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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 28-án 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatala Dísztermében tartott ülésén.  

 
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  képviselık  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyzı  
 
Meghívottak:  Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje, Olajos Csaba 

fıépítész, Lendvainé Szendrei Ágnes pályázó, Poncsák Ferenc a 
Gazdálkodási Iroda vezetıje, Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális 
Iroda vezetıje, Móré Istvánné belsı ellenır, Vighné Fehérvári 
Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens, dr. Szebényi Tibor tanácsos.  

 
Megjegyzés: Kiss Csaba és Zérczi László képviselık nincsenek jelen. Jarecsni János 

László képviselı a 21. napirendi pont tárgyalása közben érkezett vissza.  
 
A meghívottak részérıl az ülésen nem jelent meg: Baranyi József a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetıje, dr. Komáromi 
Éva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki 
Járási Hivatalának vezetıje, Dr. Hörcsik Richárd országgyőlési 
képviselı, Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere, dr. 
Téglás István a Sárospataki Rendırkapitányság vezetıje, Erdıs Tamás 
projektvezetı, Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport 
vezetıje, Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintézı, Hogya 
Róbert munkatárs, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Stumpf Bálint a Német 
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Nemzetiségi Önkormányzat – Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a 
Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  

 
Az ülés meghívója a jegyzıkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzıkönyv 2. mellékletét képezi. 
  
Napirend elıtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselı-testület ülésén megjelenteket. Megköszöni 
a Sárospataki Járási Hivatalnak, hogy lehetıséget biztosított a Képviselı-testület számára az 
ülés megtartására. Az átköltözés megtörtént, viszont a testületi üléseket addig, amíg a Rákóczi 
út 32. szám alatti épületben nem kerül kialakításra a technika (szavazógép, hangosítás) addig 
az ülések itt kerülnének megtartásra.  
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 9 fıvel határozatképes – Kiss Csaba és Zérczi 
László képviselık nincsenek jelen – az ülést megnyitja.  
A kiküldött meghívóhoz képest módosító javaslatai a következık, melyekrıl majd egyesével 
kéri a képviselık véleményét:  
„Javaslat a Városi Sportpálya üzemeltetésére” vonatkozó elıterjesztés levételét javasolja, 
mivel a Sárospataki Torna Club elnökségi tagjai jelezték, hogy ık is kérnék a pálya 
üzemeltetését, ezért valószínő, hogy ez a téma a következı ülésre fog visszakerülni. Kéri a 
Képviselı-testület tagjait, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Javaslat a Városi Sportpálya üzemeltetésére” címő elıterjesztés 
napirendrıl történı levételével 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén javasolja a „Tájékoztató Sárospatak városban a 
foglakoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról” címő napirend levételét, mivel 
kirendeltség-vezetı úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Ma reggel 
egyeztettek vele, ez a napirendi pont is a következı ülésen kerülne megtárgyalásra. Kéri a 
Képviselı-testület tagjait, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a 
munkanélküliség alakulásáról” címő elıterjesztés napirendrıl történı levételével 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Javasolja továbbá a „Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
vezetıi pályázatának elbírálására” vonatkozó napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalni, mivel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja szerint zárt ülés tartására akkor kerülhetne sor, ha az érintett ezt kéri. 
Mivel az érintett ezt nem kérte, ezért kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy 
a napirend nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra, igennel szavazzon.  
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Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıi pályázatának 
elbírálására” címő elıterjesztés nyílt ülésen történı tárgyalásával 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Meghívóban nem szerepel, viszont nyílt ülésen javasolja tárgyalni 
a következı napirendi pontot: „Javaslat az ÉMOP-3.2.1/E-11-2011-0074 azonosítószámú, 
Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz 
elvezetés megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási szerzıdések 
módosításáról”. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Javaslat az ÉMOP-3.2.1/E-11-2011-0074 azonosítószámú, 
Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a 
csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási 
szerzıdések módosításáról” címő elıterjesztés napirendre vételével 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Javasolja napirendre venni a „Javaslat Sárospatak Város 
Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének elfogadásáról” szóló napirendi pontot. Kéri a 
Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi 
tervének elfogadásáról” címő elıterjesztés napirendre vételével 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni „Elıterjesztés a Petıfi utcai 
parkoló építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban új nyertes kivitelezı kijelölésérıl” címő 
napirendet, tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen történı tárgyalás az önkormányzat üzleti 
érdekét sértené. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület az „Elıterjesztés a Petıfi utcai parkoló építésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárásban új nyertes kivitelezı kijelölésérıl” szóló elıterjesztés zárt 
ülésen történı tárgyalásával 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között szeretne tájékoztatást adni a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal és Sárospatak Város Önkormányzata közötti használati 
megállapodás aláírására vonatkozóan. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
és Sárospatak Város Önkormányzata között megkötött használati megállapodásról” 
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címő elıterjesztés egyéb ügyek között történı megtárgyalásával 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén egyéb ügyek között tájékoztatást ad az ÉMÁSZ 
ügyfélszolgálati irodája ügyében. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a „Tájékoztató az ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda megnyitásáról” 
címő elıterjesztés egyéb ügyek között történı megtárgyalásával 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e 
egyéb javaslat.  
 
Egyed Attila képviselı: Nyílt ülés egyéb ügyek között egy meghívást szeretne tolmácsolni a 
Végardói Falunap rendezvényre.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a következı napirend egyéb ügyek között történı megtárgyalásával 
- Egyed Attila képviselı meghívása a Végardói Falunapra – 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás képviselı: Szintén nyílt ülés egyéb ügyek között a város útjainak 
állapotáról lenne egy felvetése, melyet egy városképi bejáráson szerzett tapasztalatai alapján 
fogalmazna meg.   
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a következı napirend egyéb ügyek között történı megtárgyalásával 
– Szvitankó Tamás képviselı felvetése a város útjainak állapotáról – 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag egyetértett.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Egyéb ügyek között tájékoztatást szeretne adni a köztisztviselık 
napjával kapcsolatban.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 



 5 

A Képviselı-testület a következı napirendi pont egyéb ügyek között történı 
megtárgyalásával - dr. Vitányi Eszter jegyzı tájékoztatója a köztisztviselık napjáról – 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén egyéb ügyek között tájékoztatást kíván adni a várható 
programokról. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület a következı napirendi pont egyéb ügyek között történı 
megtárgyalásával - Aros János polgármester tájékoztatója a várható rendezvényekrıl – 
9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Aros János polgármester: Más javaslat nincs, így kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a 
módosításokkal, illetve a kiegészítésekkel együtt a napirendi pontokat elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
 
Napirend elıtt: 

 
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl  

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
2. Javaslat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Javaslat a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési 

megállapodás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
6. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

7. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
8. Javaslat a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 

Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
9. Javaslat Sárospatak város településrendezési munkáinak folytatásáról, a bekért 

ajánlatokról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
10. Javaslat közterület átnevezésérıl 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 

 
11. Javaslat fakivágási kérelemrıl 

Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
12. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról  

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
13. Javaslat zártkerti ingatlan hasznosításáról 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

14. Javaslat a Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  

 
15. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
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16. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  

 
17. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
18. Javaslat költségvetési elıirányzat zárolásáról  

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
19. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıi pályázatának elbírálására 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

20. A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelme 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
21. Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelme  

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
22. Javaslat az ÉMOP-3.2.1/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció 

keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés 
megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási szerzıdések 
módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

23. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének 
elfogadásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

24. Egyéb ügyek 
o Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és 

Sárospatak Város Önkormányzata között megkötött használati 
megállapodásról 
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı  

o Tájékoztató az ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda megnyitásáról  
o Egyed Attila képviselı meghívása a Végardói Falunapra  
o Szvitankó Tamás képviselı felvetése a város útjainak állapotáról  
o dr. Vitányi Eszter jegyzı tájékoztatója a köztisztviselık napjáról  
o Aros János polgármester tájékoztatója a várható rendezvényekrıl   
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Zárt ülésen: 
 

1. Javaslat az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

2. Elıterjesztés a Petıfi utcai parkoló építéséra vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
új nyertes kivitelezı kijelölésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Napirend elıtt: 

 
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl és eseményekrıl  

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Aros János polgármester: Tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb intézkedésekrıl és 
eseményekrıl, mely a jegyzıkönyv 3. mellékletét képezi.  
 
Szabó András képviselı: Értesülése szerint a Végardó Fürdıben történt egy szerencsés 
kimenetelő rosszullét, és az úszómester hathatós segítségnyújtásának köszönhetıen az érintett 
sárospataki személy szerencsére már jól van, neki ezúton kíván jó egészséget. 
Véleménye szerint az ügyet ki kellene vizsgálni és a két úszómestert Életmentı Emlékéremre 
felterjeszteni.  
 
Aros János polgármester: Megfontolja képviselı úr javaslatát, valóban érdemesnek tartja 
ıket a képviselı úr által említett díj felterjesztésére. Valóban, a medencében történt egy 
rosszullét, újra is kellett éleszteni egy sárospataki lakost, amely eredményes volt, 
köszönhetıen kizárólag az ott dolgozó alkalmazottaknak, elsısorban az úszómesterek 
lélekjelenlétének. A mentık kiérkezésére sikerült az újraélesztés. Fontolják meg, és terjesszék 
fel ıket az Életmentı Emlékéremre, valóban megérdemlik.  
 
