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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 14- én 

tartott üléséről és  k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l ,  melyet külön 
jegyzőkönyv tartalmaz.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János   polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester    
Egyed Attila 
Hajdu Imre  
Jarecsni János László  
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Szabó András    
Szvitankó Tamás  
Zérczi László    képviselők  

 
   Jegyzői feladatokat ellátó  
   Dankóné Gál Terézia  a Jegyzői Iroda Vezetője 
 
Meghívottak:  „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetés díjazottjai és hozzátartozói, 

Weingartner Balázs az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részéről, Hercsik Dávid a Zempéni Z.H.K. 
Kft. ügyvezetőjének meghatalmazottja, Nádasi Bálint a Sárospataki 
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője, Poncsák Ferenc 
a Gazdálkodási Iroda vezetője, Orosz László a Műszaki és Kommunális 
Iroda vezetője, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetője, dr. Szebényi 
Tibor tanácsos. 

 
Megjegyzés: Kiss Csaba képviselő nincs jelen. Aros János polgármester a zárt ülés 3. 

napirendjét követően távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
 

Az ülésről felvételt készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  
 
Napirend előtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés 10 fővel határozatképes. Javasolja nyílt ülés napirendjére venni a ,,Javaslat a 
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,,NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító 
számú pályázati program keretében történő együttműködésről”; a ,,Javaslat a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről a 2011. évi 
feladatainak finanszírozásához igénybevett forgóeszköz hitel kiváltásáról szóló 341/2011. 
(XI. 25.) KT. határozat módosításáról” szóló javaslatokat, valamint a Zempléni Z.H.K. Kft. 
megkeresését hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszűnésével és a 2013. évi 
díjaival kapcsolatban. E napirendhez tegnap este kaptak egy 78 oldalas előterjesztést, így 
mélységeiben nem igazán javasolja tárgyalni, de természetesen valamilyen szinten 
tárgyaljanak róla. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület vételi 
szándékát, melyről tájékoztatást kér a bizottság elnökétől, ill. a Humán Bizottság zárt ülésen 
tárgyalta a ,,Ködöböcz József díj” odaítélését, erről kéri, a testület is tárgyaljon zárt ülésén.  
Elmondja továbbá, hogy távollétében alpolgármester úr vezeti majd az ülést, mert Tállai 
András államtitkár úrral folytat egyeztetést 10 órai kezdettel.  
Zárt ülés napirendjére javasolja továbbá felvenni az ÉMOP-3.1.2/D-09-2009-0009 
azonosítószámú projekt keretében zajló Főtér-Piac-Madách utca felújítása tárgyában 
meghirdetett építési közbeszerzési eljárás eredményéről és a pótmunka közbeszerzési eljárás 
elindításáról a Kistérségi Közösségi Ház (integrált szolgáltató központ) című, TIOP-3.5.1-
09/1-2009-0002 azonosítószámú projekt építési tevékenysége keretében című javaslatokat.  
Kéri az esetleges további napirendi javaslatokat. 
 
Oláh József Csaba: Nyílt ülés egyebek között szeretne a sárospataki hajléktalan helyzetről 
szólni.  
 
Aros János: A kitüntetések átadása után zárt ülésen tárgyalnák az említett két zárt ülés 
napirendjét, majd a jegyzői pályázatokat. A pályázók közül 5 személy kapott meghívást 
korábbi testületi döntés alapján az ülésre, de nem járultak hozzá a nyílt ülésen történő 
tárgyaláshoz, így zárt ülésen hallgatják meg őket névsor szerint. Amennyiben születik 
eredmény, arról alpolgármester úr nyílt ülésen tájékoztatást ad. Ezek után azon napirendeket 
tárgyalják, melyekhez vendégek érkeztek. 
Egyéb javaslat nem lévén kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítésekkel a napirend 
elfogadásáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület az elhangzott kiegészítésekkel egyetértett és az alábbi napirend 
tárgyalását 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta: 
 
Napirend előtt: 
 

• „Jó tanuló - jó sportoló” kitüntetések átadása 
Átadó: Aros János polgármester 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  

 
Napirend: 
 

Zárt ülésen: 
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1. Javaslat az ÉMOP-3.1.2/D-09-2009-0009 azonosítószámú projekt keretében zajló 
Főtér–Piac–Madách utca felújítása tárgyában meghirdetett építési közbeszerzési 
eljárás eredményéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 

 
2. Javaslat pótmunka közbeszerzési eljárás elindításáról a Kistérségi Közösségi Ház 

(integrált szolgáltató központ) című, TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 azonosítószámú 
projekt építési tevékenysége keretében 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 

 
3. Javaslat a jegyzői munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
 

Nyílt ülésen: 
 
1. Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának, valamint „Az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című pályázati 
anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Kft. 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. A Zempléni Z.H.K. Kft. megkeresése hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

megszűnésével és a 2013. évi díjaival kapcsolatban 
Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető 

 
4. Javaslat a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) 

gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 2/2002. (II. 26.) sz. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

5. Javaslat a kötelezően igénybeveendő, szervezett kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról   
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   

 
6. Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  

 
7. Javaslat haszonbérleti szerződés módosításáról  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
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8. Javaslat a Sárospatak című újság felelős szerkesztői megbízásáról és nyomdai 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
10. Javaslat eseti szemétszállítási feladatok elvégzéséről  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
11. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című TÁMOP-5.3.9-
1/1-2012-0001 azonosító számú pályázati program keretében történő 
együttműködésről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
13. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság kérelméről a 2011. évi feladatainak finanszírozásához igénybevett 
forgóeszköz hitel kiváltásáról szóló 341/2011. (XI. 25.) KT. határozat 
módosításáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

14. Tájékoztató a sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Egyéb ügyek  
• Oláh József Csaba felvetése a hajléktalanok helyzetéről  

 
16. Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
Zárt ülésen: 

 
4. Javaslat önkormányzat felé fennálló tartozás elengedéséről  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
5. Javaslat a Ködöböcz József díj adományozására 

Előterjesztő: Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke 
Véleményezi: Humán Bizottság 
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Napirend előtt:  
 

• „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetések átadása 
Átadó: Aros János polgármester 
 

Polgármester úr átadja a ,,Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetéseket – Géczi Fruzsina, Kardosi 
Karina, Pásztor Tamás és Juszku Viktor részére -  egyben gratulál a kitüntetetteknek.  
 
 
Polgármester úr 5 perc szünetet rendel el. 
 
 

Szünet után: 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  

 
Sikora Attila : Tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről és eseményekről, 
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Alpolgármester úr zárt ülést rendel el, melynek témája a jegyzői pályázatok értékelése. 
 
 

Nyílt ülés folytatása: 
 
 

Sikora Attila : Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag - megválasztotta leendő jegyzőjét, dr. Vitányi Esztert. Kéri rövid 
bemutatkozását. 
 
dr. Vitányi Eszter: Megköszöni a testület bizalmát, nagy megtiszteltetés számára, hogy 
Sárospatak város jegyzője lehet 2013. január 1-től. Jelenleg Mikóháza Körjegyzőség 
Körjegyzője, Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec és Vilyvitány településeken látja el 
jegyzői feladatát. 
 
Sikora Attila : Jó munkát kíván dr. Vitányi Eszternek, erőt, kitartást a városban végzendő 
munkájához. Elmondja, hogy jegyző asszony illetménye a törvény által megállapított 
illetmény és a munkába járási költsége a hatályos rendelet szerint lesz megállapítva, munkába 
lépése időpontja 2013. január 1. 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának, valamint „Az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című pályázati anyaghoz 
készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 



 6 

 
Sikora Attila : Kéri a társulás képviselőjének szóbeli tájékoztatását.  
 
Weingartner Balázs: Hozzászólásában elmondja, az első határozat-tervezet a hulladék 
gazdálkodási rendszer fejlesztési projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának, ill. az 
un. CBA Költség-Haszon elemzésének az elfogadásáról szól. A pályázat elveit el kell 
fogadnia az önkormányzatnak, mert a megpályázott vagyon – 3,8 milliárd Ft – a társulás 
tulajdonába fog kerülni, mely az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezi. Fontos, 
hogy az önkormányzatok döntéssel erősítsék meg, hogy tudomásul vannak arról, hogy ez a 
vagyonelem a jövőben az ő fenntartási kötelezettségüket képezi, ezzel vállalják, hogy ezt a 
vagyont később üzemeltetni és fenntartását biztosítani fogják. A határozat-tervezet az elveket 
foglalja magában, a másfél, két év múlva üzembe helyezhető rendszer üzemeltetéséről 
későbbi határozatban kell dönteniük. 
A határozati-javaslat második pontja annak deklarálása, hogy az önkormányzat nem vesz 
részt ilyen jellegű egyéb uniós forrásból támogatandó egyéb pályázatban.  
A másik határozati-javaslat a társulási megállapodás elfogadása, mely a korábbi társulási 
megállapodás (2006. szeptember 11.) módosítása az egyes projektekre tekintettel, melyet 
megkövetel a támogató hatóság annak az elvnek az érvényesülése érdekében, hogy a társult 
önkormányzatok az elkövetkezendő időszakban a kiemelt projektek tekintetében működnek 
együtt. A kiemelt projektek megvalósítása, fenntartása érdekében e célokat együtt kívánják 
elérni és a kritériumokat, melyeket a támogatási kérelem - későbbi támogatási szerződés - 
megkövetel, azokat együtt fogják biztosítani.  
Fontos változás, mely kiemelten érinti Sárospatakot és térségét, hogy Aros János polgármester 
látná el a jövőben a sárospataki településcsoport képviseletét a társulási tanácsban – ezt külön 
nem kell elfogadnia a Képviselő-testületnek, a társulási megállapodás egyöntetű 
elfogadásával hatályba fog lépni.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mindkét határozati-javaslatot egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Zérczi László: Szakmailag előrelépésnek tartja a javasolt társulási formát. Kérdése, van-e 
lehetőség a lakosság szemétszállítási díjainak csökkentésére, valamiféle kedvezmény 
igénybevételére? A társulási forma lehetővé teszi-e a szolgáltatási díjak igazságosabb 
meghatározását úgy, hogy közelítsen a keletkezett hulladék mennyiségéhez?  
A rendszer kiépítése és a megállapodás tervezete több helyen utal a leendő díjpolitikára, 
díjképzésre a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására – egységes díj 
lesz-e valamennyi a társulásban lévő településen vagy saját rendeletben határozzák meg a 
közszolgáltatási díjakat? Mennyi mozgástere lesz a társulásnak és az önkormányzatoknak a 
díjak esetleges differenciálásában? 
 
