díja van Sárospataknak, ez lenne a 10. díj. Az elıterjesztés ,,Sárospatak ifjú 
tehetsége” címet tartalmaz, a bizottság viszont a ,,Sárospatak ifjú géniusza” elnevezést 
javasolja, mely adható lenne személynek és csoportoknak, az összegekre a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tett javaslatot.  
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Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A pénzjutalom összegére személy esetében 40 eFt, 
közösség, csoport, csapat esetében 80 eFt-ot javasol elfogadni. Személy szerint neki a 
,,Sárospatak ifjú tehetsége” elnevezés jobban tetszik.  
 
Aros János: Megjegyzi, évente egy díj adományozható, ugyanakkor magyartalannak tartja a 
géniusz kifejezést, de természetesen döntenek majd róla.  
Elsıként arról kér döntést, hogy kívánnak-e a tehetségekre vonatkozóan új díjat bevezetni? 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László, Szabó András, Kiss Csaba nincs 
jelen. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – úgy döntött, új kitüntet ı díjat 
alapít a sárospataki ifjú tehetségek elismerésére.  
 
Aros János: A Humán Bizottság javaslatáról kéri a testület döntését, miszerint az elismerés 
elnevezése ,,Sárospatak Ifjú Géniusza” díj legyen. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László, Szabó András, Kiss Csaba nincs 
jelen. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a  
,,Sárospatak Ifjú Tehetsége” díj elnevezést ,,Sárospatak Ifjú Géniusza” díj elnevezésre 
módosítja.  
 
Aros János: A díj tehát évente egy alkalommal adható, melynek összege személyek esetén 40 
eFt, csapat esetén 80 eFt. Tisztázni kell ugyanakkor, kell-e minısített többség az elnevezésre 
vonatkozóan. 
 
dr. Komáromi Éva: A díj bevezetésére vonatkozóan megvan a minısített többség, az 
elnevezésre elegendı az egyszerő többség.  
 
Aros János: Kéri a testület döntését az elıterjesztésrıl, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 
a Humán Bizottság javaslatával együtt, miszerint a díj évente egyszer adható, magánszemély 
esetében 40 eFt, csapat esetében 80 eFt összeggel. Az összeggel kapcsolatosan ugyanaz 
vonatkozik ezen díjra, mint a többi díjra.  
 
Szvitankó Tamás: Megjegyzi évente egyszer és egy díj adható. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László, Kiss Csaba nincs jelen, Szabó 
András napirend közben érkezett, nem vett részt a szavazásban.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag –, figyelemmel korábbi szavazásokra is 
az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 2/2007. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el.  
 

1. § 
 
A helyi kitüntet ı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 2/2007. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
“1. § Sárospatak Város Önkormányzata azon személyek, közösségek munkásságának 
méltó elismerésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a város 
fejlıdésében, jó hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az 
egyetemes emberi értékek gyarapításában, az alábbi kitüntet ı díjakat alapítja: 

a) Sárospatak Város Díszpolgára 
b) Pro Urbe Emlékérem 
c) Comenius Emlékérem 
d) Ködöböcz József díj 
e) Szabó Károly díj 
f) Közszolgálatért díj 
g) Pécsvárady Botond közéleti díj 
h) Jó tanuló – jó sportoló díj 
i) Elismerı Oklevél 
j) Sárospatak Ifjú Géniusza díj”  

 
2.§ 

 
A rendelet kiegészül a következı 15/A. §-sal: 
 
“15/A. § (1) “Sárospatak Ifjú Géniusza” díj adományozható annak vagy azoknak a 
sárospataki állandó lakhellyel rendelkezı, vagy sárospataki oktatási intézményben 
tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezı 25 év alatti fiatalnak vagy fiataloknak, 
aki vagy akik a díj odaítélését megelızı idıszakban országos vagy nemzetközi elismerést 
szereztek valamely tudományos területen, vagy mővészeti ágban. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti: 

a) települési képviselı, 
b) a képviselı-testület bizottsága, 
c) Sárospatakon mőködı nevelési és oktatási intézmények munkatársai és 

munkatársi közösségei, valamint hallgatói vagy diákönkormányzat, 
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d) civil szervezet. 
 
(3) Évente egy elismerés átadására kerülhet sor. 
 
(4) A „Sárospatak Ifjú Géniusza” díjban részesülıkre a Humán Bizottság tesz 
javaslatot.  
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
(6) A „Sárospatak Ifjú Géniusza” díjat  az augusztus 20-a alkalmából megrendezett 
városi ünnepségen a polgármester adja át.” 
 
 

3. § 
 
A rendelet 2. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
 
               [személy           közösség 
               csoport, csapat] 
 
 
“Sárospatak Ifjú Géniusza díj    40 eFt   80 eFt” 
 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2011. június 15-én lép hatályba és hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összegének megállapításáról, valamint 
a fizetés szabályairól szóló 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

dr. Komáromi Éva: Hozzászólásában elmondja, minden éven szükséges a rendelet 
felülvizsgálata. Érdemi módosítás nem történik, a következı tanévre történı utalásról van szó, 
a 2010/2011-es szövegrész helyébe 2011/2012-es szövegrész lép.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztést a 
Képviselı-testületnek. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén egyhangúlag javasolja az 
elıterjesztés elfogadását.  
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Aros János: Kéri a testület döntését a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