Szvitankó Tamás képviselı: Köszönetét fejezi ki a józseffalvi rendezvény szervezıinek a 
végzett munkájukért, illetve az önkormányzatnak és a Polgárırségnek. Ez a rendezvény 
példaértékő, szeretné, ha a városban több ilyen közösség alakulna.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri jegyzı asszonyt, ismertesse a napirendet.  
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dr. Vitányi Eszter jegyzı: Az elmúlt hónapokban a Társulási Tanács elıtt már több 
alkalommal téma volt, hogy a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás abbahagyja-e 
mőködését vagy tovább folytassa. A Tanács tagjai úgy döntöttek - tekintettel arra, hogy több 
feladat nem szőnik meg, a központi orvosi ügyeletrıl, a belsı ellenırzésrıl és a 
területfejlesztési feladatokról együtt kíván a 16 település a késıbbiekben is gondoskodni -, 
hogy a társulás mőködjön tovább Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás néven. 
Székhelye a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jelenlegi címe, Sárospatak, Rákóczi út 32. A 
lényegesebb változás, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a tagoknál 
nem a polgármester kifejezést használja, hanem delegált tagot említ, valamint elnökhelyettes 
helyett alelnököt. Jelentısebb változás még, hogy a korábban két mőködı bizottság helyett, 
már csak egy, a Pénzügyi Bizottság mőködne tovább.  
A határozati javaslat a társulási megállapodás módosításáról szól, azonban két határozatot kell 
hoznia a Képviselı-testületnek. Ugyanis mivel a jogszabály már nem polgármestert említ 
tagként, hanem delegált tagról rendelkezik, így nevesíteni kell, hogy Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete kit delegál a Társulási Tanácsba. Valamint a delegált tag 
akadályoztatása és távolléte esetére helyettesítésrıl kell szintén gondoskodni.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatban 
foglaltakat.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta, melyet 
egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Szabó András az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: Jegyzı asszony részt vett a 
bizottság ülésén. Amikor ilyen témát tárgyalnak, akkor mindig elıtérbe kerül az orvosi 
ügyelet kérdése. Most is megállapították, ebben meg is erısítette bizottsági tagtársa, aki 
sárospataki orvos, hogy több probléma merül fel ezzel kapcsolatban, többek között, hogy nem 
fizetnek idıben. Van olyan orvos – nem sárospataki – aki nem hajlandó ügyeletet ellátni. 
Kérték jegyzı asszonyt, hogy további tárgyalásokat folytasson. Többször visszatért az a 
dolog, hogy Sárospatak akár önként is meg tudná oldani a sárospataki ügyeletet. Nem 
szeretnének elválni a kistérségtıl, ezért kérnék a Sárospatakhoz csatlakozó településeket, 
hogy próbálják meg pótolni a hiányosságokat, mert nem szeretnének kényszerő lépéseket 
meghozni a késıbbiekben.  
 
Aros János polgármester: Ma reggel érdeklıdött a Gazdálkodási Iroda vezetıjénél, hogy 
hogyan állnak a fizetés tekintetében, aki azt a tájékoztatást adta, hogy jobb a fizetési morál, 
mint az elızıekben volt, tehát mindenki idıben meg fogja kapni a bérét. Került már sor 
inkasszó alkalmazására, hiszen olyan megállapodást kötöttek a kistérségi településekkel, hogy 
ha valaki valamilyen okból elmulasztja a kötelezettségét, akkor azonnal élnek vele, és a 
számlájukról az a bizonyos pénzösszeg levonásra kerül.  
Sárospatak valóban meg tudná önként is oldani az ügyeletet, azonban úgy gondolja, hogy 
Sárospataknak, mint járási központnak kötelezettsége van a kistérségi települések felé, és 
felelıssége is. Azt javasolja, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez az 
együttmőködés a tökéleteshez közeli állapotba kerüljön, de nem javasolja, hogy Sárospatak 
külön, a települések pedig maguk oldják meg az ügyelet kérdését.  
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Pontosan ez a lényege egy járási központnak, egy településnek, hogy segítse a kisebbeket. 
Egyébként összességében jóval magasabb összegbe kerülne, ha ık külön oldanák meg, illetve 
felhívja a figyelmet, hogy az az épület, amelyben az ügyelet ellátása történik, az mégis közös 
munka volt, hiszen az önkormányzat területén a kistérség pályázatból építette.  
Irodavezetı úr tájékoztatása szerint idıben megtörténik a települések részérıl a rájuk esı rész 
megfizetése.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
 

156/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 2013. 
július 1-i hatállyal jóváhagyja.  
 
A módosított Társulási megállapodás értelmében tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. 
július 1-tıl Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás néven folytatja mőködését. 
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: azonnal 
 

 
Aros János polgármester: E napirend kapcsán a második határozati javaslat a jegyzı 
asszony által ismertetettek alapján a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába delegált tagról szól.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Aros János polgármester és Sikora Attila alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, és 
azt, hogy a szavazásban nem kívánnak részt venni.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı – Aros János polgármester és Sikora Attila alpolgármester a 
szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

157/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tagról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Sárospatak 
és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 2013. július 1-tıl, 
határozatlan idıtartamra Aros János polgármestert delegálja (a továbbiakban: delegált 
tag). 
A delegált tag akadályoztatása, távolléte esetén ıt a Társulási Tanács ülésén 2013. július 
1-tıl, a delegált tag megbízatásának megszőnéséig Sikora Attila alpolgármester 
helyettesíti. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának elfogadásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: E napirendi pont kapcsán az elızıekben elfogadottak kerülnek 
átvezetésre a társulás szervezeti és mőködési szabályzatában.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a szervezeti és mőködési 
szabályzatban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

158/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 2013. július 1-i 
hatállyal jóváhagyja.  
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló 
együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Szintén az elızı napirendi pontok kapcsán a belsı ellenırzési 
feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési megállapodást is jóvá kell hagynia a 
Képviselı-testületnek.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  

 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  

 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

159/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló 
együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési 
megállapodást, az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
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Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Bágyi Pál urat, a Zempléni Idegenforgalmi Kft. 
ügyvezetıjét.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Mint ahogy a rendelet-tervezet szövegében is olvasható, két 
vélemény kikérésével együttesen született meg a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása. Az egyik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelıségéé, a másik az érdekképviseleti kamaráé, a Magyar 
Kéményseprık Országos Ipartestületéé.  
Ismerteti a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség véleményét, amely több ponton is módosítást 
javasol.  
Az I. Központi Nyitott Huzat Gáz esetében az elıterjesztésben 535,-Ft szerepel, ık a végzett 
számításaik alapján a legmagasabb bruttó árnak 533,-Ft-ot tudják elfogadni, amit a kerekítés 
szabályai szerint a szolgáltató felfelé kerekített, viszont a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 
szerint ez így rendeletben nem szerepelhet. Ugyancsak ebben a táblázatban 915,-Ft-tal 
szerepel a Győjtı Zárt Túlnyomásos Gáz kéménye, ezt 915,-Ft helyett 914,-Ft-ban, valamint a 
Központi Tartalék kémények esetében 345,-Ft szerepel az elıterjesztésben, ezt 343,-Ft-ra kell 
módosítani. 
A II. Egyéb mőszaki vizsgálatok bruttó díjtételeit tartalmazó táblázatban szintén módosítást 
javasolnak, mégpedig az 1. ENH, ENT, ET esetében 2.135,-Ft helyett 2.134,-Ft-ot. Szintén 
ebben a kategóriában 6.605,-Ft (KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT) helyett 6.604,-Ft-ot.  
A 2. pontban a GNH, GZH, GZT, GT esetében 1.780,-Ft helyett 1.778,-Ft-ot, valamint a 3. 
pontban a tüzelıanyag váltás, tüzelıberendezés csere vizsgálatnál, ENH, ENT, ET esetében 
2.135,-Ft helyett 2.134,-Ft maximális díjat javasol szerepeltetni a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıség.  
 