Egyed Attila: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén részletesen tárgyalták a napirendet. 
Kéri Weingartner Balázst, fejtse ki a lakosság részére, miről szól a pályázat – házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék gyűjtés - .  
 
Sikora Attila : Az anyagban szerepel, hogy néhány önkormányzat kilép a társulásból – ennek 
oka felől érdeklődik. 
 
Weingartner Balázs: Kérdésre válaszolva elmondja, a díjmegállapítás jogkörét 2013. január 
1-től elveszik az önkormányzattól, az Energia Hivatalhoz kerül át, tudomásulvételi jog marad 
csupán az önkormányzatok kezében. Ezért is gondolták, hogy a társulás nagyobb 
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érdekérvényesítő erőt képviselve a térségben egységes díjat megkövetelve nagyobb 
lehetőséget tud majd a későbbiekben az Energia Hivatallal szembeni díjmegállapításban, ill. a 
közszolgáltató megfelelő díjának meghatározásában képviselni. A jogszabályi környezet még 
elég kérdéses, bár a hulladéktörvény ki van hirdetve, melyhez 40 végrehajtási rendelet 
csatlakozik, melyből hármat ismernek jelenleg, így nem tud egyértelműen állást foglalni a 
jogszabályi kérdésekben. Remélhetőleg tisztázott helyzet lesz, mire a pályázatot megnyerik és 
konkrétan ismerik a díjpolitikai elveket, melyek alapján a közszolgáltatást tudja a társulás 
működtetni.  
A határozati-javaslatban szereplő díjpolitikai elv alapján az önkormányzatok egységesen a 
társulás égisze alatt a jövőben tudomásul veszik, hogy díjpolitikájukat úgy kell megalkotniuk, 
hogy az egész rendszert – a már megnyert vagyonnal, nemcsak a jelenleg működő vegyes 
gyűjtés-szállítással – üzemeltetik, nem fognak olyan díjat meghatározni, mely ne biztosítaná a 
rendszer üzemeltetését.  
Bizottsági ülésen is elmondta, hogy sajnos összegekről nem tud szólni egyrészt a jogszabályi 
környezet kérdései, másrészt pedig az egy-két év múlva esedékes díj ismeretének hiánya 
miatt.  
A hulladékarányos mérési rendszer megvalósításával kapcsolatosan elmondja, a projektben 
ilyen elemet pályázni chipes mód megvalósításával lehetett volna, hogy az ürítés számok 
alapján történjen a fizetés (alapdíj és ahányszor elszállítják a kukát, annyit fizet). Ezt 
konkrétan nem vállalták a támogatási kérelemben, de a lehetőségét meghagyták. Megjegyzi, 
Győrben üzemel így egy rendszer, de nagyon rosszak a fajlagos tapasztalatok – drágává tette a 
szemétszállítást, hisz folyamatosan emeli a díjat a közszolgáltató, mert nincs annyi 
pénzösszeg, amely a fenntartást biztosítaná, továbbá megnőtt a kukatető lopás, melybe a chip 
be van építve. Ezen túlmenően megnövekedett az illegális hulladéklerakás is – ezen tényezők 
miatt nem merték meglépni.  
Kérdésre válaszolva elmondja, a pályázat legfőbb célja a hulladékhierarchiai elvek szerinti 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése - megelőzés, újrafelhasználás, újrahasznosítás, 
égetés, lerakás -. Cél a lerakást minimalizálni, az égetés hatalmas összeget jelentene, az 
újrahasznosítás mértékét növelni, és a hulladékképződést megelőzni. A megelőzésre 
tudatformálás programelem került beépítésre a pályázatba (lakosság felkészítése a hulladék 
keletkezésének elkerülése, tapasztalatok, ötletek). Az újrahasznosítás esetére a szelektív 
hulladék gyűjtése, ill. a vegyes hulladékból kinyerhető hasznosítható frakciók lehetőségének 
kiaknázása szerepel. Növelni kívánja a társulás a hulladékgyűjtő pontok számát. 
Hulladékudvar Sárospatakon és 20 db további hulladékgyűjtő sziget kihelyezése, 
Sátoraljaújhelyben 2 hulladékudvar létesítése. A sűrűn lakott területeken – így Sárospatakon 
is – házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre kíván a társulás pályázni. Jelenleg nem vállalták 
mindhárom frakció gyűjtését, először lesz egy próbaüzem időszak, melyet részletez. A lerakás 
mértékének csökkentésére a vegyes hulladék gyűjtésből történő nyersanyag kinyerésre un. 
mechanikai biológiai hulladékválogató művet kíván a társulás létrehozni, égethető (RDF) 
frakció létrehozására, amely értékesíthető frakció, amelyet égető erőműveknek lehetne 
értékesíteni. Jelenleg sajnos túlkínálat van a piacon, fizetni kell azért, hogy átvegyék a 
hulladékot. Ez egy régóta húzódó probléma az illetékes minisztérium előtt, hisz az lenne a 
célszerű, hogy ez a lerakás elkerülésével bevételt képezzen a közszolgáltatónál, ezzel 
csökkentve a hulladékgazdálkodás díjait. Az országban 15 ilyen rendszer fog épülni az 
elkövetkező két évben, így bíznak abban, hogy a szakma javaslata szerint akár regionális 
égetőművek építésével ez a probléma megoldódik és a kínálati oldal keresleti oldalra csap át 
és fizetni is fognak az RDF égethető frakciókért.  
Alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, a négy kilépő település már részt vesz egy 
támogatott hulladékgazdálkodási rendszerben, mely kizárja a kettős finanszírozást – így 
felkérték őket, lépjenen ki a társulásból. 
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Sikora Attila : Hangsúlyozni szeretné, hogy nem a régi rekultivációs pályázatról van szó, 
mely már többször napirendre került, hanem új pályázatról, kérdése, hol tartanak a 
rekultivációs pályázattal? 
 
Weingartner Balázs: A rekultivációs projektnél jelenleg a kivitelezést végző szervezet 
közbeszerzése folyik. Mivel 1,9 milliárd forintos becsült értékű a közbeszerzés, uniós nyílt 
eljárásban történik a közbeszerzés lebonyolítása. A kiegészítő tájékoztatást nemrég küldte 
meg a társulás az ajánlattevőknek. Sajnos volt olyan kérdés, amely miatt dokumentációt 
kellett módosítaniuk, így január 7-ére tolódott a beadási határidő. A bontást követően 
megkezdődhet a 30 napos értékelési idő, február elején szeretnék bejelenteni a 
szerződéskötést, remélhetőleg március-áprilisban megkezdődhet a munka.  
 
Sikora Attila : Más hozzászólás nem lévén kéri elsőként a testület döntését ,,az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című pályázatról szóló 
határozati-javaslatról, melyet ismertet. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta 
  

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

372/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése" című 
pályázatról  

         
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 

1. igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-
7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése" című pályázati 
anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban 
RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, 
elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja 
a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 

 
2. nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS OPERATÍV PROGRAMBAN 

kiírásra került 1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás által beadott 
„Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése" 
nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 
kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Sárospatak Város 
Önkormányzata  
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nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. 
 
 
Határid ő: azonnal 
 
Felelős: polgármester  
 
 
Sikora Attila : Döntés szükséges még a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló 
határozat-tervezetről, melyet szintén ismertet, majd kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

373/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Társulási Megállapodás elfogadásáról  
         
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának előterjesztését, mely a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás pályázati 
igényeknek történő átalakítását javasolja, megtárgyalta és azt az alábbi főbb elemek 
kiemelésével elfogadta: 
 
1) A fentieknek megfelelően egyetért azzal, hogy a pályázati rendszerekhez igazodva, s 

a jelenleg hatályos Társulási Megállapodásban megfogalmazottaknak megfelelően a 
társulás átvegye a települési-szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás szervezésének 
ellátását. 