12/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj 

és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés szabályairól szóló  
18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában, 117. § (4) bekezdésében, valamint 
124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési 
díj és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés szabályairól szóló 18/2010. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2)-(5) bekezdésében a 
„2010/2011-es” szövegrész helyébe „2011/2012-es” szöveg lép. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

dr. Komáromi Éva: Március végén az önkormányzat új SZMSZ-ének elfogadásakor 
elmondta, hogy várható lesz a rendelet módosítása központi jogalkotás miatt. A 
jogszabályszerkesztésrıl és jogalkotásról szóló törvény és ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek máris olyan szabályok alkalmazását teszik kötelezıvé, melyet az önkormányzatnak 
is át kell vezetnie szabályzatában. A képviselı-testületi határozatok számát a korábbiaktól 
eltérıen kell megjelölni, el kell hogy maradjon a határozatok megjelölésénél a jegyzıkönyv 
szám, melyet át kell vezetni az SZMSZ-ben.  
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Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag javasolja 
elfogadásra a testületnek. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is egyhangúlag javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Hajdu Imre, Jarecsni János László, Kiss Csaba nincs 
jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
13/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 31. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(4) A képviselı-testület által hozott határozat jelölése: ,,Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének sorszám/évszám arab számmal (....) KT. 
határozata és a határozat címe”. A sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdıdı arab 
számmal folyamatosan kell jelölni. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat 
meghozatalának az idıpontja - hónapja római számmal, napja arab számmal -.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 31. §-a kiegészül a következı (7) bekezdéssel: 
 
„(7) A normatív határozatokat e rendelet 30. § (3) bekezdése szerint közzé kell tenni.” 
 

3. § 
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A Rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(6) A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hoz, melynek jelölése: a 
bizottság teljes neve a határozat sorszáma/évszám arab számmal (....) határozata és a 
határozat címe. A határozat sorszámát naptári év elején arab egyes számmal kell 
kezdeni. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az idıpontja - 
hónapja római számmal, napja arab számmal -.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 40. §-a kiegészül a következı (9) bekezdéssel: 
 
„(9) A bizottság által hozott normatív határozatokat e rendelet 30. § (3) bekezdése 
szerint közzé kell tenni.” 
 

5. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, és hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
dr. Komáromi Éva: Megjegyzi, második alkalommal kerül az anyag a testület elé, 
pontosításra kerültek a korábban felmerült kérdések, melyet elfogadásra javasol. 
 
Aros János: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Hajdu Imre, Jarecsni János László és Kiss Csaba nincs 
jelen.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

144/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ısségő 
Társaság mőködésérıl, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 

 
A Képviselı-testület a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft. 
mőködésérıl szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta, a 2010. évre vonatkozó 
mérleg és eredmény-kimutatást jóváhagyta. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

Aros János: Az elıterjesztés tartalmazza, milyen változtatások voltak a Polgármesteri Hivatal 
mőködésében, ezen változtatások kerülnek átvezetésre az SZMSZ-ben. Kéri a bizottsági 
véleményeket. 
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
elıterjesztést a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is egyhangúlag elfogadásra 
javasolja tárgybani elıterjesztést. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
testületnek az elıterjesztést. 
 
Aros János: A hivatal SZMSZ-ét – kötelezettségüknek megfelelıen – természetesen 
megjelentetik a honlapon, bármilyen észrevétel esetén állnak a lakosok rendelkezésére. 
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı – Jarecsni János László és Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

145/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát e 
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: 2011. június 1.  
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a 2010. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének 
elfogadásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

dr. Komáromi Éva: Ahogyan az elıterjesztés címe is tartalmazza, az elmúlt évre vonatkozó 
összegzésrıl van szó, amelyet a Képviselı-testület elé kell terjeszteni, majd a Közbeszerzések 
Tanácsának megküldeni. Az anyagban szereplı táblázat tartalmazza az eljárásokat és 
közbeszerzés tárgyát képezı eseményeket, melyre vonatkozóan az önkormányzat ajánlati 
felhívást tett közzé – melyeket röviden ismertet - .  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés 
elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János: Hozzászólás, észrevétel nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı – Jarecsni János László és Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

146/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2010. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadásáról 
 
 

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

A Képviselı-testület Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzéseinek éves 
statisztikai összegzését a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Polgármestert, 
gondoskodjon annak a Közbeszerzések Tanácsához történı megküldésérıl. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2011. május 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet út 5. szám alatti ingatlan 
értékesítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, kiemelve, hogy az 
elıvásárlásra jogosultak élni kívánnak elıvásárlási jogukkal tárgybani ingatlanra 
vonatkozóan. Elızı testületi ülésen szóba került, hogy az Egri köz szélesítése kapcsán 
szükség lenne az ingatlan egy részére, azonban megítélésük szerint a közeljövıben erre nem 
kerül sor, ezért került vissza a testület elé és dönteni kell az ingatlan értékesítésérıl.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
a) variációjának elfogadását, miszerint értékesítsék az ingatlant az elıvásárlási jog 
jogosultjának 12 mFt-ért.  
 
dr. Komáromi Éva: Ahogyan polgármester úr említette, a Képviselı-testület már tárgyalta 
tárgybani ingatlan sorsát. Akkor több képviselı részérıl elhangzott az a felhívás, hogy a 
hasznosításra vonatkozóan legyenek figyelemmel az adásvételi szerzıdésben.  
Korábban is elmondták, hogy a tulajdonjog szerzését nem korlátozhatja a Képviselı-testület, 
azonban mindenképpen figyelemmel kell lenni az ingatlan elhelyezkedésére. Éppen ezért 
felhívja a figyelmet az adásvételi szerzıdés-tervezet 2) pontjában arra, hogy megjelölésre 
került, hogy az ingatlan mőemlék és kiemelten védett régészeti lelıhely. Így az épület 
felújítása, átalakítása, hasznosítása során a tulajdonosnak mindenképpen mőemléki 
jóváhagyást kell kérnie.  
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Aros János: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatáról – a) variáció elfogadása - .  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László, Kiss Csaba, Oláh József Csaba 
nincs jelen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