Aros János polgármester: A lakosságot két kérdés érdekli, lesz-e csökkenés, ha igen, akkor 
hány %-os, illetve, hogy az a kéménykotrás, amelyért év elején kifizették a megemelt 
összeget, az az év második részében ingyenes lesz-e a számukra?  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet nem javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek, tekintettel arra, hogy a 
bizottság ülésén feltett kérdésekre és felvetésekre nem kaptak megfelelı megnyugtató választ. 
Jegyzını említette a bizottsági ülésen, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelıség vizsgálni fogja 
az összegeket, errıl megkapták a tájékoztatást. Itt kéri meg Egyed Attila bizottsági tagot, 
hogy a közösen megfogalmazott aggályokat mondja el.  
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Egyed Attila képviselı: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén több kérdés merült fel. 
Ami ezt az egészet generálta, az az volt, hogy a januárban történt árkorrekciót a lakosság 
nehezen fogadta el. Nagyon sok polgár megkereste azzal, hogy miért történt ekkora áremelés, 
amikor már akkor is szó volt rezsicsökkentésrıl. A lakóövezetekben a cserépkályhával főtött 
kémények, illetve a gázkémények vannak többségben, ezeknek 2012. évben 1.450,-Ft volt az 
éves díja.  
Tudja, hogy változott a rendszer, alkalomra kell meghatározni a díjat, illetve a törvény 
óradíjat határozott meg, és ami terhet eddig a nagyfogyasztók elvittek, azáltal a lakosság 
terheit csökkenteni tudták, most sajnos ezt meg kellett osztani, viszont 1.450,-Ft-ról ez évre 
1.990,-Ft-ra emelkedett az Egyedi Nyitott Huzat Szilárd típusú kémény bruttó díjtétele. 
Tulajdonképpen, ha egy családi házon több kémény is van, a 600,-Ft/kémény egyébként is 
már elég magas összeg, ami a lakosságra nagy terheket ró, és ez még több lesz, 895,-
Ft/kémény.  
A jelenlegi árat el tudja fogadni, viszont egy kérdése van. 2012. évben az 1.450,-Ft-os díj egy 
évre szólt, 2013. januárjában az 1.990,-Ft-os díj egy alkalomra szólt úgy, hogy ügyvezetı úr 
ígéretet tett arra, hogy egy alkalommal szedik be ezt a bizonyos 1.990,-Ft-ot, viszont ezért az 
összegért két alkalommal történik a kéményseprés. Viszont itt van egy közel 600,-Ft-os 
emelés. A 895,-Ft is alkalomra szól, azt az évben maximum már csak egyszer tudják 
beszedni. Viszont ha ezt az árat most így elfogadja a Képviselı-testület, akkor jövıre ha 
kétszer szedik be az összeget, akkor az 1.450,-Ft-ról nemhogy lejjebb, hanem még mindig 
feljebb fog menni az ár. 
A gázkémény tekintetében a táblázat szerint a 2.000,-Ft most 1.270,-Ft lesz. Erre vonatkozóan 
elmondta ügyvezetı úr kollégája, hogy gázkéményt csak egyszer kell ellenırizni. Ha most azt 
mondja ügyvezetı úr, hogy a 895,-Ft-ot is csak egyszer fogják beszedni, akkor azt 
megköszöni a lakosság nevében.  
 
Szabó András képviselı: Kérdése, hogy hány alkalommal fogják tisztítani a kéményeket? 
Ugyanis több lakos is megkereste az elsı tisztítás alkalmával, hogy beszedték tılük a pénzt, 
volt olyan lakos, aki 2.000,-Ft helyett 6.000,-Ft-ot fizetett. Kérdezi, hogy ısszel lesz-e 
tisztítás, és itt csatlakozik Egyed Attila képviselıtársához, hogyan fogják kompenzálni azokat 
a lakókat, akik már kifizették az emelt díjat?  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Több, mint másfél évtizede annak, 
hogy a Kft. Sárospatakon ezzel a szolgáltatással foglalkozik. Nehezményezte, hogy 2013. 
január 1-jétıl új törvény lépett hatályba a kéményseprı-ipari közszolgáltatással 
kapcsolatosan. Érezték a dilemmákat, tudták, hogy ez számukra nem elfogadható. Hozzáteszi, 
hogy amikor a munkaóra és a munkaegységek alapján a díjtételek kiszámításra kerültek, 
akkor látszottak az egyes kéménytípusoknál a jelentıs áremelkedések.  
Lehetısége volt arra, hogy jegyzı asszonnyal tárgyalásokat folytasson, aki olyan ügyesen 
érvelt és tárgyalt, hogy akkor hajlandóságot mutatott arra, hogy a 2.300,-Ft-os ár helyett 
1.990,-Ft-ot javasoljon.  
A törvény életbelépésével – a térség adottságaira tekintettel – már lehetett tudni, hogy a 
lakosoknak elég nehéz elıteremteni a díj befizetéséhez szükséges összeget. Akkor nemcsak 
jegyzı asszonynak tett ígéretet, hanem ez minden településen így van, hogy ugyan a törvény 
meghatározta, hogy alkalmanként kell a díjat beszedni és alkalmanként kell a munkát 
elvégezni, de a Kft. a második alkalommal a díjtételt nem fogja érvényesíteni, csak a munkát 
fogják elvégezni. Ezt a kijelentését most is tartja és állítja is, hogy ezt a díjat nem fogják még 
egyszer beszedni. Aki az 1.990,-Ft-ot már befizette, azon lakosok esetében csak egy 
ellenırzésre fognak kimenni a kollégák, de díjat nem fognak szedni.  
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A törvény értelmében évente két alkalommal ki kell menni, és be kell szedni a díjat. A 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kellene egyeztetni, mert a Kft. részére az lenne a kedvezı, 
ha eltekintenének attól - mivel már egy másik félév kezdıdött el - hogy ne kelljen két 
alkalommal ellenırizni a kéményeket. Viszont ha mégis azt mondják, hogy két alkalommal 
kell ellenırizni, akkor most nem tudja azt az ígéretet tenni, hogy nem fogják beszedni a 895,-
Ft-ot azon háztartások esetében, akik még nem fizettek kéményseprési díjat. Hangsúlyozza, 
hogy akik az 1.990,-Ft-ot már befizették, az ı esetükben már csak ellenırzést végeznek, a 
díjat nem szedik be.  
Azt gondolja, hogy szerencsétlen helyzet ez a kéményseprési díjtétel, amit jó lett volna, ha 
januárban eldıl, mivel ezáltal most nehéz helyzetbe került a Kft. Sajnos a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól folyamatosan szigorú ellenırzéseket kapnak. Mióta megjelent a 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos információ, azóta nem tudnak bejutni a lakásokba, nem tudnak 
az ütemtervnek megfelelı munkát végezni, mint a korábbi években.  
Csökkennek az árak, viszont október 15-étıl újabb feladatot, a szénmonoxid-érzékelık 
ellenırzését kapták kötelezı feladatul. A Képviselı-testületnek megköszöni az eddig 
tanúsított bizalmat a Kft. irányába, ezután is korrektek és tisztességesek lesznek, és amit 
szóban megígérnek, azt biztos, hogy végre is fogják hajtani.  
 
Aros János polgármester: Rendben van, most lecsökken a díj 1.990,-Ft-ról 895,-Ft-ra. Azon 
lakosok esetében, akiknél nem történt meg elsı félévben a kéményseprés, azok a lakosok a 
895,-Ft-ot fogják kifizetni.  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Ha nem kell két alkalommal 
ellenırizni, ha kell, akkor neki is ki kell fizetni az 1.990,-Ft-ot.  
 
Aros János polgármester: Itt azért van különbözet, mert aki hamarabb befizette, az többet 
fizetett, kérdése, hogy kap-e vissza pénzt, van-e rá kompenzáció? Kérdése, hogy jövıre a 
895,-Ft-ot, amely egy jelentıs engedmény, és egy jelentıs csökkentés, ezt egyszer kell 
kifizetni?  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Alkalmanként.  
 
Aros János polgármester: Hányszor kötelezı?  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Kétszer.  
 
Aros János polgármester: Akkor nem csökkentettek semmit.  
 
Bágyi Pál Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Csökkent, az 1.990,-Ft-hoz képest is.  
 
Aros János polgármester: Viszont a tavalyi 1.450,-Ft-hoz képest még emeltek is. Ha a 
lakosok megkapják a számlát és megnézik, hogy tavalyi évben 1.450,-Ft-ot fizettek, most 
pedig 1.990,-Ft-ot, akkor meg fogják kérdezni, hogy milyen csökkentésrıl beszélnek. 1.450,-
Ft volt az éves díj, most ha 895,-Ft lesz, viszont ezt kétszer kell kifizetni, akkor az több lesz, 
tehát többet fog fizetni a lakos a rezsicsökkentés ellenére, mint a tavalyi évben.  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Azt sem tartja kizártnak, hogy 
januártól újabb rezsicsökkentés várható. A jegyzınınél megtalálható a díjtételekkel 
kapcsolatos szakmai állásfoglalás, tulajdonképpen a szakma most ott tart, hogy lehet, hogy 
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ebbıl ki kell vonulnia. Egyébként nem szeretnének Sárospatakról kivonulni, de nem tudják, 
hogy mit hoz a jövı.  
 
Aros János polgármester: Most a Képviselı-testületnek rendelet-tervezetrıl kellene 
döntenie, amelyrıl még nem tudják, hogy abban egyszeri vagy kétszeri kotrás szerepel. Ha 
egyszeri, akkor elfogadható, ha kétszeri, akkor nem. Mi köti a Képviselı-testületet arra, hogy 
ma errıl döntsön?  
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Most a lakosok már nem 1.990,-
Ft-ot fognak fizetni, hanem ennek a 10 %-al csökkentett összegét.  
 