2) Egyetért azzal, hogy a támogatással létrejövő vagyon a társulás tulajdonába 
kerüljön. 

3) Hozzájárul, hogy az előterjesztésben felsorolt 81 település alkossa a társulás végleges      
     pályázati körét. 
4) Hozzájárul, hogy az előterjesztésben felsorolt települések kilépjenek a társulásból. 
5) Egyetért azzal, hogy a lehetséges legrövidebb időn belül beadásra kerüljenek a 

társulás stratégiai céljának elérését elősegítő pályázatok. 
6) Utasítja a polgármestert, hogy a társulási tanácsra átruházott feladatok ellátásához, 

különösen a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás szervezéséhez, a 
pályázatok beadásához, valamint a sikeres pályázat esetén az üzemeltetési 
folyamathoz szükséges, a társulási tanács munkaszervezete által igényelt 
dokumentumokat és együttműködést biztosítsa. 

7)  Felhatalmazza a polgármestert – az előterjesztés mellékletét képező – megújított 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
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Felelős: polgármester  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Kft. 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Sikora Attila : Kéri a megjelent vendégek esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Hercsik Dávid: Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a társulás egységes közbeszerzést írt 
ki a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, amelyre a Z.H.K. Kft. ajánlatot 
tett, mely elbírálásra került, erről az összegzést a mai napon megkapta a cég. Az ajánlat 
érvényes, így a szerződéskötés létrejöhet a társulás és a Z.H.K. Kft. között, 10 nap a 
szerződéskötési moratórium, várják a társulás tájékoztatását, hogy mikorra tűzi ki a szerződés 
megkötését.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-
testületnek a beszámoló elfogadását.  
 
Zérczi László: A beszámolóban szerepel egy táblázatban a kirendelt ügyfélszolgálat teljes 
szolgáltatási területre vonatozó ügyfélforgalmáról, melyből kitűnik, hogy 456 fő közül 118 
sokallja a díjat. Van egy táblázat a beérkezett panaszokról, észrevételekről, melyek szintén 
jelentős számadatot mutatnak. Megérti, hogy állami díjtarifa lesz, ugyanakkor 2012-ben – és a 
tervek szerint 2013-ban is – lehetséges volt egy szomszéd településen a szemétszállítási díjak 
differenciálására lakás/fő arányban. Így még jogosabbnak érzi a lakosság panaszait, 
bejelentéseit, miszerint sokallják a szemétszállítási díjat és igazságosabb elosztási rendszert 
szeretnének.  
 
Sikora Attila : Nehezményezi, hogy választókörzetében – lakótelep – a szelektív hulladék 
szállítása sokszor nem történt meg, elkerülhető-e ez a jövőben, esetleg több sziget 
kialakításával. Előző napirendnél szó volt a hulladékudvar telepítésének lehetőségéről – hol 
tart ez most?  
 
Hercsik Dávid: Az el nem végzett szolgáltatással kapcsolatosan elmondja, ismerik a lakosság 
véleményét, a törvényi háttérrel nem biztos, hogy a lakosság tisztában van, az 
ügyfélszolgálaton természetesen tájékoztatást adnak erről. A közszolgáltatást kötelező 
igénybe venni, függetlenül attól, hogy mennyi szemete van az illetőnek. A heti egyszeri ürítés 
törvény által előírt és kötelező, így az el nem végzett szolgáltatás ilyen módon nem 
értelmezhető. Megjegyzi, elvégezni is kötelező nemcsak igénybe venni, ők is felelősséggel 
tartoznak és jogszabályt sértenek, ha nem végzik el a szolgáltatást.  
Másféle díjképzés valóban létezik más településen – amikor a település a közszolgáltatásra 
ajánlatot kért, ilyen rendszerben kérte 2006-ban. A jelenlegi közbeszerzési eljárásban a 
díjképzés módszerét nem így határozták meg, a díjakat ürítésre vonatkozóan kérték, űrméretre 
alapozva, az ajánlatot így kellett elkészíteniük. A jelenlegi rendszer a teljes szolgáltatási 
területen 2013. január 1-től elméletileg így néz ki, ahogy most Sárospatakon is van.  
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan elmondja, főleg nyári időszakban érkeznek 
hozzájuk panaszok ez ügyben, melyeket igyekeznek minél hamarabb orvosolni, több autót 
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szelektív járatnak beállítani. Ezúton is kéri a lakosságot, hogy a pet-palackokat összenyomva 
helyezze az edényzetbe, hisz így sokkal több belehelyezhető. Törekednek arra, hogy ne 
legyen szemét elhelyezve a szelektív gyűjtők mellett, de szívesen veszik a lakosság jelzéseit is 
ez ügyben.  
A hulladékudvar elhelyezésével kapcsolatosan az az információja, hogy a társulás 
pályázatának része a hulladékudvarok kialakítása is, így a Z.H.K. Kft. önerőből önmagában 
ezzel nem foglalkozik.  
 
Szvitankó Tamás: Felveti az 1100 literes kukaedények fertőtlenítését, mely évek óta 
probléma. A cég méretei és a szemétszedés területnagysága nem teszi-e lehetővé, hogy egy 
autó nyári időszakban legalább kétszer fertőtlenítse a kukákat? A lakóközösség nem végezheti 
el e feladatot, mert veszélyes hulladékról van szó. Örök probléma továbbá, hogy a nyitott 
kukák annyira tele vannak, hogy ürítéskor mindenfele szóródik a szemét – talán meg kellene 
kérni a dolgozókat, hogy lapátolják el a szemetet.  
 
Szabó András: Szinte naponta megkeresik a magas szolgáltatási díj vonatkozásában. Még ha 
tudják is, hogy kötelező a heti egy ürítés, indokolatlannak tartják, hisz van, amikor egy 
hónapban nem gyűlik össze egy kukára való szemét. Bízik abban, hogy akár az imént 
elfogadott pályázat kapcsán valamilyen megoldás születik arra, hogy a lakossági terheket 
mérsékelni tudják. Kérése továbbá, hogy ürítés után a kukákat megfelelő helyre tegyék már a 
dolgozók, mert balesetveszélyes. Szól továbbá arról, hogy január 1-től az önkormányzat 
kezességvállalása megszűnik. Mire számíthat a lakosság azon része, melynek tartozása van a 
Z.H.K. Kft. felé?  
 
Hercsik Dávid: Az 1100 literes kukák mosásával kapcsolatosan elmondja, jelenleg a cégnek 
nincs saját eszköze e feladat elvégzésére, de szeretnének segíteni a probléma megoldásában. 
Kérése, hogy jelezzék feléjük, egyeztessenek, melyek azon lakossági területek, ahol igény van 
erre, felkészülnek és előállnak valamiféle megoldási javaslattal.  
A magas díjtételekkel, indokolatlan ürítésekkel kapcsolatos felvetést megérti, de sajnos 
jelenleg ez a rendszer van, ha valamilyen módon – akár pályázat - lehetőségük lesz 
megváltoztatni, nem szabnak gátat.  
Fel fogja hívni a munkatársak figyelmét, hogy megfelelően helyezzék el a kukaedényeket 
ürítést követően – esetlegesen kérnék az érintett utcákat.  
A díjhátralék kérdésével kapcsolatban elmondja, január 1-től megszűnik a jelenlegi rendszer, 
miszerint az önkormányzat helytáll a közszolgáltató felé, másrészt a jegyzői hatáskörből 
kikerül a díjhátralék behajtása, ez január 1-től átkerül a NAV hatáskörébe. A 
közszolgáltatónak bizonyos idő elteltével fel kell szólítania a lakost a díjbefizetésre, a 
felszólítási időtartam lejárta után a követelést át kell adnia a NAV-nak és a NAV fog 
intézkedni a díjhátralék behajtásáról. Amennyiben a behajtás eredménytelen, a NAV közli a 
közszolgáltatóval és a közszolgáltató a behajthatatlan követelést jogosult lesz leírni, tehát a 
költségeibe be fog épülni, így a következő éven a díjalapba bele fog számítani. A jelenlegi 
rendszerben az önkormányzat helytállt, így a jól fizető lakosságra nem tudta áthárítani a 
közszolgáltató a rosszul fizető lakossági nem fizetések miatt a díjat. A jövőben bár nem kell 
az önkormányzatnak helytállnia, amennyiben a NAV behajtása eredménytelen lesz, a 
költségekbe be fog épülni a leírt díjhátralék, így azok fogják sajnos megfizetni a be nem folyó 
díjtételeket, akik egyébként is rendesen fizetnek.  
 
Sikora Attila : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a beszámoló elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila a szavazásnál nem volt jelen. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

374/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni Z.H.K. Kft. 2012. évi tevékenységéről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Z.H.K. Kft. 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Zempléni Z.H.K. Kft. megkeresése hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerződés megszűnésével és a 2013. évi díjaival kapcsolatban 
Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető 

 
Sikora Attila : Elöljáróban megjegyzi, hogy tegnap este kaptak egy több, mint 70 oldalas 
anyagot, mely nem került kiküldésre a képviselők részére, hisz valószínűleg nem tudták volna 
kellően áttanulmányozni, bizottságok sem kapták kézhez, így bizonytalan az ügy tárgyalását 
illetően, de kéri a szóbeli kiegészítést. 
 