147/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Szent Erzsébet út 5. szám alatti ingatlan értékesítésérıl 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselı-testület jelen elıterjesztés mellékletét képezı adásvételi szerzıdést 
áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl 
szóló megbízási szerzıdés elfogadására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

Aros János: Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek tárgybani elıterjesztést. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság is egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Megjegyzi, tavalyi évben plusz juttatást biztosítottak a ZEMPLÉN 
INFORMATIKA Bt. részére külön szerzıdésben a közérdekő adatok honlapra történı 
közzétételéért, idén e plusz juttatás nem került betervezésre a költségvetésbe, azaz 
megvonásra kerül, a feladat viszont marad a Bt-nél.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl.  
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Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László, Kiss Csaba, Oláh József Csaba 
nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

148/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a honlap üzemeltetésérıl és a közérdekő adatok közzétételérıl szóló megbízási szerzıdés 
elfogadására 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a Sárospatak Város 
Önkormányzat tulajdonában álló honlap üzemeltetésérıl és az önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı közérdekő adatok közzétételérıl szóló megbízási 
szerzıdést e határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
1. melléklet a 148/2011. (V. 27.) KT. határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS 
 
Amely létrejött 
 
Sárospatak Város Önkormányzata, képviseli Aros János polgármester (3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44.), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
és 
 
ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, képviseli Törı 
Gábor (3950 Sárospatak, Déryné u. 3.), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, 
 
az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerzıdés tárgya 
 
1.1. A Megbízott vállalja a Megbízó tulajdonában levı honlap üzemeltetését (honlap 
üzemeltetése). 
 
1.2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó tulajdonában levı honlapon a Megbízó által 
megszabott formában és tartalommal közzéteszi a Megbízót a 2005. évi XC. törvény és a 
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végrehajtására kiadott jogszabályok alapján terhelı közzétételi kötelezettségben szereplı 
adatokat (közérdekő adatok közzététele). 
 
2. A honlap üzemeltetésére vonatkozó részletes rendelkezések 
 
2.1. A honlap üzemeltetése kiterjed különösen a következıkre: 

a) elkészítés, 
b) folyamatos aktualizálás, 
c) tudósítások - írásos és képi anyagban megjelenítve - a helyi rendezvényekrıl, 

eseményekrıl. 
 
3. A közérdekő adatok közzétételére vonatkozó részletes rendelkezések 
 
3.1. A Megbízott gondoskodik a Megbízó utasításainak figyelembevételével a közérdekő 
adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrıl és az adatok 
frissítésérıl. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a 
vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen. 
 
3.2. A közzétételre szolgáló honlap Sárospatak Város Hivatalos honlapjáról a Közérdekő 
adatok hivatkozással érhetı el. 
 
3.3. A Megbízó a közzétételre szolgáló honlapon az egységes közadatkeresı rendszerre 
mutató hivatkozást köteles elhelyezni. 
 
3.4. A Megbízott folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi adat elérhetı 
legyen. Elérhetetlenséget okozó bármely üzemzavar esetén a megbízott köteles az üzemzavar 
elhárítását haladéktalanul megkezdeni. 
 
3.5. A Megbízottnak a közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, 
megsemmisülés és sérülés ellen. A Megbízott a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, 
megsemmisülés vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot köteles 
készíteni. Megsemmisülés, sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén a Megbízó 
együttmőködik az adatközlıvel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra átadja. 
 
3.6. A Megbízó az adatokat a Megbízó által erre kijelölt személyen keresztül – melyet többek 
közt Sárospatak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatokra 
vonatkozó szabályzata tartalmaz – elektronikusan, vagy elektronikus adathordozón juttatja el 
a Megbízotthoz. 
 
3.7. Ha a Megbízó email-en küldi a közzéteendı adatokat, az elektronikus levél tárgyában 
szerepeltetni fog erre utaló kifejezést (pl: közadat, közérdekő adat stb.), és visszaigazolás 
kérésével küldi azt, a Megbízott által megjelölt email-címre. A Megbízott munkanapokon 
legalább kétszer köteles ellenırizni az általa megadott email-címhez tartozó postafiókot, és a 
kért visszaigazolást elküldeni. 
 
3.8. A Megbízott a közzéteendı adatokat a részére való átadást követıen egy munkanapon 
belül közzéteszi. 
 
3.9. A Megbízott biztosítja, hogy az elérhetıvé tett adatok megegyezzenek a Megbízó által 
átadott adatokkal. A Megbízó a közzétett adatok pontosságát, idıszerőségét és 
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értelmezhetıségét folyamatosan figyelemmel kíséri. A Megbízott a tévesen közzétett adatokat 
a hiba felismerésétıl, vagy a megbízó jelzésétıl számított 12 órán belül helyesbíti. 
 
3.10. Az adat közzétételét követıen a megbízott 1 órán belül elektronikusan elküldi a 
megbízónak a közzétett adat elérhetıségét (URL-jét). 
 