Aros János polgármester: Akkor fogadja el a Képviselı-testület erre az évre vonatkozóan, 
de addig, amíg nem látja, hogy ez jövıre egyszeri vagy kétszeri kotrást tartalmaz, addig a 
jövırıl nem tudnak dönteni. 
 
Bágyi Pál a Zempléni Idegenforgalmi Kft. ügyvezetıje: Errıl még úgy is tárgyalni kell.  
 
Szabó András képviselı: Egyre többen visszaálltak a fatüzelésre. Ha egyre több a kémény, 
akkor egyre több a bevétel, akkor nem érti a problémát.  
 
Egyed Attila képviselı: Megkereste a januári és februári táblázatot, mely szerint az egyedi 
háztartási hagyományos kémények száma 1.087 db, ami majdnem a cég bevételének egyik 
legnagyobb tételsora. Az egyedi tartalék gáz és hagyományos kéménybıl 1.460 db van, ez 
csökken, mivel ügyvezetı úr is említette, hogy ezeket a kéményeket csak egyszer kell 
ellenırizni.  
 
Aros János polgármester: 2013. évre elfogadható a díj, hiszen megkapták a garanciát arra, 
hogy a második félévben 895,-Ft, illetve aki befizette az 1.990,-Ft-ot, azoknak még egyszer 
nem kell fizetni. Ez így elfogadható. 
Viszont 2014. évre vonatkozóan új rendeletet kell alkotni, és addig pontosítani tudják, hogy 
egyszeri vagy kétszeri alkalomról lesz szó.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a rendelet-tervezetet az elhangzott módosítással 
elfogadja, igennel szavazzon. 2014. évre vonatkozóan majd új rendeletet alkot a Képviselı-
testület. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Oláh József Csaba és Saláta László Mihály a szavazásnál 
nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 
 
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é v i  
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C LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2 .  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, - a kéményseprı-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) 
bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelısége és a Magyar 
Kéményseprık Országos Ipartestülete véleményének kikérésével - a következıket 
rendeli el: 

1. § 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti.  
 
1. melléklet a 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 
 
I. A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: 
törvény) 6. § (1) bekezdés szerinti sormunka keretében elvégzendı közszolgáltatási 
feladatok 2013. évi díjtételei 2013. július 1-jétıl:  
 
 

 Égéstermék elvezetı típusa, 
megnevezése 
 

Alkal-
man-
kénti  
Menny 
egys. 

Égéstermé
k elvezetı 
jele 

Bruttó 
díjtételek 
Ft/alkalom 

1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd db ENHS 895 
2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz db ENHG 1270 
3. Központi Nyitott Huzat Szilárd fm KNHS 595 
4. Központi Nyitott Huzat Gáz fm KNHG 533 
5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd fm NNHS 850 
6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz fm NNHG 665 
7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd db ENTS 1155 
8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz db ENTG 1370 
9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd fm KNTS 700 
10. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz fm KNTG 610 
11. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos 

Szilárd 
fm NNTS 900 

12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz fm NNTG 735 
13. Egyedi Zárt Huzat Szilárd db EZHS 1195 
14. Egyedi Zárt Huzat Gáz db EZHG 1270 
15. Központi Zárt Huzat Szilárd fm KZHS 595 
16. Központi Zárt Huzat Gáz fm KZHG 535 
17. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd fm NZHS 850 
18. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz fm NZHG 710 
19. Egyei Zárt Túlnyomásos Szilárd db EZTS 1320 
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20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz db EZTG 1370 
21. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd fm KZTS 785 
22. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz fm KZTG 610 
23. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd fm NZTS 900 
24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz fm NZTG 735 
25. Győjtı Nyitott Huzat Szilárd szint GNHS 750 
26. Győjtı Nyitott Huzat Gáz szint GNHG 735 
27. Győjtı Zárt Huzat Szilárd szint GZHS 750 
28. Győjtı Zárt Huzat Gáz szint GZHG 735 
29. Győjtı Zárt Túlnyomásos Szilárd szint GZTS 900 
30. Győjtı Zárt Túlnyomásos Gáz szint GZTG 914 
31. Egyedi Tartalék db ET 430 
32. Központi Tartalék fm KT 343 
33. Nagyjáratú Tartalék fm NT 470 
34. Győjtı tartalék szint GT 355 

 
        A kiemelt tételek lakossági, a dılt tételek közületi kémények 

 
II. Egyéb mőszaki vizsgálatok 2013. évi bruttó díjtételei 2013. július 1-jétıl:  
1.         Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti vizsgálata: 

ENH, ENT, 
ET 
 
2 134,- Ft 

EZT, EZH 
 
 
2 945,- Ft 

GNH, GZH, 
GZT, GT 
 
1 015,- Ft 

KNH, KNT, 
KT, NNH, 
NNT, NT              
6 604,- Ft 

KZH, KZT,    
NZH, NZT 
 
8 635 Ft 

2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett 
      égéstermék-elvezetık üzembe helyezés elıtti vizsgálata: 

ENH, ENT, 
ET 
 
2 655,-Ft 

EZT,EZH 
 
 
2 655,- Ft 

GNH, GZH, 
GZT, GT 
 
1 778,- Ft 

KNH, KNT, 
KT, NNH, 
NNT, NT       
2 655,- Ft 

KZH, KZT, 
NZH, NZT 
 
2 655,- Ft 

3. Tüzelıanyag váltás, tüzelıberendezés csere, új tüzelıberendezése üzembe helyezése 
            esetén az üzembe helyezést megelızıen az érintett égéstermék-elvezetık vizsgálata: 

ENH, ENT, ET       
 
 
 2 134,- Ft 

EZT, EZH 
 
 
2 655,- Ft 

GNH, GZH,  
GZT, GT    
 
1 015,- Ft 

KNH, KNT, 
KT, NNH, 
NNT, NT         
2 655,- Ft 

KZH, KZT, 
NZH, NZT    
 
2 655,- Ft 

4. Meglévı égéstermék-elvezetı bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül 
            helyezését, illetve az égéstermék-elvezetıt érintı átalakítást megelızı helyszíni 
            vizsgálat: 

ENH, ENT, ET        
 
 
1 725,- FT 

EZT, EZH 
 
 
2 335,- Ft 

GNH, GZH,  
GZT, GT     
 
760,- FT 

KNH, KNT, 
KT, NNH, 
NNT, NT     
2 655,- FT 

KZH, KZT, 
NZH, NZT   
 
2 655,- Ft 

 

Az 1. - 4. tevékenységeket  további kiszállási díj terheli:                     2 540 Ft/alkalom 
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III. A törvény 6. § (2) bekezdés szerinti tervezéssel érintett égéstermék-elvezetı mőszaki 
megoldás megfelelıségével összefüggı, megrendelt vizsgálatok 2013. évi bruttó díjtételei 
2013. július 1-jétıl 
 

  Bruttó díj  
1.  Egy lakás, illetve egy rendeltetési egység esetén 14 225,- Ft 
2. Kettı- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 28 450,- Ft 
3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 42 670,- Ft 
4. Épület központi kéménnyel  60-140 KW felett 28 450,- Ft 
5. Ipari és kommunális létesítmény esetén 140 KW felett 35 560,- Ft 
6. Helyszíni szaktanácsadás   4 065,- Ft 
7. A 6. tevékenységet további kiszállási díj terheli   4 065,- Ft 

” 
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. mellékletét képezi.  

 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: A módosítás elsısorban a székhely változása miatt szükséges, 
mivel a Sárospataki Polgármesteri Hivatal a Kossuth út 44. szám alól a Sárospatak, Rákóczi 
út 32. szám alá költözött. A módosítás további indoka, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselı köteles bejelenteni személyes 
érintettségét, illetve a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározza a személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
További módosítás, hogy a pályázati és közbeszerzési referens kikerülve a Mőszaki és 
Kommunális Irodából, közvetlenül a jegyzı irányítása alá tartozna.  
Módosító javaslata, hogy a 3. §-ban a (4) és (5) bekezdés (6) és (7) bekezdésre módosuljon.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet vita nélkül elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta, melyet 
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a jegyzı asszony által 
ismertetett módosítások alapján a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Saláta László Mihály és Szabó András képviselı a 
szavazásnál nem volt jelen.  
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
 

13/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és 143. § 
(4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 

Sárospatak Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 

 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„b) címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 
 

3. § 
 
A Rendelet 25. §-a a következı (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselı köteles 
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselı 
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselı javaslatára a képviselı-
testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselıt a határozatképesség szempontjából 
jelenlevınek kell tekinteni. 
 