Weingartner Balázs: Elnézést kér az anyag késői küldéséért, de a közszolgáltatásra kiírt 
közbeszerzés elhúzódása, ill. a bíráló bizottsági ülés elnapolása miatt csak tegnap tudták a 
bíráló bizottsági ülést és a társulási tanácsülést megtartani, e nélkül kiküldve az anyag 
értelmezhetetlen lett volna. Bár megjegyzi, az anyag egy része már korábban megküldésre 
került a testület számára, hisz a társulási tanács elnöke – Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselő úr – kérésének megfelelően egy egységes szerkezetbe foglalt anyagot küldtek ki, 
melynek része a testület által korábban 1. napirend keretében tárgyalt előterjesztés. Minden 
önkormányzatnál így áll össze a változás jelenlegi struktúrája.  
A 80 oldalas anyagban újat a közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
jelenthet, csatolásra került egy bíráló bizottsági jegyzőkönyv, mely alapján döntés előkészítő 
javaslat született a társulási tanács számára, annak döntése, valamint a közszolgáltatónak 
kiküldött összegzés. Csatolásra került továbbá egy szerződés-tervezet, mely a társulás által 
megkötendő keretmegállapodás lenne a nyertes ajánlattevővel.  
Röviden bemutatja az eljárást. A társulásnak egységes közszolgáltatást kell biztosítania, nyílt 
eljárás keretében új közszolgáltató kiválasztása érdekében közbeszerzés került kiírásra a 
társult 81 településre, melyek igénybe fogják venni a hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztéses projektet. Ez azért szükséges már most, mert január elején benyújtanák a 
támogatási kérelmet a projektre és amennyiben támogató döntést kapnak és májusban a 
támogatási kérelem aláírásra kerülhet, addigra biztosítaniuk kell azt, hogy a társulásnak 
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koncepciója legyen arra, amelyre rá tudja építeni a rendszert. Másik indok volt, hogy a 
térségben 36 településnek lejár december 31-el – egyes esetekben március 31-el, mint pl. 
Sárospatak esetében is – a közszolgáltatási szerződése.  
Azért csúszott az eljárás, mert a közbeszerzési döntőbizottság hiánypótlást írt elő, ezért csak 
később tudták megküldeni a Képviselő-testület számára az anyagot. A beadási határidő 11-e 
10 óra volt, eddig egy ajánlat érkezett, a Zemplén Z.H.K. Kft. ajánlata, melyet egy független 
bíráló bizottság elbírált és érvényesnek és teljesnek minősítve jóváhagyott, és amelyet döntés-
előkészítő javaslatában a társulási tanács részére felterjesztett elfogadásra. Ezt a tanács tegnap 
délután tartott ülésén megtárgyalta. A megajánlott díjat az ismert tényezőkre tekintettel - 
mivel január 1-től hatályba lép egy lerakási adó és az Energia Hivatalnak fizetendő járulék - 
sajnos elfogadottnak kellett tekintetniük. E döntést jelen anyagban előterjesztették az 
önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelet alkotási joguk január 1-től megszűnik, így ezt a 
közbeszerzést az önkormányzatoknak elfogadni, tudomásul venni van lehetőségük, ezzel 
január 1-től automatikusan biztosítják az új közszolgáltató munkáját, a régi szerződés 
megszűnését.  
Legfontosabb változás – melyről előző napirendnél már szóltak – a díjhátrálék kivezetése, 
tehát a jövőben az önkormányzatok a társulás egységes területén nem vállalnak felelősséget a 
meg nem fizetett díjak megfizetéséért. Lehetőséget biztosítottak arra, hogy egyes kérdésekben 
– a keretmegállapodás keretein belül – egyedi megállapodásokat köthessenek (pl. szelektív 
gyűjtés egyes kritériumai, plusz biztosítások esetében). Ismertetné a két határozati-javaslatot. 
 
Dankóné Gál Terézia: Elmondja, hogy nem kapták kézhez az anyagot. 
 
Weingartner Balázs: Az egyik határozati-javaslat szerint ,,A lefolytatott ,,Szolgáltatási 
szerződés az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzatainak közigazgatási területén keletkező települési szilárdhulladék gyűjtési-
szállítási közszolgáltatás ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró Társulási Tanácsi 
döntést a Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja.” 
A másik egy nyilatkozat jóváhagyása, melyet a polgármestereknek kell a Társulási 
Keretmegállapodás mellé csatolniuk, melyben szavatolják, hogy a hulladékgazdálkodásról 
szóló rendeletük megfelel a szabályoknak, ill. az abban foglalt szolgáltatásokat megfelelően 
teszik meg a közszolgáltató felé és biztosítják, hogy mivel a NAV veszi át a behajtást január 
1-től, a közszolgáltató mindig az adóhivatal felé is az önkormányzat által továbbított lapos 
listákat adja át a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltató naprakészen lássa, kik azok, 
akiknek a nem fizetése esetén a NAV felé behajtást kell kezdeményezzen.  
 
Hajdu Imre : Nem javasolja tárgyalni a napirendet, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 
nem kapott anyagot, felelős döntést nem tudnak hozni. Elhangzott, hogy az önkormányzatnak 
tudomásul vételi lehetősége van csak a díjmegállapítással kapcsolatban, mégis úgy érzi, 
kihagyta az önkormányzatot a közszolgáltató a díj megállapításából. Tudomása szerint az 
Energia Hivatal a közszolgáltató javaslata alapján állapítja meg a díjat. Miért nem kérdezték 
meg az önkormányzat javaslatát? A több, mint 10 % elfogadhatatlan, nem javasolja tárgyalni.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért a Hajdu képviselő úr által elmondottakkal. Furcsának találja, 
hogy az önkormányzatnak még javaslattételi joga sincs. Több, mint 10 %-os díjemelésről van 
szó, ez szembemegy a Kormány elképzeléseivel. Javaslata, hogy jelezzék a Kormány felé, 
hogy tudomásuk szerint 2013-tól a hulladékkezelés szempontjából a szennyvíz és vízdíj 
szempontjából központi intézkedések lesznek és egységes árképzést fognak elkészíteni.  
A Parlament viszont már döntött arról, hogy bizonyos energiahordozók árát csökkenteni 
fogja, így csökkentik a lakosság terheit. Nyilván ezzel a szolgáltató terhei is csökkennek, így 
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nemhogy növelni kellene az árakat, hanem csökkenteni. Megjegyzi, az önkormányzat a 
következő évi díjtételek megállapításánál 5 %-ot meghaladóan, az infláción felül nem engedte 
emelni a díjakat.  
Visszatérve korábbi napirendre elmondja, hogy a szemétszállítás problémáját is orvosolni kell 
valamilyen módon, mert egyre többen lesznek akik nem fogják tudni megfizetni a magas 
szemétszállítási díjat. E tekintetben is szükségesek felsőbb intézkedések.  
 
Zérczi László: A lakosság a szolgáltatások közül legelfogadhatatlanabbnak a 
hulladékszállítási díjat tartja. Tavalyi évben is arról volt szó, hogy egységes tarifarendszer 
lesz, mégis máshogy van – ismerteti a tervezett tarifákat, igazságosabb rendszer kidolgozását 
kérné – differenciálás - , mely által nyilván megértőbb lenne a lakosság is.  
 
Sikora Attila : Két ügyrendi javaslat van.  
 
Hajdu Imre : Javasolja levenni napirendről a napirendet, tekintettel arra, hogy sem a 
bizottságok, sem a képviselők nem készülhettek fel megfelelően a tárgyalására.  
 
Szabó András: Megerősíti Hajdu képviselő úr ügyrendi javaslatát. Nem kaptak anyagot, így 
nem lehet tárgyalni a napirendet.  
 
Dankóné Gál Terézia: Ügyrendi kérdés hangzott el, javasolja, hogy erről szavazzanak. 
Egyetért azzal, hogy nem alkalmas a rendelkezésre álló információ arra, hogy az anyagot 
tárgyalják. A díjak vonatkozásában jogköre sincs az önkormányzatnak, hogy döntsön, 
rendeletet már az önkormányzat nem alkothat, a közszolgáltató cég is a hulladékról szóló 
törvény szerint az átmeneti rendelkezések alapján 4,2 %-os díjemelésre tehet javaslatot. A 
rendelkezésre álló javaslat magasabb ettől, így semmiképp nem javasolja, hogy tárgyalják. 
 
Sikora Attila : Sárospatak városnak 2013. március 31-én jár le a szerződése, van még idő 
dönteniük erről. Kéri a testület döntését az elhangzott ügyrendi javaslatról, miszerint vegyék 
le a napirendet és később, megfelelő előkészítés után tárgyalják. Aki ezt támogatja, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

375/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

ügyrendi javaslatról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Z.H.K. Kft. 
megkeresését hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszűnésével és a 2013. évi 
díjaival kapcsolatban jelen ülése napirendjéről leveszi, és azt későbbi ülésén, megfelelő 
előkészítés után tárgyalja újra.  
 
Felelős: polgármester 
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Határid ő: 2013. március 31. 
 