3.11. Amennyiben az adat archívumban tartása szükséges az adat frissítése esetén annak 
elérhetıvé tétele a megırzési idı elteltéig nem szüntethetı meg, és az adat mellett a 
Megbízott feltünteti az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetıségét, 
valamint feltőnı módon azt, hogy az archívumban elérhetı adat nem idıszerő. A frissített adat 
új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat elızı állapotának 
archív állományban való elérhetıségét. 
 
3.12. A Megbízott közzétett adatot a közzétételre szolgáló honlapról a megbízó kifejezett 
engedélye nélkül nem távolíthat el. A Megbízott az adatot a Megbízó által megjelölt 
idıpontban, ennek hiányában az értesítéstıl számított 24 órán belül távolítja el a közzétételre 
szolgáló honlapról. 
 
3.13. A Megbízottnak az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy 
eltávolításával kapcsolatban naplóznia kell az esemény bekövetkeztének dátumát és 
idıpontját, valamint az esemény kiváltásában közremőködı felhasználó nevét. 
 
3.14. A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstıl, az illetéktelen személy általi 
módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétıl vagy a bejegyzések sorrendjének 
megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított 
személyek férhessenek hozzá. 
 
3.15. A Megbízott a naplóról minden hónap elsı napján biztonsági másolatot készít. A 
tárgyévi biztonsági másolatokat összesítve a tárgyévet követı év elsı hónapjának 10. napjáig 
megküldi a Megbízónak. 
 
4. Egyéb rendelkezések 
 
4.1. A Megbízó megbízási díjként számla ellenében a mindenkor érvényes minimálbér 
összegének 200 %-át + 25 % ÁFA-t (jelenleg 156.000 HUF + 25 % ÁFA/hó) utal át havonta a 
Megbízott által elızetesen közölt számlájára. 
 
4.2. A megbízási díj tartalmazza: 

a) a fotózás költségeit, 
b) az idegen nyelvő fordítás díját, 
c) a WEB-szerkesztı munkabérét, 
d) a biztonsági másolatok készítésének költségeit. 

 
4.3. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre az 1959. évi IV. törvény 
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 
4.4. A szerzıdés határozatlan idıre jött létre. 
 
4.5. A szerzıdés 2011. január 1-tıl érvényes, melyet a Képviselı-testület 148/2011. (V. 27.) 
KT. határozatával hagyott jóvá. 
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4.6. Jelen szerzıdés hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti 

a) a felek között 2007. február 9-én kelt és a 14000-3/321/2008. (XI. 28.) KT. számú 
határozat alapján módosított Sárospatak város hivatalos honlapjának üzemeltetésérıl 
szóló szerzıdés; 

b) a felek között a 14000-3/321/2008. (XI. 28.) KT. számú határozat alapján létrejött 
közérdekő adatok közzétételérıl szóló megbízási szerzıdés. 

 
Sárospatak, 2011. május 27. 
 
                                   
 

Megbízó      Megbízott 
 
 

 
13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

Aros János: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beszámolót egyhangúlag javasolja a 
testületnek elfogadásra. 
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 

 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Egyed Attila, Jarecsni János László, Oláh József Csaba és 
Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

149/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
 
A Képviselı-testület a 
 

• 14.300-2/355/2009. (XI. 27.) KT. számú 
• 12.856/254/2010. (IX. 02.) KT. számú 
• 15.370/352/2010. (XII. 13.) KT. számú 
• 15.370-2/363/2010. (XII. 17.) KT. számú 
• 352-3/17/2011. (I. 28.) KT. számú 
• 2400-2/67/2011. (II. 25.) KT. számú 
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• 5300/78/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/79/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/80/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/81/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/82/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/84/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/85/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/86/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/88/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/94/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/95/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/96/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/97/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300/98/2011. (III. 25.) KT. számú 
• 5300-2/100/2011. (III. 28.) KT. számú 
• 5300-2/102/2011. (III. 28.) KT. számú 

 
lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 
felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
 

Aros János: Megkéri jegyzı asszonyt a tájékoztató ismertetésére és Sikora Attila 
alpolgármester urat rövid ideig az ülés vezetésére. 
 
dr. Komáromi Éva: Hangsúlyozza, hogy nem az új gazdasági program elfogadásáról van 
szó, hanem egy tájékoztatóról, melybıl kiderül, hogy a felülvizsgálati munka elindult. 
Közzétettek egy felhívást a honlapon, mely szerint várják a korábban elfogadott gazdasági 
programhoz a lakosság, civil szervezetek véleményét. Néhány vélemény már érkezett, melyet 
összefésültek a meglévı gazdasági programmal, de még további javaslatokat, észrevételeket 
várnak. Így együtt átdolgoznák, átvizsgálnák a gazdasági programot és következı képviselı-
testületi ülésen terjesztenék a testület elé.  
Elmondja továbbá, hogy a meglévı gazdasági program 2013. december 31-ig terjedı 
idıszakra vonatkozik, a jelenlegi ciklus viszont 2014-ben zárul le. Ezért indokolt, hogy ennek 
hatályát és érvényességét 2014. december 31-ig megnyújtsák. Az új gazdasági program tehát 
már ezt a teljes idıszakot fogja felölelni. Ebben az idıszakban azonban nagyon sok új 
jogszabály lép életbe, melyek alapvetıen megváltoztatják az önkormányzatok mőködését 
(Ötv., Alkotmány, stb.). Átfogó munkáról van szó, melynek gondolatébresztıje a tájékoztató, 
melyhez további véleményeket várnak a Jegyzıi Irodába és jövı hónapban terjesztik a 
végleges anyagot a testület elé. 
 