(7) Ha az önkormányzati képviselı a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget a részére megállapított havi tiszteletdíja 1 havi 
idıtartamra 25 %-kal csökken. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt a jogkövetkezmény a tény bekövetkezésétıl számított 6 
hónapon belül állapítható meg.” 
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4. § 

 
A Rendelet 46. § (2) bekezdés d) pontja a következı db) alponttal egészül ki: 
 
„db) pályázati és közbeszerzési referens” 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet 2013. július 5.-én lép hatályba, és hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 32. § (3) bekezdése. 
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról  
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Saláta László Mihály és Szabó András képviselı a 
szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

160/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 72/2013. (III. 27.) KT. határozattal 
jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosítását, 2013. július 5-i hatállyal, a következık szerint jóváhagyja: 
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I. Az SZMSZ I. Általános rendelkezések fejezet 1.) A Polgármesteri Hivatal pontjának 
helyébe a következı rendelkezés lép 
 
„1.) A Polgármesteri Hivatal: 

• megnevezése: Sárospataki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) 

• rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 
• székhelye, címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
• levelezési címe: 3950 Sárospatak, Pf.: 213. 
• e-mail: sarospatak@sarospatak.hu” 

 
 
II. Az SZMSZ III. A Hivatal bels ı szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti fıbb 
feladatok fejezet 1.) Az egységes Polgármesteri Hivatal az alábbi belsı szervezeti 
egységekre tagolódik pont d) Szervezeti egységhez nem, közvetlenül a jegyzı irányítása 
alá tartozók pontja a következı db) alponttal egészül ki: 
 
„db) pályázati és közbeszerzési referens” 
 
 
III. Az SZMSZ III. A Hivatal bels ı szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti fıbb 
feladatok fejezet 4.) A Hivatal belsı szervezeti egységeinek (irodáinak) és a szervezeti 
egységhez közvetlenül nem tartozó köztisztviselı részletes feladatai pont Mőszaki és 
Kommunális Iroda alpontjában Pályázatírói és közbeszerzési feladatok cím és az azt 
követı négy francia bekezdés hatályát veszti. 
 
 
IV. Az SZMSZ III. A Hivatal bels ı szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti fıbb 
feladatok fejezet 4.) A Hivatal belsı szervezeti egységeinek (irodáinak) és a szervezeti 
egységhez közvetlenül nem tartozó köztisztviselı részletes feladatai pont Mőszaki és 
Kommunális Iroda alpontjában az Egyéb feladatok cím a következıvel egészül ki: 
 
„ Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok: 
 
A jegyzı hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. 
rendeletben, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben és a 
Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 
törvényerejő rendeletben elıírtak alapján birtokvédelmi eljárás lefolytatása. 
 
Talált dolgokkal kapcsolatos feladatok: 
 
A talált dolgok tekintetében követendı eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. 
rendeletben, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben és a 
Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 
törvényerejő rendeletben elıírtak alapján a talált dolgokkal kapcsolatos eljárás 
lefolytatása.” 
 
 
V. Az SZMSZ III. A Hivatal bels ı szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti fıbb 
feladatok fejezet 4.) A Hivatal belsı szervezeti egységeinek (irodáinak) és a szervezeti 
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egységhez közvetlenül nem tartozó köztisztviselı részletes feladatai pont Szervezeti 
egységhez nem, közvetlenül a jegyzı irányítása alá tartozó alpontja a következıvel 
egészül ki: 
 
„Pályázati és közbeszerzési referens: 
 
Az önkormányzat által benyújtott, külsı közremőködı szervezetek általi lebonyolítású 
pályázatok kapcsán kapcsolattartás, nyilvántartás, követés, felügyelet. 
Az önkormányzat által benyújtott saját lebonyolítású pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok ellátása. 
Közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közremőködés. 
A további részletes feladatokat a Közbeszerzési Szabályzat, a Pályázatkezelési 
Szabályzat és a Projekt Megvalósítási Szabályzat tartalmazza.” 
 
 
VI. Az SZMSZ IV. A Hivatal m őködésével kapcsolatos egyéb feladatok fejezet 6.) 
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre pont elsı francia bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
„- a pályázati és közbeszerzési referens” 
 
 
VII. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe ezen határozat 1. melléklete lép 
 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv 10. mellékletét képezi.  
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról  
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki Sárospataki Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Saláta László Mihály és Szabó András képviselı a 
szavazásnál nem volt jelen.  
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

161/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását a határozat 1. 
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
1. melléklet a 161/2013. (VI. 28.) KT. határozathoz 
 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
16/2013. (I. 25.) KT. határozattal elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
Az Alapító Okirat 2. pontjában a „Kossuth Lajos út 44.” szövegrész helyébe a „Rákóczi út 
32.” szöveg lép. 
 
 

2. 
 
Az Alapító Okirat 8. pontjában a „Kossuth Lajos út 44.” szövegrész helyébe a „Rákóczi út 
32.” szöveg lép. 
 
 

3. 
 
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„10. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
- Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonát képezı alábbi ingatlanok: 

a 300. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan 
a 415. és a 416. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. szám alatti 

ingatlan (melléképületek) 
 



 25 

- a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.” 
 
 
Záradék: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (VI. 28.) KT. határozatával hagyta jóvá, azzal, 
hogy a törzskönyvi bejegyzéssel egyidejőleg lép hatályba. 
 
 
 

    dr. Vitányi Eszter                    Aros János  
jegyzı         polgármester 

 
 
2. melléklet a 161/2013. (VI. 28.) KT. határozathoz 
 

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen a következı alapító okiratot 
adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
 
      Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 
 
 
2. A költségvetési szerv székhelye, címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
 
3. Jogelıdjének megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
          (megszőnés jogcíme: egyesítéssel beolvadás) 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 20. 
 
 
4. A költségvetési szerv közfeladata: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, segíti 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok mőködését. A Polgármesteri Hivatal közremőködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének 
összehangolásában. 
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5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
 
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
 
6. A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete.  
 
 
7. Illetékességi területe: 
 
- Sárospatak közigazgatási területe. 
- Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1/A. 
mellékletében felsorolt Sárospatak építésügyi körzetközponthoz tartozó településekre terjed 
ki. 
 
 
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
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Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
 
9. Gazdálkodási besorolás: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
 
10. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
- Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonát képezı alábbi ingatlanok: 

a 300. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan 
a 415. és a 416. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. szám alatti 

ingatlan (melléképületek) 
 
- a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 
 
 
11. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
 
A jegyzı kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik. 
 
 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, ez esetben a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a munka 
törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 
Záradék: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, a módosításokkal egységes szerkezetben 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 161/2013. (VI. 28.) KT. határozatával 
hagyta jóvá, azzal, hogy a törzskönyvi bejegyzéssel egyidejőleg lép hatályba. 
 
 
 

  dr. Vitányi Eszter                     Aros János  
jegyzı          polgármester 

 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról  
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. mellékletét képezi.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Gondozási 
Központ alapító okiratának módosításával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Saláta László Mihály a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

162/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Gondozási Központ alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete, a 
módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
1. melléklet a 162/2013. (VI. 28.) KT. határozathoz 
 

A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testület a Gondozási Központ 392/2012. (XII. 
21.) KT. határozatával elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) – a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében - az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. 
 
Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbiak szerint változik: 
 
„Sárospatak Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint, 
figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
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2. 
 
Az Alapító Okirat 1. pontjában a „Comenius út 33.” szövegrész helyébe a „Rákóczi út 32.” 
szöveg lép. 
 

3. 
 
Az Alapító Okirat 2. pontjában a „Comenius utca 33.” szövegrész helyébe a „Rákóczi út 32.” 
szöveg lép. 
 

4. 
 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„6. Irányító szerv, fenntartó szerv neve, székhelye: 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 
 
Záradék: A Gondozási Központ alapító okiratának módosítását Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete 162/2013. (VI. 28.) KT. határozatával hagyta jóvá, azzal, 
hogy a törzskönyvi bejegyzéssel egyidejőleg lép hatályba. 
 
 
 

  dr. Vitányi Eszter                     Aros János  
jegyzı         polgármester 

 
 
2. melléklet a 162/2013. (VI. 28.) KT. határozathoz 
 

A Gondozási Központ Alapító Okirata 
(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 

 
Sárospatak Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint, 
figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv 
 
Neve: Gondozási Központ 
 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
Alapítás éve: 2000. január 1. 
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2. Telephelyei: 
 

a) Idısek Klubja    3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 5. 
b) Fogyatékkal Élık Nappali Intézménye 3950 Sárospatak, Borsi út 73. 
c) Támogató Szolgálat    3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
d) Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 

 
 
3. A jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 
 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül     
 
Alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élık nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú  
             közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
 
4. Ellátotti létszám: 
 

a) Idısek Klubja     30 fı 
b) Fogyatékkal Élık Nappali Intézménye 24 fı 
c) étkeztetés              350 fı 
d) házi segítségnyújtás             100 fı 

 
 
5. Mőködési köre: 
 
A Gondozási Központ mőködési köre – a Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élık Nappali 
Intézménye kivételével – Sárospatak város közigazgatási területe. 
A Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élık Nappali Intézménye mőködési köre Sárospatak 
kistérség közigazgatási területe. 
 
 
6. Irányító szerv, fenntartó szerv neve, székhelye: 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
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3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
 
7. Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
 
8. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról 
szóló rendelet alapján, az intézményvezetıt nyilvános pályázat útján Sárospatak Város 
Képviselı-testülete nevezi ki. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A Gondozási Központ foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein alapszik. 
 