 
Sikora Attila : Megfelelő előkészítést követően akár rendkívüli ülésen megtárgyalhatják a 
napirendet.  
 
Weingartner Balázs: Szeretné még elmondani, hogy azt tudomásul kell venni, hogy az új 
hulladéktörvény életbe lépésével jelentősen átíródik a hulladékgazdálkodás megítélése. Igaza 
van Hajdu képviselő úrnak abban, hogy elő kell terjeszteni a közszolgáltatónak a Magyar 
Energia Hivatal részére a díjemelési javaslatát. A közszolgáltatónak nem volt lehetősége a 
díjat vitatni, mert jelenleg a 64/2008. Korm. rendelet szerint kellett a díját megadnia, melyben 
kalkulálnia kell a jövő évben esedékes közszolgáltatásra vonatkozó díjtételekkel, melyben 
szerepel egy un. lerakási adó 3000,-Ft/tonna értékben, és 100,-Ft/lakos energia hivatali 
eljárási járulék. Ezek kivetésével sajnos a közszolgáltató jogosan kalkulált, ezt a díjat fogja 
felterjeszteni az Energia Hivatal felé, amelyhez sem az önkormányzatoknak, sem a 
társulásnak hozzászólási joga nincs. A taggyűlés oldaláról a Z.H.K. Kft-ben van hozzászólási 
joga a tulajdonosnak, ezt a Kft. kollégái tudják elmondani, bizonyára olyan ajánlatot tettek, 
melyet a taggyűlés jóváhagyott. Nekik mozgásterük – ahogy az önkormányzatnak – nincs 
ezen az oldalon. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat közszolgáltatási szerződése igaz, 
hogy 2013. március 31-ig él, de a közbeszerzést egységesen folytatták le és a hulladéktörvény 
deklarálja, hogy amennyiben új közszolgáltató kerül kiválasztásra, a régi szerződését fel kell, 
hogy mondja. Ezért kéri a testületet – maximálisan elismerve, hogy az ő késlekedésük miatt 
joggal kérik, hogy újra tárgyalják a napirendet -, amennyiben lehet, még a jövő hét folyamán 
döntsenek az ügyben. Fontos lenne még idén döntés hozni, hogy a közszolgáltatás átmenete 
biztosított legyen. A jelenlegi törvényi helyzetben ők sem látják, hogy kerül szabályozásra a 
rendszer január 1-től. A december 31-ig ismert szabályozási környezetben tudnának még egy 
tiszta helyzetet teremteni, így nem történhet meg, hogy a jövőben közszolgáltatás nélkül 
maradjon Sárospatak.  
 
Sikora Attila : A testület, amennyiben szükséges természetesen jövő héten is rendelkezésre 
áll, amennyiben kellő időben megfelelő anyagot kap.  
 
Hercsik Dávid: Kiegészítésként elmondja, hogy a 10 %-os díjemelés nem véletlen, de azt, 
hogy erről az önkormányzatok nem tudtak, visszautasítja. A taggyűlésen döntés született 
arról, hogy milyen díjat fogadnak el. A taggyűlésen Sárospatak részt vett, a taggyűlési anyag 
Sárospatak rendelkezésére állt. Az lett elfogadva, hogy a közszolgáltató a lerakási járulékot és 
a felügyeleti díjat beépíti a díjba. Ha ezt nem teszi meg, rövid távon tönkremegy.  
Saláta képviselő úr felvetésére elmondja, a cégek terhei nemhogy csökkennek, hanem 
növekednek az adó jellegű tételek kivetésével. Az, hogy a lakossági terheket a Kormány 
csökkenteni akarja, általában nem szokott vonatkozni a cégekre.  
Hangsúlyozza, hogy a megadott árban kizárólag az adó jellegű tételek miatti díjnövekedés van 
érvényesítve. A 2-3 évig visszamenőleg megszokott inflációs vagy az alatti díjemelést sem 
kalkulálták bele a díjba.  
 
Hajdu Imre : Elmondja, hogy három éve folyamatosan nem inflációt követő a díjemelés, 
hanem 10-15 %-os.  
 
Hercsik Dávid: Ez nem így van. 
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Hajdu Imre : Kéri a Jegyzői Irodát, hogy keresse meg az eddigi díjemeléseket. Javasolna egy 
átfogó pénzügyi vizsgálatot a Z.H.K. Kft-nél, tekintettel arra, hátha találna olyan jellegű 
forrást, mely az okszerű működésből fakadna, mely belső átcsoportosítással megoldaná a 
pénzügyi problémákat a Kft-nél.  
 
Szabó András: Hajdu képviselő úr felvetésére elmondja, három éven keresztül 15 %-os 
áremelést fogadtak el mégpedig azért, hogy a cinegei hulladéklerakó rekultivációjához 
meglegyen az önerő. Tavaly 4,2 %-os, infláció mértékű áremelést fogadtak el. Hangsúlyozza, 
nem tudnak érdemben vitát folytatni, hisz nem kaptak anyagot.  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 2/2002. (II. 26.) sz. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Dankóné Gál Terézia: A Zempléni Vízmű Kft. igazgatója előző képviselő-testületi ülésen 
már elmondta, hogy a vízdíj megállapítás jogköre 2013-tól már nem tartozik a testület 
hatáskörébe, így ez ügyben nem kell döntést hozni. Ugyanakkor a folyékony kommunális 
hulladék díjmegállapítási hatásköre megmaradt a Képviselő-testületnél. A Kft. a díjak 
változására vonatkozóan nem tett javaslatot, ill. emelést egyelőre nem javasol.  
Rendelet-szerkesztési javaslatot készítettek elő, a kommunális folyékony hulladék díjait egy 
másik rendeletbe kell beszerkeszteni, a vízdíjra vonatkozó rendeletet pedig hatályon kívül kell 
helyezni, mivel már nem tartozik a testület hatáskörébe.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila : Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-tervezetről.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Egyed Attila a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

22/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
 

a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 

szóló  2/2002. (II. 26.) rendelet módosításáról 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
A települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
2/2002. (II. 26.) rendelet 6. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(7) A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) elhelyezéséért és ártalmatlanításáért 
fizetendő díjak:  

a) szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása                                                      450,- Ft/m3 
b) kommunális eredetű szennyvíziszap elhelyezése és ártalmatlanítása  2.808,- Ft/m3 

 
(8) A nem kommunális eredetű szennyvíz és az abból képződött iszap elhelyezéséért a 
szolgáltató laboratóriumában tételenként végzett vizsgálatok alapján történik a 
díjmegállapítás. 
 
(9) A folyékony hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása Sárospatak város 
szennyvíztisztító telepén történhet az e célra épített fogadóműtárgyban.  
 
(10) A (7) bekezdésben megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”   
 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Zempléni Vízmű Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz és 
csatornamű használat, mellékvízmérőn mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, 
valamint a kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és 
ártalmatlanítás 2012. évi díjairól szóló 28/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a kötelezően igénybeveendő, szervezett kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról   
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői feladatokat ellátó jegyzői irodavezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   

 
Dankóné Gál Terézia: Elmondja, hogy a közszolgáltató a Zempléni Idegenforgalmi Kft. 
egyelőre nem tett javaslatot díjemelésre, mert új törvény jelent meg, melynek végrehajtási 
rendelete még nem jelent meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy tegnap már megjelent a 
végrehajtási rendelet a kéményseprésről szóló szolgáltatás szakmai szabályairól, így 
rövidesen várható, hogy a közszolgáltató jelentkezni fog és akkor kerül sor rendelet-
módosításra.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Szabó András: Kérdése, mikorra várható a rendelet és tartalmazhat-e díjemelést? 
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Dankóné Gál Terézia: Biztos, hogy jövő év elején a szolgáltató előterjesztéssel fog élni a 
Képviselő-testület irányába, a rendelet december 11-én jelent meg, ennek alapján a 
közszolgáltatásra vonatkozó rendeletet át kell dolgozni.  
 
Sikora Attila : Egyelőre tehát nincs szó áremelkedésről. Aki a bizottság javaslata alapján 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Szvitankó Tamás a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
23/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

 
 

a kötelezően igénybeveendő, szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A kötelezően igénybeveendő, szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2/1997. (II. 19.) számú rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontjában a „2012. évben” 
szövegrész helyébe a „2013. január 1-jétől” szöveg lép.    
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  

 
Sikora Attila : Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozat-tervezetet a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh József Csaba: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag 
– a következő kiegészítésekkel javasolja következő év I. félévi munkatervét elfogadásra: a 
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2013. január 25-ei ülésen kerüljön megtárgyalásra a ,,Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti 
ellátás működtetéséről” című napirend, és a február 15-ei ülésen tárgyalják az ,,Előterjesztés a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak elfogadására” című 
napirendet.  
 
Saláta László Mihály: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását, örömmel vették, hogy szerepel majd napirenden a Városi Közművelődési 
Koncepció, ill. a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása.  
 