Sikora Attila : Kéri a bizottsági véleményeket a tájékoztatóról. 
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Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét a Képviselı-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság is egyhangúlag javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét.  
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a 
tájékoztató tudomásulvételét a testületnek. 
 
Sikora Attila : Kéri a képviselıi hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Saláta László Mihály: Bizottsági ülésen is elmondta, örül annak, hogy tájékoztató 
formájában kapták kézhez az anyagot, hisz – ahogy jegyzı asszony is elmondta – még további 
javaslatokat, ötleteket várnak. Ugyanakkor kérése, legyenek konzekvensek. Akkor várhatnak 
el külsı szervektıl, magánemberektıl véleményeket, ha aztán meg is próbálják beépíteni. 
Ugyanis ezen anyag eredeti elıterjesztése során 2007-ben a Sárospataki Lokálpatrióták 
Egyesülete már készített szakmai mőhelyei által egy javaslatot, mely sajnos nem került 
beépítésre a gazdasági programba. Az egyesület újra napirendre vette e kérdést és új anyagot, 
vélemény-nyilvánítást készített, melyet az érdekelteknek megküldtek.  
Pozitív példaként említi, hogy a koncepció tartalmazza az egyesület által megfogalmazott 
javaslatokat. Természetesen egyetért azzal, hogy következı testületi ülésen tárgyalják az 
anyagot részleteiben. 
 
Szabó András: Bizottsági ülésen megfogalmazta kritikaként, hogy sokszor elmondják az 
emberek a véleményüket utcán megállítva, lakossági fórumokon, az anyagból viszont 
hiányolja a hozzászólásokat. A gazdasági program készítése Déry Zoltán úrral nagyon sok 
munkába került. Örül annak, hogy a lokálpatrióták aktívak, de mellettük még sok szakmabeli, 
hozzáértı ember él, akinek meghallgatná véleményét. Továbbá kéri a lakosokat, ık is osszák 
meg véleményüket a Képviselı-testülettel.  
Örömmel veszi, hogy néhány programban szereplı feladat megindult a megvalósítás felé, 
igaz, 2013-ig nem fog minden megvalósulni, húzódni fog, a mindenkori önkormányzatok 
felelıssége lesz, mit tud majd belılük megvalósítani. 
 
 
Polgármester úr visszaveszi az ülés vezetését. 
 
 
Aros János: Továbbra is várják mindenki javaslatát, észrevételét. Más hozzászólás nem lévén 
kéri a testület döntését a tájékoztató tudomásul vételérıl, melynek folytatása következik.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

150/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
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Sárospatak Város Önkormányzata Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról  
szóló tájékoztatóról 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Sárospatak belterület 405. helyrajzi szám alatt felvett, 
természetben a Rákóczi Ferenc u. 41. szám alatt található ingatlan tulajdonosai és a 
Centrál udvarház közötti bérleti szerzıdésrıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Többször tárgyalta már a testület e napirendet. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
Aros János: Elmondja, hogy a Centrál udvarház mögötti, parkolóként használt 
magántulajdonban lévı területrıl van szó. Fél évvel ezelıtt úgy döntöttek, hogy mivel a 
tulajdonos lekerítette területét, ezzel megakadályozva az átjárást és a parkolást, megállapodás 
alapján a megállapított bérleti díj felét az önkormányzat átvállalta – 22.500,-Ft/hó, másik felét 
kifizették a bérlık/üzlettulajdonosok. Elızı ülésen megállapították, hogy ezen bérleti díj 
összeg nincs betervezve a 2011. évi költségvetésbe, ezért az önkormányzat nem tud további 
támogatást biztosítani. A határozat-tervezet alapján a testület a tájékozatót tudomásul veszi, 
anyagiakkal nem tud támogatást biztosítani, de vállalják a közvetítést az esetlegesen létrejövı 
új megállapodásban a bérlık és a terület tulajdonosai között. Reméli, hogy mindenki számára 
megnyugtató megoldást sikerül találni.  
 
dr. Komáromi Éva: Elmondja, hogy megtörtént az egyeztetés a felek között, úgy tőnik meg 
tudnak állapodni és együtt megkötik a bérleti szerzıdést. Azért került vissza a testület elé a 
napirend, mert a testület kérte elmúlt hónapban, hogy történjen meg az egyeztetés, melyrıl 
adjanak számot. Az egyeztetésen hangsúlyozták azt az önkormányzati állapotot, hogy nem 
tudnak további támogatást biztosítani.  
 
Aros János: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

151/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Sárospatak belterület 405. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Rákóczi Ferenc 
u. 41. szám alatt található ingatlan tulajdonosai és a Centrál udvarház közötti bérleti 

szerzıdésrıl 
 

 
A Képviselı-testület a tárgybani tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
 

 
16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Sárospatak Kistérségi Egészségügyi Központ kivitelezési 
munkáinak mőszaki ellenırzésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Korábbi képviselı-testületi döntés alapján felhatalmazást kapott arra, hogy 
kérjen tájékoztatást a mőszaki ellenırzések kapcsán felmerült tisztázatlan pontokkal 
kapcsolatban. Levélben fordultak a CREDAS Mérnöki Iroda Kft-hez, melyben az általuk vélt 
szabálytalanságokra hívták fel a figyelmet, ill. kértek magyarázatot, melyre a válaszlevél 
megérkezett. Nem látja értelmét újabb válaszlevél küldésének, így elfogadhatónak tartja a 
bizottsági véleményt. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú javaslata, hatalmazza fel a 
testület polgármester urat további személyes egyeztetések lefolytatására.  
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a tájékoztató tudomásulvételét és haladéktalanul 
felveszi a kapcsolatot a CREDAS Mérnöki Iroda Kft-vel.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

152/2011. (V. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak Kistérségi Egészségügyi Központ kivitelezési munkáinak 
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mőszaki ellenırzésérıl 
 

 
A Képviselı-testület tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárospatak Kistérségi Egészségügyi Központ 
kivitelezési munkáinak mőszaki ellenırzésérıl a Credas Mérnök Iroda Kft. 
képviselıjével további egyeztetéseket folytasson személyesen. 
 