 
10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az 1. és 2. pontban megjelölt címek 
alatti ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
 
Záradék: A Gondozási Központ alapító okiratát, a módosításokkal egységes szerkezetben 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 162/2013. (VI. 28.) KT. határozatával 
hagyta jóvá, azzal, hogy a törzskönyvi bejegyzéssel egyidejőleg lép hatályba. 
 
 

  dr. Vitányi Eszter                     Aros János  
jegyzı         polgármester 

 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak város településrendezési munkáinak folytatásáról, a 
bekért ajánlatokról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. mellékletét képezi.  
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Aros János polgármester: Köszönti Olajos Csaba fıépítész urat, és kéri, hogy adjon rövid 
tájékoztatást a napirendrıl. 
 
Olajos Csaba fıépítész: Az elıterjesztés részletesen taglalja a bekért ajánlatokat. Öt ajánlatot 
kértek be, ebbıl négyet kaptak, egy felkért nem kívánt részt venni az ajánlattételben. A Bíráló 
Bizottság két alkalommal tárgyalta az ajánlatokat, mely alapján kialakult az az eredmény, 
amely azonos értékőnek tekintette a HADAS Kft., és a LA URBE Kft. ajánlatát annak 
ellenére, hogy pénzügyileg pillanatnyilag kedvezıbb a LA URBE Kft. ajánlata, de figyelembe 
véve a szerzıi jogvédelmi kérdéseket, azonos értékőre jönnek ki. Szakmailag egyenlı 
értékőek, de az elıterjesztés tartalmazza, hogy mind a két tervezı más szemlélettel 
gondolkodik. Az egyik az építéshatóságilag karakteresebb, az egyértelmőbb szabályozás híve, 
a másik érzékenyebb. A város szempontjából a sok kulturális érték mellett az érzékenységre 
figyelemmel kell lenni. Ezek voltak azok a szempontok, amelyek eredményeként kialakult a 
határozati javaslat. Kéri a Képviselı-testület tagjait ennek megtárgyalására, úgy gondolja, 
hogy ebben a kérdésben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság korrekt módon járt el.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Megköszöni fıépítész úr utolsó mondatban 
elhangzott véleményét. A bizottság a határozati javaslat B./ változatát javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek, mely szerint a HADAS Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevınek és 
hatalmazza fel a polgármestert a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 
szerzıdés aláírására.  
 
Aros János polgármester: A LA URBE Kft. és a HADAS Kft. között volt különbség az 
összeg tekintetében. Megkapta Rudolf Mihály építész úr levelét, amelyben arról tájékoztat, 
hogy mint Sárospatakot szeretı, újra számolta a kollégákkal az ajánlatát, mely alapján 7 
millió forint + ÁFA összegre csökkentette korábbi ajánlatát, ami még jobban alátámasztja a 
bizottság javaslatát.  
Korábban már szó volt arról, hogy ez az építész iroda már végzett munkát Sárospatakon, nem 
is keveset, ismerik a munkáját, korrekt a kapcsolat, és nem utolsósorban a Várnegyed 
rendezési tervének a szerzıi joga is az ı kezében van. Az eddigi munka garancia arra, hogy 
egy jó együttmőködést kezdhet az önkormányzat a HADAS Kft-vel, és végre az az óhaja a 
sárospataki lakosoknak, a vállalkozásoknak, a Képviselı-testületnek, hogy legyen egy teljesen 
új településrendezési terv, reményeik szerint ez teljesülni is fog.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslat B./ változatát javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek, viszont a fentiekben említett Rudolf Mihály építész úr által érkezett 
levél 7 millió forint + ÁFA összeget tartalmaz, ami bruttó 8.890 eFt összegő szerzıdésre 
vonatkozik. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért az B./ változat elfogadásával a 
módosított összegre vonatkozóan, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Jarecsni János László és Saláta László Mihály képviselı 
nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
 

163/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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Sárospatak Város településrendezési munkáinak folytatásáról, a bekért ajánlatokról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a településrendezési eszközök 
módosítására irányuló beérkezett ajánlatokról szóló javaslatot megtárgyalta, s az 
alábbiak szerint döntött: 
 
1. A Képviselı-testület az ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a 
szakmailag azonos értékő ajánlatok közül a HADAS Kft-t (3530 Miskolc, Rákóczi u. 15.) 
hirdeti ki nyertes ajánlattevınek. 
 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozó bruttó 8.890.000 Ft összegő szerzıdés HADAS Kft-vel (3530 
Miskolc, Rákóczi u. 15.) történı megkötésére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. július 31. 
 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat közterület átnevezésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Ismerteti a javaslatban foglaltakat, amelyben annyi nem stimmel, 
hogy jelenleg is van neve ennek az útszakasznak, tehát nem elnevezésként, hanem 
átnevezésként kell értelmezni a kérelmet.  
A Képviselı-testületnek korábban nem volt erre vonatkozó rendelete, ennek megalkotása 
megtörtént, így kerülhetett a testület elé közterület átnevezése címmel. Ahogy a rendelet 
tartalmazza, ezt a kezdeményezést megjelentették a Sárospatak honlapon és kérték a 
sárospataki lakosok véleményét az átnevezéssel kapcsolatban, melyre nagyon sok észrevétel 
érkezett írásban, Kovács Áron történész, PhD hallgatótól, Dr. Dienes Dénes győjteményi 
igazgató úrtól, Rácz Miklós az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatójától, Tóth 
Istvánné sárospataki lakostól, Séra István református gyülekezeti tagtól, valamint Csomós 
József püspök úrtól. Természetesen szóban is nagyon sokan véleményt alkottak a fogadóóra 
alkalmával.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a közterület átnevezését a Képviselı-
testületnek. Megfigyelhetı volt, hogy a bizottság tagjai egyházi hovatartozásuknak 
megfelelıen szavaztak ebben a kérdésben, viszont az ülést követıen nagyon sok telefont és 
személyes megkeresést kapott arra vonatkozóan, hogy a bizottság és a Képviselı-testület ezt a 
kérdést alaposan gondolja át, mielıtt bármiféle átnevezéssel kapcsolatos döntést hozna.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet 3 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasol a 
Képviselı-testületnek.  
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A két bizottsággal ellentétben a Humán 
Bizottságnak más a véleménye, de csak azért, mert azok az információk, amelyekrıl ık nem 
tudtak, ezen bizottság elıtt már ismertek voltak – azok, amelyeket polgármester úr is 
elmondott.  
A Humán Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a tárgybani elıterjesztés napirendrıl 
történı levételét azzal, hogy a tárgyát képezı köz átnevezésére beérkezett további javaslatok 
is kerüljenek közzétételre. A lakossági vélemények beérkezését követıen javasolja a bizottság 
az elıterjesztés megtárgyalását a Képviselı-testületnek.  
Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól érkezett levélben megfogalmazásra került, 
hogy Széchenyi István 1845. szeptember 28-án itt szállt partra, és ezen a közön közelítette 
meg a várost, amikor tárgyalásra érkezett a Bodrog és a Tisza szabályozása érdekében. Ezt 
emléktábla is ırzi, mely Andrássy Kurta János szobrászmővész alkotása, amelyet 1976-ben a 
Városvédı és Szépítı Egyesület helyezett el. 
Tehát a bizottság javasolja a javaslat napirendrıl történı levételét, és ha úgy dönt a 
Képviselı-testület, hogy ezt az új lehetıséget is megfontolja, akkor kéri a bizottság, hogy 
hirdessék meg ezt a javaslatot és kérjék ki a lakosság véleményét.  
 
Saláta László Mihály képviselı: Elsısorban arról kellene döntenie a Képviselı-testületnek, 
hogy egyáltalán meg kívánja-e változtatni a köz jelenlegi elnevezését.  
 
Aros János polgármester: Mivel kérelem érkezett a Képviselı-testülethez, arról dönteni 
szükséges. Véleménye szerint a Képviselı-testület van olyan információk birtokában, hogy 
ezt meg tudja tenni, nem kell ennek megtárgyalását elhalasztani.  
 
Szvitankó Tamás képviselı: A köz jelenlegi neve Kádár Kata köz.  
 
Aros János polgármester: Az általa ismertetett vélemények nagy része arról szól, hogy nem 
javasolják a Képviselı-testületnek a Jezsuita-közre történı átnevezést, nem támogatják ezt a 
kezdeményezést.  
Két konkrét javaslat is érkezett, az egyik Kálvin-közre, a másik Széchenyi István közre 
javasolja átnevezni a jelenlegi Kádár Kata közt. A kérelmezı szándéka nemes volt, az 
évfordulón megérdemelné, hogy a sárospatakiak megemlékezzenek róla. Mint ahogy 
említették, jelenleg is van neve, Kádár Kata köz, ezért azt javasolja, hogy tisztelettel 
köszönjék meg a szándékot, a javaslatot, de az a javaslata, hogy maradjon az eredeti név, a 
Kádár Kata köz elnevezés.  
Úgy gondolja, hogy ezt most ne vegyék le napirendrıl, ne odázzák el, döntsön ebben a 
kérdésben most a Képviselı-testület.  
 