Sikora Attila : Más hozzászólás nem lévén kéri, aki az elhangzott kiegészítésekkel együtt 
elfogadja a 2013. I. félévi munkatervet, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Szvitankó Tamás a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

376/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. félévi munkatervét az 
alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 
 

• a január 25-ei ülés napirendje kiegészül a következő napirendi ponttal: 
Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti ellátás működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
• január helyett február 15-ei ülésén tárgyalja az  ,,Előterjesztés a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak elfogadására” című 
napirendi pontot.  

 
Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: folyamatos, 2013. június 30. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat haszonbérleti szerződés módosításáról  
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Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Sikora Attila : Ismerteti a javaslatban foglaltakat, majd kéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a haszonbérleti 
szerződést 2017. december 31-ig meghosszabbítani – határozat-tervezet A/ változata.  
 
Sikora Attila : Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezet A/ 
változatának elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

377/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

haszonbérleti szerződés módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospatak Város 
Önkormányzata, valamint a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület között 2010. 
november 15-én létrejött, a Sárospatak 4044/1 helyrajzi számú, 4 ha 4421 m2 nagyságú, 
kivett tó megnevezésű önkormányzati ingatlan bérbe adására vonatkozó haszonbérleti 
szerződést 2017. december 31-ig meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2013. január 31. 
 
 
1. melléklet a 377/2012. (XII. 14.) KT. határozathoz 
 

Haszonbérleti szerződés módosítása 
 
Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44., képviseli: Aros János 
polgármester, törzsszám: 726490, adószám: 15726494-2-05, 11734169-15350095-00000000), mint 
haszonbérbe adó – a továbbiakban haszonbérbe adó,  
 
másrészről Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület (3950 Sárospatak, Kossuth u. 65., képviseli: 
Pingor Zsolt, adószám: 19918943-2-05, bankszámlaszám: 11734169-20002372-00000000) mint 
haszonbérbe vevő – a továbbiakban haszonbérbe vevő  
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a közöttük 2010. november 15. napján létrejött haszonbérleti szerződést közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
 

1. A szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: 
„Szerződő felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időre, 2017. december 31. 
napjáig kötik, mely szerződés a határidő lejárta előtt a felek közös akaratával 
meghosszabbítható. 
 

Ezen módosítás a 2010. november 15-én létrejött eredeti haszonbérleti szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, azzal, hogy annak jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
hatályban maradnak. 
 
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukban mindenben megegyezőt közös elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 
 
Sárospatak, 2012. december 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Bodrogmenti Sporthorgász Egyesülete     Sárospatak Város Önkormányzata 
 cégszerű aláírása         cégszerű aláírása 
 (haszonbérbe vevő)        (haszonbérbe adó) 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak című újság felelős szerkesztői megbízásáról és nyomdai 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
Sikora Attila : Ismerteti a javaslatban foglaltakat, majd kéri a bizottságok véleményét.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását azzal, hogy annak 1. mellékletét képező megbízási szerződés 2. pontjában a 
,,bruttó 100.000 Ft” szövegrész helyébe a ,,bruttó 100.000,-Ft/hó” szöveg lépjen. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 

 
Sikora Attila : Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával, miszerint a határozat-tervezet 1. 
mellékletét képező megbízási szerződés 2. pontjában a „bruttó 100.000 Ft” szövegrész 
helyébe a „bruttó 100.000,-Ft/hó” szöveg lépjen.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

378/2012. (XII. 14.) KT. 
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h a t á r o z a t a  

 
a Sárospatak című újság felelős szerkesztői megbízásáról és nyomdai feladatainak 

ellátásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy 2013. január 1-jétől a Sárospatak című újság 
szerkesztésével, elkészítésével és nyomdai feladatainak ellátásával megbízza a PA-PRO 
EK-KOMM Kft-t (3972 Tiszacsermely, Damjanich u. 9.) e határozat 1. melléklete 
szerinti megbízási szerződésben foglalt feltételekkel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 378/2012. (XII. 14.) KT. határozathoz  
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44. 
Adószám: 15350095-2-05 
Képviseletében: Aros János, polgármester 

 
a továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről 

PA-PRO EK-KOMM Kft. 
Székhely: 3972 Tiszacsermely, Damjanich u. 9. sz. 
Adószám: 14910988-1-05 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-37380894 
Képviseletében eljár: Pájer Istvánné, ügyvezető 

a továbbiakban Megbízott 
 
között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 
Sárospatak Város Önkormányzata a Sárospatak újság főszerkesztői feladataival – a 
Képviselő-testület határozatának megfelelően – a PA-PRO EK-KOMM Kft. tagját, Prokop 
Viktort bízza meg. 
 
1. Megbízó megrendeli, Megbízott pedig elvállalja a Sárospatak című újság szerkesztését, 
elkészítését. Megbízott vállalja, hogy a meghatározott paraméterek szerint a lapot 
rendszeresen, legkésőbb minden hó 15. napjáig megszerkeszti és gondoskodik a nyomdai 
feladatok ellátásáról jelen szerződés 3. pontja szerint. 
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2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatás ellenértéke számla ellenében bruttó 100.000,-Ft/hó, amely Megbízót terheli. A 
számla kibocsátója: PA-PRO EK-KOMM Kft. Ezen megbízási díjon felül a Megbízott nem él 
többletigénnyel a Megbízó felé. Az újságban megjelenő reklámok bevétele a Megbízottat 
illeti meg. Amennyiben a Megbízott az 1. pontban megjelölt határidőben a lapot nem 
szerkeszti meg nem jogosult a szolgáltatás ellenértékének teljes összegére. Ebben az esetben a 
szolgáltatás ellenértéke 20-50 %-kal csökken. Egy hetet meghaladó késedelem esetén 
megbízási díj nem illeti meg a Megbízottat. 
 
3. Megbízott a nyomdai feladatok ellátását az alábbiak szerint látja el: 

Kiadvány címe: Sárospatak 
Megjelenés: havonta  
Terjedelem: 8 oldal 
Példányszám: 5.000 db, melyből 9 db köteles példányt a Megbízott továbbít 
Méret: A/3 
Anyag: 52 gramm újságnyomó 
Szín/ nyomás: 4+4 szín 
Kivitel: géphajtott 
Csomagolás: a Megrendelő igénye szerint 250 db/ köteg 

 
I. Szállítási határidő: Az anyagleadás napját követő 2. nap 16 óráig. Amennyiben ez 

munkaszüneti napra esik, úgy a felek írásban egyeztetnek a teljesítés időpontjáról. 
Felek külön egyeztetnek a teljesítés időpontjáról abban az esetben is, ha az 
anyagleadás és a teljesítés időpontja között a szokásostól eltérően több 
munkaszüneti nap van (pl: hétfő és kedd is) 

 
II. Szállítás helye: A Megbízó által megadott címre: Polgármesteri Hivatal, 3950 

Sárospatak, Kossuth utca 44. 
 

III. Anyagleadási késés, illetve hibás anyagleadás esetén a teljesítés időpontjában 
Felek külön állapodnak meg. 

 
IV. Minőséggel kapcsolatos reklamációt Megbízott a termék Megbízó által történő 

átvételét követő 15 naptári napon belül, írásban fogad el. Reklamációt Megbízott 
kivizsgálja és az ügyet lehetőség szerint 15 napon belül igyekszik lezárni. 

 
V. A leadott anyag tartalmáért a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 

Megbízó vállalja a felelősséget. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a Megbízott havonta – a 2. 
pontban foglaltakra figyelemmel – tárgyhó 7. napjáig 8 napos fizetési határidővel nyújthatja 
be számláját Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala részére.  
 
5. Szerződő felek jelen szerződést 2013. január 1. - 2013. december 31. napjáig terjedő 
időszakra kötik. 
 
6. A Megbízott köteles a sajtó törvényeinek megfelelően a Megbízó érdekeinek figyelembe 
vételével eljárni. 
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7. Amennyiben a Felek bármelyike a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek felróhatóan 
nem tesz eleget, úgy azt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatják. 
 
8. Szerződő felek a munkakapcsolat tartása és az együttműködés érdekében képviselőket 
jelölnek ki, akik jogosultak a feladatok koordinálására, véleményezésre, illetve a teljesítés 
igazolására. 
 

Megrendelő részéről: Aros János polgármester 
Megbízott részéről: Prokop Viktor felelős szerkesztő 

 
9. Jelen szerződés módosítása csak írásban érvényes. 
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges 
jogvitákat egymás közötti egyeztetés útján próbálják rendezni, ennek eredménytelensége 
esetén a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
12. Jelen szerződést, amely két darab, szó szerint egyező példányban készült, Szerződő felek 
elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag saját 
kezűleg aláírták. 
 
Sárospatak, 2012. december 14. 
 
   .......................................................                                 ............................................................ 