Felelıs: polgármester 

 
Határid ı: azonnal 

 
 

 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beiratkozásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Aros János: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat, majd kéri a Humán Bizottság véleményét. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. 
Elszomorító a gyermeklétszám csökkenése.  
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a tájékoztató tudomásulvételét.  

 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Kiss Csaba nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

153/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı  
beíratkozásáról 

 
 
A Képviselı-testület az elsı osztályosok 2011/2012-es tanévre történı beíratkozásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
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18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Halász Márk támogatási kérelme (horgászbajnokság döntıjén való 
részvételéhez) 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Elöljáróban elmondja, nem szoktak külön kérelmeket behozni a testület elé, hisz 
a sporttámogatások felosztása a megszokott pályázati rendszer alapján megtörténik minden 
évben, ám mivel a Képviselı-testülethez szólt a kérelem, javasolta megtárgyalni, bizottsági 
vélemények is születtek. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság megtárgyalta a kérelmet, melyet egyhangúlag nem 
javasol támogatni a Képviselı-testületnek, hivatkozva az önkormányzat kedvezıtlen 
költségvetési helyzetére.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a Humán Bizottság vizsgálja 
meg polgármester úrral egyeztetve, a sporttámogatások felhasználására vonatkozó keretbıl 
támogatható-e a kérelem. (Elıször tárgyalta a kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
csak azt követıen a Humán Bizottság.). 
 
Aros János: Két dolgot tud vállalni ahhoz, hogy következetesek maradjanak. Két jó 
színvonalú horgászbolt mőködik a városban, felveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal, 
remélhetıleg tudják támogatni, ill. a horgászegyesületet is felkéri a kérelem lehetıség szerinti 
támogatására. Természetesen szükség esetén saját maga is támogatja kérelmezıt.  
Arról azonban dönteni szükséges, hogy a támogatási kérelmet támogatják vagy elutasítják. 
Mindkét bizottság véleménye az volt, hogy utasítsák el a kérelmet.  
 
Szvitankó Tamás: Érdeklıdött a horgász egyesület elnökétıl, milyen versenyrıl van szó, aki 
elmondta, hogy válogató versenyrıl van szó, az országban kétszer két helyen rendezik meg 
egy éven. Akik jó eredményt érnek el e versenyen, azokra a Magyar Horgász Szövetség 
számot tart és nemzetközi versenyeken indítja. A verseny Szegeden kerül megrendezésre. Az 
egyesület elnöke még elmondta, hogy az egyesület 10 eFt-tal támogatja kérelmezıt.  
 
Szabó András: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével ért egyet, hisz országos 
versenyrıl van szó. Ezen sportterületen is lehet turizmusra számítani, hisz a város rendelkezik 
kellı vízfelülettel. Vizsgálják meg a sporttámogatást és támogassák kérelmezıt.  
 
Aros János: Emlékezete szerint a sporttámogatás felosztásra került. Mindenképp 
támogatandónak tartja a kérelmet, ezért javasolta, hogy próbáljanak segíteni a 
horgászboltokon, ill. egyesületen keresztül, vagy saját zsebbıl támogassák. Attól tart, ha nem 
lesznek következetesek és engednek az egyéni kéréseknek, minden ülésre beérkezik majd 
támogatási kérelem és azokat milyen címen utasítják el? Nagyon sokan vannak, akik nehéz 
anyagi körülmények ellenére versenyzést vállalnak.  
Kéri a testület döntését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Hajdu Imre nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
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elfogadta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, miszerint a Humán Bizottság 
vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a sporttámogatásokból támogatni tudják-e a 
kérelmet. 
 
Aros János: Saját felajánlását tartja, megpróbálja a cégeken keresztül a támogatást 
megszerezni.  
 
Saláta László Mihály: Nem ismeri a fiatalembert, nem tudja milyen sikerei vannak, milyen 
eredményeket hozhat esetlegesen a város számára. Fél attól, hogy mindenki a testület elé fog 
jönni különféle kérésekkel és nem tudják majd a folyamatot megállítani.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése iménti döntés alapján, hogy újra megvizsgáltatják a Humán 
Bizottsággal, hogy a sporttámogatás terhére támogassák a kérelmet? Már egyszer 
megvizsgálta és nem talált rá forrást.  
 
Aros János: Arról kéri majd a testület döntését, kívánja-e támogatni a kérelmet?  
 
Egyed Attila: Saláta képviselı úr felvetésére elmondja, a fiatalembernek nagyon szép elért 
eredményei vannak, dinamikusan fejlıdik. Támogatandónak tartja a kérelmet, de következı 
testületi ülésen egyre több kérelem lesz, egyébként nincs mibıl támogatást adnia a 
testületnek.  
 
Aros János: A 15 eFt útiköltséget megpróbálja biztosítani kérelmezı számára és bízik abban, 
hogy az etetıanyag ellátásba segítséget tudnak nyújtani a horgászbolt tulajdonosok.  
 