Szvitankó Tamás képviselı: Elfogadásra javasolja polgármester úr javaslatát egyetlen 
kiegészítéssel, hogy ezt táblával is jelöljék, tehát kerüljön jelölésre a „Kádár Kata köz” 
elnevezés.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki az általa javasolt módosító 
javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

164/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

közterület átnevezésérıl  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú 
közterület átnevezésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta, s az alábbiak szerint 
döntött:  
 
A Képviselı-testület a Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonát képezı Sárospatak 
belterület 351. helyrajzi számú, kivett közterület megnevezéső, az ingatlan-
nyilvántartásban „Kádár Kata utca” megnevezéső közterületet „Jezsuita köz”-re   n e m   
n e v e z i   á t .  
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határid ı: 2013. szeptember 30.  
 
 
Aros János polgármester: Levélben meg fogják köszönni a kezdeményezést, és annak a 
lehetıségét pedig megvizsgálják, hogy milyen formában jelezzék a Kádár Kata út nevét.  
 
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat fakivágási kérelemrıl  
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. mellékletét képezi.  
 

Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Sárospatak Város Jegyzıjéhez 
kérelem érkezett a Sárospataki Református Kollégium nevében eljáró Végh Balázs 
közigazgatótól, a Sárospatak, Kazinczy u. 9. számú ingatlan (szolgálati lakás) elıtti, a járda és 
az úttest közötti zöldterületen található 1 db platánfa kivágási engedélyére vonatkozóan. A 
kérelmet azzal indokolja, hogy a fa emeli az önkormányzati járda aszfaltburkolatát, amely 
balesetveszélyes, gyökérzete erısen megrongálta a ház falát.  
Az elıírás szerint bekérték a fakivágásra vonatkozó szakértıi javaslatokat, ezek a vélemények 
az elıterjesztésben szerepelnek, a szakértık javasolják a fa kivágását. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen szavazattal 
javasolja a határozati javaslat A./ változatának elfogadását.  
Az ülésen felhívta a figyelmet az Ady téren lévı 3 db kiszáradt fenyıfa kivágására, hiszen 
életveszélyt jelentenek a lakosságra.  
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Aros János polgármester: Tehát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslat a.) 
változatát javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek, mely szerint járuljon hozzá a fa 
kivágásához, és hatalmazza fel a Kommunális Szervezetet azok kivágására. 
A Kommunális Szervezet nem tudja elvégezni, ı is megrendeli valakitıl.  
Összegyőjtötte a Kommunális Szervezet vezetıjével, illetve fıkertész úrral, hogy hány olyan 
fa van a városban, amely hasonlóképpen baleset-, vagy életveszélyes, akik elmondták, hogy 
több, mint 20 db.  
Árajánlatot kértek be, a legolcsóbb ajánlat 15.000,-Ft/fa környékén van, ez az összeg 
egyszerre nem áll rendelkezésére sem a Kommunális Szervezetnek, sem az önkormányzatnak. 
Egyelıre az 5 db legveszélyesebb fa kivágására adott engedélyt, természetesen a 
késıbbiekben, ha lesz rá pénzügyi lehetıség, akkor ezt a több mint 20 db fát szeretnék 
kivágni, és helyükre újakat telepíteni. 
 
Szvitankó Tamás képviselı: Egyetért Hajdu Imre bizottsági elnök, illetve polgármester úr 
véleményével az életveszélyes fák eltávolításával kapcsolatosan.  
Elindul egy tendencia, és a város egyik legszebb utcája, a Kazinczy utca fa nélkül fog 
maradni, ha ezt nem pótolják vagy nincs rá lehetıség, akkor nem javasolja.  
 
Aros János polgármester: Elmondta fıkertész úr is, hogy nem lett volna szabad ezeket a 
nagy gyökerő fákat ezekre a helyekre ültetni, de ezen már sajnos túl vannak. Azonban 
képviselı úr aggályának igazságtartalmát is figyelembe véve, bármennyire fájó pont, ezeket a 
fákat ki kell vágni a balesetveszély elkerülése érdekében.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki támogatja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, 
amely úgy szól, hogy a Képviselı-testület hozzájárul a fa kivágásához, és felhatalmazza a 
Kommunális Szervezetet az intézkedésre, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

165/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

fakivágási kérelemrıl  
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospatak, Kazinczy u. 9. 
számú ingatlan elıtt, az úttest és a járda közötti zöldterületen lévı 1 db platánfa 
kivágáshoz – figyelembe véve az elıterjesztéshez csatolt szakértıi véleményeket – 
hozzájárul.  
 
Felhatalmazza a Kommunális Szervezetet a közterületen lévı fák kivágására. 
 
Felelıs: a Kommunális Szervezet vezetıje 
 
Határid ı: 2013. augusztus 31.  
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12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A GELKA épülete már kiürítésre került, hiszen a Gondozási 
Központ a Családsegítı Szolgálattal a Rákóczi út 32. szám alatt található kis épületbe 
költözött, zökkenımentesen zajlott a költözés. Tehát a Comenius u. 33. szám alatti ingatlan 
értékbecslése folyamatban van, már van rá érdeklıdı, ha komollyá válik, akkor a Képviselı-
testület elé fog kerülni. 
Van egy másik értékes belvárosi ingatlana az önkormányzatnak, amelyet kiürítve, esetleg 
pályázati úton felújítva más célra tudna hasznosítani, vagy értékesíteni, ez a Pavletics-ház. 
Ahhoz, hogy az említett ingatlan kiürítésre kerüljön, ahhoz az önkormányzatnak fel kell 
ajánlani a jelenleg ott tartózkodó Pedagógiai Szakszolgálat számára egy másik épületet. 
Éppen ezért az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy a Pavletics-ház kiürítéséért cserébe a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pedagógiai Szakszolgálata részére a Béla király tér 
16., korábban a Mőszaki és Kommunális Iroda épületét adják át térítésmentesen. Ugyanúgy, 
ahogy a Sárospataki Járási Hivatalnak térítésmentesen adták át a Kossuth út 44. szám alatti 
épületet, ugyanúgy kell a KIK számára is térítésmentesen biztosítani ezt a helyet.  
Amennyiben ez megtörténik, akkor gondolkodni kell a Pavletics-ház további sorsáról - erre is 
van több érdeklıdı - belegondolva, hogy a régi Egészségház épületének felújításával, illetve a 
Pavletics-ház kiürítése után egy újabb egészséghez köthetı tevékenység beindításával, 
teljesen komplett belvárosi egészségügyi komplexumot lehetne kialakítani.  
Újabb lehetıségek jönnek majd, mert az átépítés miatt mindenki kiköltözik a régi épületbıl a 
volt szülıotthon épületébe, viszont ha megtörténik a felújítás, akkor ezt az épületet is ki 
tudják üríteni, így arról is lehet gondolkodni, hogy ott hogyan tovább. Ezt az épületet nem 
javasolná értékesíteni, több ötlet is felmerült valamilyen tevékenység folytatására ebben az 
épületben, amit pályázati forrás kihasználásával tudna elképzelni. 
Tehát arról kellene döntést hoznia a Képviselı-testületnek, hogy a Pavletics-ház helyett a Béla 
király tér 16. szám alatti épületet, a volt Mőszaki és Kommunális Iroda önkormányzati 
épületét ajánlják fel 671 m2-el.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, melyet 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Képviselı-
testületnek.  
 
Szvitankó Tamás képviselı: Értesülése szerint a Kossuth utcán lévı 2HOME házzal az a 
terve a Szakszolgálatnak, hogy beköltözteti vissza a Pavletics-házba. Ugyanakkor, amikor ık 
helyet kerestek és ı javasolta, akkor nem felelt meg nekik, akkor kérdezi, hogy most miért 
felel meg, ha ilyen terveik vannak?  
 
Aros János polgármester: Ezzel a témával addig nem is foglalkozna, amíg igazgatónı ezt be 
nem jelenti. A Képviselı-testület korábbi döntése arról szól, hogy a 2HOME céljaira azt a 
helyiséget ajánlja fel, ezzel ellentétes döntés nincs. Igazgatónıt tartja annyira korrektnek, ha 
bármilyen más szándéka lenne, akkor valószínőleg megkeresné, és egyeztetne vele.  
 
Oláh József Csaba képviselı: Egyetért a Pavletics-ház kiürítésével, és amikor a Sárospataki 
Járási Hivatal minden hivatala elfoglalja a végleges helyét a Sárospatak, Kossuth út 44. szám 
alatt, akkor vizsgálják meg annak a lehetıségét, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat is nem-e 
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férne el ebben az épületben, így felszabadulhatna az önkormányzatnak még egy értékes 
ingatlana  a Béla király téren.  
 