Megbízó           Megbízott 
 
Ellenjegyző: 

............................................................ 
jegyző 

 
 
 
Sikora Attila : Megköszöni a Kft-nek az újság – véleménye szerint – magas színvonalú 
előállítását, azt hiszi, az mindenki megelégedésére szolgált az elmúlt egy évben, a következő 
évre is hasonlóan jó munkát kíván részükre.  
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, melyet 
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila : Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a bizottság javaslata alapján a beszámolót 
elfogadja, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

379/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 

• 108/2012. (IV. 27.) KT. 
• 197/2012. (VI. 28.) KT. 
• 239/2012. (IX. 10.) KT. 
• 243/2012. (IX. 26.) KT. 
• 244/2012. (IX. 26.) KT. 
• 271/2012. (X. 1.) KT. 
• 275/2012. (X. 11.) KT. 
• 277/2012. (X. 26.) KT. 
• 278/2012. (X. 26.) KT. 
• 280/2012. (X. 26.) KT. 
• 281/2012. (X. 26.) KT. 
• 282/2012. (X. 26.) KT. 
• 286/2012. (X. 26.) KT. 
• 287/2012. (X. 26.) KT. 
• 292/2012. (X. 26.) KT. 
• 293/2012. (X. 26.) KT. 
• 294/2012. (X. 26.) KT. 
• 302/2012. (X. 26.) KT. 
• 304/2012. (X. 26.) KT. 
• 305/2012. (X. 26.) KT. 
• 307/2012. (X. 26.) KT. 
• 308/2012. (X. 26.) KT. 
• 314/2012. (X. 26.) KT. 
• 315/2012. (X. 30.) KT. 
• 316/2012. (X. 30.) KT. 
• 317/2012. (XI. 16.) KT. 
• 318/2012. (XI. 16.) KT. 
• 319/2012. (XI. 16.) KT. 

 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat eseti szemétszállítási feladatok elvégzéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Sikora Attila : Ismerteti a javaslatban foglaltakat.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila : Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

380/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

eseti szemétszállítási feladatok elvégzéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy a Kommunális Szervezet dologi kiadási előirányzatát 500 eFt-tal 
megemeli az önkormányzat dologi kiadások előirányzatának terhére. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Sikora Attila : Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – 
javasolja tudomásul venni a tájékoztatót a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila : Kiegészítésként elmondja, hogy tudomásuk szerint 1-2 napon belül eldől az 
ÖNHIKI kérdése, ez sarkalatos kérdés volt, reményei szerint pozitív választ kapnak. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

381/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt 
tudomásul vette. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  

 
 

 
12. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című TÁMOP-
5.3.9-1/1-2012-0001 azonosító számú pályázati program keretében történő 
együttműködésről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Hajdu Imre : Egy országos lefedettségű felnőttképzési pályázatról van szó, amelynek az 
egyik gesztor szervezete lesz – amennyiben elfogadja a Képviselő-testület a határozati 
javaslatot – Sárospatak Város Önkormányzata is, ahol informatikai és nyelvi képzést fog 
folytatni a pályázat segítségével a fő partner.  
Ez azt jelenti, hogy egy főállású és egy 4 órás munkaerő alkalmazására is lehetőség nyílik 
elsősorban felnőttképzésben jártas pedagógusokat jelent majd ez feladatot. Javasolja a 
pályázatban való részvételt, melynek helyszíne az Újbástya Rendezvénycentrum alsó szintje, 
amelyre bérleti díjat és az egyéb költséget a pályázat keretén belül ki fogják fizetni.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a javaslatot, melyet elfogadásra javasol a 
Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, egyhangú 
szavazással javasolják a pályázat elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila : Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, egyben kérdezi a Képviselő-
testület tagjait, aki a bizottságok javaslata alapján azt támogatja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
382/2012. (XII. 14.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című  

TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázati program keretében történő 
együttműködésről  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy 
döntött, hogy gesztorként jelentkezik a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” 
című TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázat megvalósításában való 
együttműködésre, valamint támogatja a Nyitott Tanulási Központ megvalósítását és 
fenntartását.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2013. január 7.  
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság kérelméről a 2011. évi feladatainak finanszírozásához igénybevett 
forgóeszköz hitel kiváltásáról szóló 341/2011. (XI. 25.) KT. határozat 
módosításáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Sikora Attila : A benyújtott kérelem lényege, hogy Sárospatak Város Önkormányzata 
kezességet vállalt a hitel visszafizetésére, illetve annak időtartamára, a forgóeszköz hitel 
2012. november 30-án lejárt. A Zemplén Televízió még nem kapott meg egy pályázati 
összeget, ezért kérik 3 hónappal a kezességvállalás határidejének a meghosszabbítását.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság javasolja a hitel határidejének meghosszabbítását. A 
társaság egy pályázati konstrukcióban vett részt műsorkészítés keretében, ahol mindent 
határidőben elvégzett, az anyagokat megküldte, az iratokkal minden rendben van, viszont az 
ügy már kb. 6 hónapja húzódik, 15 millió forintról van szó, amely már nagyon hiányzik a 
társaság büdzséjéből.  
 
Sikora Attila : Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, egyben kérdezi a Képviselő-
testület tagjait, aki az abban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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383/2012. (XII. 14.) KT.  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről a 
2011. évi feladatainak finanszírozásához igénybevett forgóeszköz hitel kiváltásáról szóló 

341/2011. (XI. 25.) KT. határozat módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és mint a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-
017784) tagja hozzájárul, hogy 
 

1. a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
kérelméről a 2011. évi feladatainak finanszírozásához igénybevett forgóeszköz 
hitel kiváltásáról szóló 341/2012. (XI. 25.) KT. határozat (a továbbiakban: 
Határozat) alapján 2012. évre átütemezett, kiváltott hitel futamidejét a 
gazdasági társaság három hónappal meghosszabbítsa, 

 
2. a Határozattal vállalt készfizető kezességvállalási kötelezettsége három 

hónappal meghosszabbodjon, azzal, hogy az ebből eredő pénzintézeti 
kötelezettsége esetén jogosult azt levonni a gazdasági társaság esedékes 
közműsor-szolgáltatási díjából. 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Hajdu Imre : Az egyesület az általa bérelt irodahelyiséget szeretné megvásárolni az 
önkormányzattól, melyért eddig havi 22 eFt bérleti díjat fizetett, vételi ajánlata 1.270 eFt. A 
bizottság ülésén Cziráki Zsolt főtanácsos elmondta, hogy ez a piaci ára a helyiségnek. A 
bizottság megfontolásra érdemesnek tartotta a vételi ajánlatot, és kérte, hogy a következő 
bizottsági ülésre a döntés meghozatalához az értékbecslés és a szerződéstervezet készüljön el.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése, mennyi önkormányzati tulajdon marad a Kossuth Lajos u. 65. 
szám alatti ingatlantömbben? 
 
Orosz László: Pontosan nem tudja megmondani, a tulajdoni lapot kellene megnézni. 
 
Sikora Attila : Aki az elhangzott tájékoztatót tudomásul veszi, kéri igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

384/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a sárospataki Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület kérelméről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és azt tudomásul vette.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

 
• Oláh József Csaba felvetése a hajléktalanok helyzetéről  

 
Oláh József Csaba: Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén tárgyaltak a 
hajléktalanok helyzetéről. Jelenleg a Máltai Szeretetszolgálat Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége 
látja el a helyi hajléktalanokat is, de jelezték, hogy sokan vannak a 25 férőhelyen, Sárospatak 
városától is várják a megoldást e problémára. Előző években egy páterhomoki ingatlan volt 
megnyitva erre a célra. A 10.000 fő feletti városok esetében a minimális kötelező feladat 
nappali melegedő biztosítása. Kéri a testületet, találjon valamiféle megoldást a hajléktalanok 
elhelyezésére. Egy intézménynek kellene átadni e feladatot megállapodás alapján – tavaly a 
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat végezte. A Máltai Szeretetszolgálat vállalta, hogy 
heti több alkalommal kimenne a helyszínre és lehetőség szerint ételt is osztanának az 
embereknek. Javasolja, hogy amíg az intézmény jelenlegi struktúrájában dolgozik a 
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat lássa el e feladatot. Beszélt a Gondozási Központ 
vezetőjével, mert a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat egy része átkerül a Gondozási 
Központhoz. Intézményvezető asszony nyilatkozott arról, hogy január 1-től el fogják tudni 
látni ezt a feladatot. Véleménye szerint a páterhomoki ingatlant sürgősen meg kellene nyitni, 
mely minimális üzemeltetési költséggel járna (víz, áram), hisz a tűzifát tudnák biztosítani a 
Kommunális Szervezet telephelyéről. A felmerülő költséget az önkormányzatnak az 
intézmény felé kiadásként előirányzatként lehetne biztosítani.  
 
Sikora Attila : Olyan problémáról van szó, amit mindenképp kezelni kell. Javaslata, kérjék fel 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy folytassa le az egyeztető tárgyalásokat 
és minél hamarabb – talán még ünnepek előtt – megoldást találnak a problémára. Aki ezt 
elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

385/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a hajléktalanoknak biztosítandó nappali melegedőről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani képviselői felvetést 
megtárgyalta és úgy határozott, felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, 
hogy a Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannak 
hajléktalanok részére nappali melegedővé való kialakítása céljából az egyeztető 
tárgyalásokat folytassa le. 
 
Felelős: az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 

 
 

 
16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 
tevékenységről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
Sikora Attila : A beszámolót minden képviselő kézhez kapta és felvette napirendjei közé az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, kéri az ezzel kapcsolatos véleményt. 
 