Saláta László Mihály: Megköszöni Egyed képviselı úr tájékoztatását, melyet inkább döntés 
elıtt kellett volna megtenni.  
 
Aros János: Kéri tehát a testület döntését arról, miszerint szeretné a kérelmet támogatni, de 
nehéz anyagi körülményeire tekintettel nem tud támogatást biztosítani. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı – Jarecsni János László  nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

154/2011. (V. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

Halász Márk támogatási kérelmérıl 
 

A Képviselı-testület Halász Márk horgászbajnokság döntıjén való részvételére 
vonatkozó kérelmét megtárgyalta és az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére 
tekintettel nem támogatja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a megalakuló Zemplén térségi turisztikai desztináció 
menedzsment (térségi TDM) szervezet székhelyének Újbástya épületben való 
bejegyzésérıl és az épület földszintjén a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıi 
irodájának térítésmentes használatba adásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Aros János: Elsıként megköszöni ügyvezetı úrnak az elmúlt hétvége sikeres 
rendezvényeinek lebonyolításában nyújtott segítségét. Kéri ügyvezetı úr esetleges 
kiegészítését az elıterjesztéshez. 
 
Dr. Dankó László: Elmondja, hogy a térségi TDM szervezet kialakítása egy lehetıség 
Zemplén számára a tekintetben, hogy szervezetté és összehangolttá válhasson a turizmus e 
térségbeli menedzselése. Zemplénben 5 helyi turisztikai egyesület mőködik, ezen egyesületek 
hoznának létre a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívása szerint egy térségi TDM 
szervezetet. A szombati szimpóziumon a társegyesületek képviselıinek felajánlotta, hogy 
amennyiben a testület tudja támogatni, hogy az Újbástyában székhelyként bejegyzésre 
kerülhessen ez a közös szervezıdés, ill. az Újbástya kisebbik irodáját e célra térítésmentesen 
felajánlja, akkor e lehetıséggel éljen a térségi TDM szövetség. Amennyiben a társegyesületek 
el tudják fogadni e sárospataki székhelyet, ennek szellemében formalizálják a térségi TDM 
szervezetet.  
Kérése tehát, hogy a Képviselı-testület mandátumának a végéig – 2014. december 31-ig – a 
SIDINFO Nonprofit Kft. földszintjén lévı kisebbik, korábbi ügyvezetı irodát a térségi TDM 
számára térítésmentesen ajánlják fel és ezen túlmenıen engedélyezzék, hogy a térségi TDM 
szervezet székhelyeként a Szent Erzsébet u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant 
az alapító dokumentumaiban szerepeltethesse. Amennyiben e kezdeményezést támogatja a 
testület, a határozatot továbbítja a 4 társegyesületnek, és a közösség többi tagjai megfontolva 
a lehetıségeket eldöntik, élnek-e a sárospataki székhely lehetıségével, ingyenes 
irodahasználat lehetıségével.  
 
Aros János: Támogatásra javasolja a kezdeményezést, hisz teljes mértékben beleillik azon 
elképzelésbe, hogy a világörökségi törvény kapcsán Sárospataknak – és a Sarokbástyának – 
nagyon nagy szerepet szánnak. A minimum, hogy biztosítsanak egy irodát a kért célokra.  
 
Hajdu Imre : Az örökségvédelmi szimpóziumot követıen Dr. Hörcsik Richárd országgyőlési 
képviselı úrral és Halász János államtitkár úrral tárgyaltak a világörökség központi 
helyszínének kijelölésérıl. Államtitkár úr elmondta, hogy mintaprojektet lát kormányzati 
szinten ebben a törekvésben, hisz a kormányzat, önkormányzatok, civil szervezetek 
együttmőködésével alakulhat ki Sárospatakon egy olyan központ, ami a világörökségi 
törvénynek is megfelel, 2012-tıl már anyagi forrásokat is rendelnek hozzá. Feltétlenül 
támogatásra javasolja a testület számára a kezdeményezést.  
 
Saláta László Mihály: Nem tudja mennyi realitása van a társszervek együttmőködésének, 
hisz korábban már volt ilyen kezdeményezés, mely kudarcba fulladt. A kezdeményezést 
természetesen támogatja. 
 
Szvitankó Tamás: Maximálisan támogatja a kérést, hisz ezáltal belaknák a Kft. épületét. 
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Továbbá ez terhet nem jelent A Mővelıdés Háza és Könyvtára költségvetésében, hisz elnök 
úr a telefon- és internet csatlakozás lehetıségét is úgy használja ki, hogy külön köt szerzıdést.  
 
Dr. Dankó László: Egyelıre arra nem tud válaszolni, hogy a társegyesületek ezzel a 
felajánlással fognak-e élni, hisz erıs a rivalizálás a városok között. A korábbi együttmőködés 
valóban nem sikerült, mindenki külön próbált meg eredményeket elérni. A korábbi pályázatok 
évi 15 mFt-os önkormányzati támogatást igénylı fenntartási kötelezettsége 5 éven keresztül 
(5x15 mFt) elgondolkodtatja a helyi egyesületeket a tekintetben, hogy külön szervezkedjenek 
vagy fogjanak össze, együtt dolgozzanak. Véleménye szerint a térítésmentes ajánlatnál jobb 
ajánlatot senki nem fog tudni adni. Tehát az épület egyik irodájának felajánlásáról van szó, 
ami a főtés és elektromos áram konkrét költségét jelenti, valamint egy kiépített telefon és 
internet csatlakozást, de szolgáltatási szerzıdést szolgáltatókkal már nem tartalmaz. Bízik 
abban, hogy ez az ajánlat kellıen vonzó a telkibányaiak, főzériek, sátoraljaújhelyiek és 
tokajiak számára is.  
Szól még arról, hogy két párhuzamos közösségi szervezet fog mőködni Magyarországon 
(vidékfejlesztés - LEADER szervezetek, turisztikai területen - helyi, térségi, regionális TDM 
szervezetek).  
 
Szabó András: Elfogadhatónak tartja, hogy a telefon- és internet használat külön kerül 
bekötésre, de a főtés és a villany közös lesz. Az Újbástya A Mővelıdés Háza és Könyvtárához 
lett csatolva, ismert-e igazgató asszony véleménye ezzel kapcsolatosan? Egyébként támogatja 
a kezdeményezést.  
 
Saláta László Mihály: Fordított a szituáció, mert egy meg nem lévı szervezetnek adnak oda 
egy bérleményt.  
 
Aros János: Annak reményében ajánlja a kezdeményezés elfogadását, hogy a központ 
kialakításával a sarokbástya teljes rezsiköltségét az állam késıbb átvállalja. Megjegyzi, a 
következı Képviselı-testületre nem hagynának kötelezettséget, hisz a ciklus végéig kérte a 
támogatást elnök úr. 
 
Dr. Dankó László: Egy új szervezet megalakításánál az alapító dokumentumokban a 
székhelyet szerepeltetni kell, nekik kell olyan gáláns ajánlattal elıállni, ami 
visszautasíthatatlan.  
 
Szabó András: Ahogy már elmondta nem szeretné, ha a késıbb probléma adódna a víz, 
villany fizetési kötelezettségek terén. 
 
Aros János: Természetesen erre figyelni kell, szoros elszámolás szükséges. Ismerteti a 
határozat-tervezetet. 
 
Saláta László Mihály: Felmerülhetnek költségek, tehát javasolja úgy meghatározni, hogy 
bérmentesen kerül átadásra az iroda, de a felmerülı költségek viselésével (főtés, stb.). 
 
Aros János: Tehát képviselı úr kiegészítı javaslatot tesz (igazolhatóan felmerülı költségek). 
 
Saláta László Mihály: Bérmentesen, de a részükrıl felmerülı költségek viselésével. 
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint a főtéssel nem igazán lehet foglalkozni, mert effektív 
nem mérhetı. 
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Saláta László Mihály: A felmerülı költségek egy részének a viselésével.  
 
Szvitankó Tamás: Véleménye szerint a telefonköltség lehet adott esetben magas. 
 
Aros János: Nem készítették elı megfelelıen az elıterjesztést, szükséges kiszámítani az 
irodahelyiség használatának esetlegesen felmerülı költségeit.  
Kéri a testület döntését a határozat-tervezet elfogadásáról kiegészítve azzal, hogy az említett 
számítást elkészítteti és visszakerül a Képviselı-testület elé. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
155/2011. (V. 27.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a megalakuló Zemplén térségi turisztikai desztináció menedzsment (térségi TDM) 

szervezet székhelyének Újbástya épületben való bejegyzésérıl és az épület földszintjén a 
SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıi irodájának térítésmentes használatba adásáról 

 
 
A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a megalakuló 
Zemplén térségi turisztikai desztináció menedzsment (térségi TDM) szervezet a 3950 
Sárospatak Szent Erzsébet utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant 
(Újbástya) alapító dokumentumában székhelyeként megjelölje, továbbá a jelen ciklus 
végéig a SIDINFO ügyvezetıi irodát kizárólagosan és térítésmentesen használja. 
 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a 
székhely-és az elıterjesztésben megjelölt iroda használatba adása tárgyában 
tájékoztassa az 5 egyesület elnökét, e két kérdésre kiterjedıen együttmőködési 
megállapodást készítsen elı, s kössön meg a megalakuló térségi TDM szervezet 
képviselıjével. 
 
3. A Képviselı-testület kéri, hogy készüljön elıterjesztés a Képviselı-testület soron 
következı rendes ülésére az átadásra kerülı irodahelyiség használatával kapcsolatban 
esetlegesen felmerülı költségekrıl és ennek viselésérıl. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 
 

• Szabó András köszönetnyilvánítása és észrevételezése 
 
Szabó András: Köszönetet nyilvánít a kispataki egészségügyi szőrés lebonyolításában való 
segítségéért Keresztúri Ferencné intézményvezetı asszonynak és a Telenkó házaspárnak, akik 
a helyiséget biztosították számukra. Jelzi ezután a Gárdonyi utcai területen a főnyírás 
fontosságát. A híd elkészültének örül, bár két oldalán kátyúk vannak, a lámpatestek viszont 
koszos állapotban kerültek vissza. Személyesen beszélt a Magyar Közút Kht. Sátoraljaújhelyi 
Üzemmérnökségének vezetıjével, szó volt az Erdélyi utca rossz állapotáról, templom melletti 
szakaszról – kéri polgármester urat, levélben is erısítsék meg e kérést.  
 
Aros János: Szó volt a témáról személyes találkozó alkalmával, de természetesen írásban is 
jelzik kérésüket. 
 
 
Aros János: Ismerteti a hétvégi programokat, melyre mindenkit tisztelettel vár, majd a nyílt 
ülést bezárja. 
 
 
A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.               Aos János s.k. 
          jegyzı                 polgármester 
 
 

 