Oláh József Csaba: Elmondja, a bizottság a központi orvosi ügyelet miatt vette fel 
napirendjére e témát, melyet a munkatervben január hónapban javasoltak is megtárgyalni. A 
társulás és az önkormányzat elfogadta, hogy vállalja a minimum feltételeket – egy orvos, két 
asszisztens – a bizottság véleménye szerint ez átgondolandó. Már a kistérség is úgy ítéli meg, 
hogy megvárják az első hónap tapasztalatait és ha kell, azonnali módosítást tesz. A régi 
ügyeleti rendszerben két orvos és egy asszisztens volt, ezt javasolná a kistérség is. Tudni kell, 
hogy a kistérségben finanszírozási problémák is voltak. A Rendelőintézet igazgatója 
bizottsági ülésen elmondta, van olyan település, amely még a tavalyi hozzájárulását sem 
fizette meg. Ez további problémát okoz Sárospatak város önkormányzatának és a 
Rendelőintézetnek is, hisz ennek finanszírozására valahonnan pénzt kell elvenni. 
A beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság. 
 
Sikora Attila : Hangsúlyozni szeretné a lakosság számára, hogy a városban az ügyeleti 
szolgálat nem marad ellátatlanul.  
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, aki a beszámolót elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

386/2012. (XII. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett  
tevékenységről 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsában 2012. II. félévben végzett tevékenységről szóló beszámolót 
megtárgyalta, és azt elfogadta.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
Sikora Attila : Végezetül mindenkit tisztelettel hív vasárnap 18 órára az adventi koszorú 
harmadik gyertyagyújtására a Hild térre, továbbá mindenkinek békés, boldog karácsonyi 
ünnepet és új évet kíván. 
 
 
Alpolgármester úr a nyílt ülést bezárja, a Képviselő-testület tovább folytatja zárt ülését. 
 
A Képviselő-testület nyílt ülését 16 órai kezdettel folytatja közmeghallgatással, melyről külön 
jegyzőkönyv készül. 
 

K.m.f. 
 
 

Jegyzői feladatokat ellátó      Polgármester távollétében 
 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                       Sikora Attila s.k. 
 a Jegyzői Iroda vezetője               alpolgármester  



Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12.091-2/2012. számú jegyzőkönyvének melléklete 

 

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről 

   2012. november 30. és 2012. december 14.  

 
December 2. 

- Advent 1. gyertyagyújtás a Hild téren 

 
December 3. 

- 10 óra: Piac munkaterület átadásával kapcsolatos egyeztetés 

- 2013. évi Startmunka pályázatok tervtárgyalása a sárospataki kistérség vonatkozásában 

- 13 óra: Irodavezetői értekezlet 

- 14 óra: Béres Ferenc születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés – 
Iskolakert szobor 

- 15 óra: Polgármesterek tájékoztatója az intézmények átadás-átvételével kapcsolatban – Donkó 
József tankerületi igazgató 

 

December 4. 

- 14 óra: Közjegyző aláírás Miskolc – Patakhő Kft-vel  
 
December 5. 

- 9 óra: Családsegítő és Pedagógiai szakszolgálat kettéválásával kapcsolatos egyeztetés 

- Zemplén Településszövetség Taggyűlése - Tolcsva 

 
December 6. 

- Raiffeisen Bank kötvénykibocsátással kapcsolatos aláírás 

- 10 óra: Helyi Védelmi Bizottság ülése – téli időjárásra való felkészülés  
- 14:30 óra: Rendkívüli Együttes Bizottsági ülés 

- 15 óra: Rendkívüli Testületi ülés témái: előirányzat módosítás – ÁVG, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.; 
hitelfelvétel és visszafizetés, intézményátszervezés – Családsegítő –Gondozási Központ 
átalakítása 

- 15 óra: volt Erdélyi János Általános Iskola Mikulás műsora: Az ELMŰ - ÉMÁSZ cég német vezetői 
érkeztek hozzájuk, akik a csomagok mellett 1 millió Ft-ot is átadtak az intézmény részére 
(fejlesztő eszközökre, játékokra) – köszönet a támogatásért. 

 
December 7. 

- Megállapodás aláírása- Fenntartói jog illetve kötelezettség átadás-átvételével kapcsolatban a B-
A-Z Megyei Intézményfenntartó Központban a Képtárral kapcsolatosan. 

- B-A-Z Megyei Diáksport Tanács díjátadása – Fábrik István sárospataki tanuló a Megyei Jó tanuló, 
jó sportoló díjat is elnyerte. 

 
December 8. 

- Bolhapiac, idén utoljára, hatalmas siker. 
- Sakk és darts Mikulás kupa. 

 

December 9. 

-  Advent 2. gyertyagyújtás. 
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December 10. 

- Mozgáskorlátozottak Egyesületének Karácsonyi rendezvénye az Újbástya 
Rendezvénycentrumban 

 

December 11. 

- Mikulás kupa a Végardó Fürdőben – nagy érdeklődés  
- Kalandozások a Tokaj-Hegyaljai borvidéken sorozat - Tarcal pincészetei 

 
December 12.  

- „Szent Erzsébet Út nyitó és záró állomásainak infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon és 
Kassán” című projekt záró rendezvénye a Szent Erzsébet Házban 

- „Szociális ellátás fejlesztése a Sárospataki Kistérségben„ című projektértékelő rendezvénye - 
Díszterem  

- Rendkívüli Testületi ülés a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatos 
hozzájárulásról  

 

December 13. 

- Megyei Közgyűlés  
 

December 14. 

- 9 óra: Testületi ülés 
- 15 óra: Időskorúak köszöntése  
- 16 óra: Közmeghallgatás – Újbástya Rendezvénycentrum  
- 18 óra: Sport díjátadó ünnepség – Újbástya Rendezvénycentrumban   
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1. melléklet a 376/2012. (XII. 14.) KT. határozathoz 
 
 
 
 
 

Sárospatak Város Képviselő-testülete 
 

2013. I. félévi munkaterve 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
 
 
- A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 
órai kezdettel tartja. 
 
 
- A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés 
napját megelőző 2 hét. 
 
 
- Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a 
két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről. 
 
 
- A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
 
- A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését. 
 
 
- A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak 
szerint vesznek részt a hivatal dolgozói, szükség szerint felkérésre – megkeresésre a 
véleményező bizottságok és az önkormányzati intézmények, egyéb szervek vezetői. 
 
 
- Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző. 
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Az ülés ideje: január 25. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
3. Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra 

vonatkozó feladat-ellátási szerződések elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
4. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti ellátás működtetéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
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Az ülés ideje: február 15. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak 

elfogadására 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
3. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltéséről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
4. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
 
 
 



 5 

 
Az ülés ideje: március 29. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője 

 
2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előterjesztő: jegyző 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
3. Előterjesztés a 2013. évi ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
5. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének 

módosításáról 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Előterjesztés a Miskolci Egyetem Comenius Főiskola Karral kötendő 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar dékánja 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
7. Tájékoztató a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar intézményfejlesztési 

terveiről, a Főiskolai Kart érint ő beruházás kérdéseiről 
Előterjesztő: a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar dékánja 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
8. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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Az ülés ideje: április 26. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Beszámoló Sárospatak Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
2. Beszámoló a Sárospatak Város Önkormányzatánál 2012. évben végrehajtott 

belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
4. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
6. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 
Előterjesztő: a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2011. évi gazdasági tevékenységéről 
Előterjesztő: a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
8. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének 

elfogadásáról 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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9. Előterjesztés Sárospatak Város Közművelődési Koncepciójának elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
10. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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Az ülés ideje: május 31. 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
2. Előterjesztés „Comenius Emlékérem” és a „Szabó Károly” díj adományozásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
3. Előterjesztés adósságmegújító-hitel felvételéről és visszafizetéséről 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző, a Gondozási Központ vezetője 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság 

 
5. Tájékoztató a Sárospataki Polgárőr Egyesület munkájáról 

Előterjesztő: az egyesület elnöke 
 

6. Tájékoztató az első osztályosok 2012/2013-as tanévre történő beiratkozásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
7. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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Az ülés ideje: június 28. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
 

1. Tájékoztató a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről 
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok 

 
2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
3. Előterjesztés Sárospatak Város 2013-2018. évekre szóló Bűnmegelőzési 

Koncepciójának elfogadására 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
5. Előterjesztés az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
6. Tájékoztató a közbeszerzések ellenőrzésének 2012. évi tapasztalatairól 

Előterjesztő: jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség 

alakulásáról 
Előterjesztő: a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség vezetője 

 
8. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

Előterjesztő: polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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KONKRÉT ID ŐPONTOKTÓL FÜGGETLENÜL - nem teljeskörű felsorolás - 
 
 

• javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására – szükség 
szerint – 

 
 

• javaslat pályázatok benyújtására, önrész vállalására – kiírások függvényében – 
 
 

• önkormányzati hatósági ügyek II. fokon történő elbírálása – szükség szerint – 
 
 

• javaslat helyi rendeletek módosítására – szükség szerint – 
 
 

• javaslat városrendezési és építési szabályzat módosítására – szükség szerint – 
 
 

• támogatási kérelmek elbírálása – kérelmek beérkezésétől függően –  
 
 

• gazdasági társaságok alapításával, átalakításával, működésével kapcsolatos döntések 
meghozatala – szükség szerint - 

 
 
 
 
 