Aros János polgármester: Sajnos a Kossuth út 44. szám alatt már nem férne el, mivel 
átköltözött a Gyámhivatal, a Mőszaki és Kommunális Iroda ott maradó része, a Tankerület, az 
Állategészségügy, illetve az Erdészet is.  
Szóba kerülhetne még a volt kistérségi iroda, viszont ott érvényben van egy bérleti szerzıdés 
az Agrárkamarával. Éppen az elmúlt héten tekintette meg az Iparkamara a helyiséget, két 
szobát szeretnének kibérelni, illetve arról sem szabad elfeledkezni, hogy meg kell oldani Jenei 
Balázs földmérı problémáját is, mivel a részükre az önkormányzat által biztosított iroda 
nagyon rossz állapotban van.   
Idıközben a képviselık jelzik, hogy a most megjelent újságcikkben valóban tényként került 
rögzítésre, hogy a 2HOME ház átköltözött a Pavletics-házba. Nem emlékszik rá, hogy ilyen 
döntést hozott volna a Képviselı-testület, errıl meg fogják kérdezni igazgatónıt.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

166/2013. (VI. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan felajánlásáról szóló javaslatot megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntött: 

 
1. A Képviselı-testület felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot az 
önkormányzati tulajdonú Sárospatak, belterület 296. helyrajzi számú, természetben 
Sárospatak, Comenius u. 18. sz. alatt lévı, jelenleg a Pedagógiai Szakszolgálat által 
használt épület kiürítésére. 
 
2. A Képviselı-testület a Pedagógiai Szakszolgálat további mőködtetése érdekében 
használatra felajánlja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az 
önkormányzat tulajdonában álló Sárospatak, belterület 392. helyrajzi számú, 
természetben Sárospatak, Béla király tér 16. sz. alatt lévı ingatlant. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. augusztus 31. 
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13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat zártkerti ingatlan hasznosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: A Képviselı-testület februárban 
már tárgyalta az elıterjesztést. Van egy önkormányzati ingatlan Kácsárdon, mely két részbıl 
áll – gazdasági épület; mezıgazdasági termıföld, melyet bérbeadás útján hasznosítanak - . A 
gazdasági épületet idegen birtokos birtokolja, mellyel kapcsolatban jogviták vannak. Az 
ingatlanra érkezett több vételi ajánlat, de februárban úgy döntött a testület, hogy nem 
értékesíti, hanem kiürítés után saját maga hasznosítja. A határozat végrehajtását egyelıre nem 
sikerült semmilyen jogi eszközzel kivívni. Van rá jogi lehetıség, konzultálva jogi 
szakemberekkel azon az állásponton vannak, hogy valószínőleg megnyerné az önkormányzat 
a pert, mely viszont 3-4 évig is elhúzódhat. Addigra mind az ingatlan állapota, mind a perre 
ráfordított költség vonatkozásában nem igazán lenne már gazdaságos az üzemeltetése, így 
javaslatuk, tekintettel arra, hogy egy olyan ajánlat is érkezett, mely a rendezetlen jogi 
helyzetben is megvásárolná az ingatlant, a februári határozatát vonja vissza a Képviselı-
testület és jelöljék ki értékesítésre. Ez még konkrét döntést nem jelent az értékesítésre 
vonatkozóan, a konkrét ajánlat visszakerül a testület elé.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az elıterjesztést a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

167/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

zártkerti ingatlan hasznosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú 
zártkerti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, s az alábbiak 
szerint döntött: 

 

1.  Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában álló Sárospatak zártkert 9181. 
helyrajzi számú „kivett gazdasági épület, udvar, valamint rét” megnevezéső, 
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összességében 5.673 m2 térmértékő ingatlant a jelenlegi birtokviszonyok 
ismeretében értékesítésre kijelöli. 

 
2. Felhatalmazza a Mőszaki és Kommunális Irodát az ingatlan forgalmi 

értékbecslésének elkészíttetésére, valamint az ismert vételi ajánlatok alapján az 
értékesítésre vonatkozó javaslatok kidolgozására, illetve Képviselı-testület elé 
történı terjesztésére. 

 
3.  A Képviselı-testület a 301/2012. (X. 26.) KT. határozatát visszavonja. 

 
 
Felelıs: a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje 

Határid ı: 2013. szeptember 30. 

 

 

 
14. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
az elıterjesztés elfogadását. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság is javasolja a munkaterv 
elfogadását azzal a módosítással, hogy a december 13-ai ülés egészüljön ki a következı 
napirendi pont megtárgyalásával: ,,Javaslat Sárospatak Város Közmővelıdési Koncepciójának 
elfogadására”; elıterjesztı: polgármester; véleményezi: Humán Bizottság. 
 
Aros János polgármester: Kéri az egyéb módosító javaslatokat – jelenleg nincs, 
természetesen év közben is lehet módosító javaslat, melyet jegyzı asszonnyal és a Jegyzıi 
Irodával egyeztetve napirendre vehetnek.  
Kéri a testület döntését a határozat-tervezet elfogadásáról, az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

168/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
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a Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervérıl 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. II. félévi munkatervét az 
alábbi kiegészítéssel elfogadja: 
 

• a december 13-ai ülés napirendje kiegészül a következı napirendi ponttal:  
,,Javaslat Sárospatak Város Közmővelıdési Koncepciójának elfogadására 
Elıterjesztı: polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság” 

 
Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
Határid ı: folyamatos, 2013. december 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv 19. mellékletét képezi. 
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Szóbeli kiegészítése nincs, kéri a bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 
beszámoló elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

169/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
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• 152/2012. (V. 25.) KT. 
• 263/2012. (X. 1.) KT. 
• 10/2013. (I. 25.) KT. 
• 34/2013. (II. 15.) KT. 
• 91/2013. (IV. 22.) KT. 
• 92/2013. (IV. 26.) KT. 
• 95/2013. (IV. 26.) KT. 
• 96/2013. (IV. 26.) KT. 
• 97/2013. (IV. 26.) KT. 
• 98/2013. (IV. 26.) KT. 
• 99/2013. (IV. 26.) KT. 
• 102/2013. (IV. 26.) KT. 
• 103/2013. (IV. 26.) KT. 
• 104/2013. (IV. 26.) KT. 
• 109/2013. (IV. 26.) KT. 
• 110/2013. (IV. 26.) KT. 
• 111/2013. (IV. 26.) KT. 
• 112/2013. (IV. 26.) KT. 
• 116/2013. (IV. 26.) KT. 
• 119/2013. (V. 14.) KT. 
• 123/2013. (V. 14.) KT. 
• 126/2013. (V. 14.) KT. 
• 127/2013. (V. 14.) KT. 
• 128/2013. (V. 14.) KT. 
• 129/2013. (V. 14.) KT. 

 
 
lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetıjének szóbeli kiegészítését, majd 
a bizottsági véleményeket. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Hozzászólásában elmondja, hogy az 
anyagban nagyrészt az állami támogatások átvezetése történik meg, valamint a gödi ingatlan 
értékesítése, mely idıközben meg is történt. E módosítások a hiányt 333 mFt-ról 315 mFt-ra 
csökkentik. Viszont még mindig nagyon magas a hiány mértéke és nem lehet tudni, hogy 
ısszel vagy év végén nyílik-e lehetıség állami támogatás formájában ezt csökkenteni.  
 
Hajdu Imre A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
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Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az elıterjesztést.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az elıterjesztést. 
 
Aros János polgármester: Ha az önkormányzat nem kap 300 mFt körüli remélt állami 
támogatást, probléma adódhat a gazdálkodás terén, ezért meg kell tenni minden további 
takarékossági intézkedést, továbbá hetente jelzi az illetékes minisztérium felé a problémát.  
Több hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete 
 

Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., 10.7. mellékletei 
helyébe ezen rendelet 1-12. mellékletei lépnek. 

 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 
A rendelet mellékletei a jegyzıkönyv 22. mellékletét képezik. 
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. mellékletét képezi. 
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Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Irodavezetı szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Elmondja, hogy még nagyobb probléma 
lenne az idei költségvetési évben, ha az állam nem vállalná át az önkormányzatok hiteleinek 
és kötelezettségeinek egy részét. A mai nap az adósságkonszolidáció utolsó napja. Az 
önkormányzat fennálló hosszú lejáratú tartozásának 62 %-át vállalja át az állam, melyet az 
anyag alapján részletez.  
 
Aros János polgármester: Nagy eredménynek tartja az adósságkonszolidáció mértékét. 
Tavaly kapott az önkormányzat 400 mFt-ot, melybıl 200 mFt-ot kifizettek az E-Star részére. 
Ugyanakkor az oktatási intézmények fenntartásához havi 14,5 mFt-tal az önkormányzatnak 
hozzá kell járulnia, mely az éven 170 mFt-ot tesz ki. Vannak továbbá intézmények, melyek 
Sárospatakhoz tartoznak, ezek kiegészítését is meg kell oldaniuk. Kéri a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a tájékoztató tudomásul vételét a Képviselı-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

170/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt 
tudomásul vette.  
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat költségvetési elıirányzat zárolásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. mellékletét képezi. 
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Aros János polgármester: Korábbi testületi ülésen döntöttek az önkormányzati intézmények 
költségvetésének 10 %-os zárolásáról, természetesen az intézményvezetıkkel egyeztetve, 
tılük várták a javaslatokat. Megtörténtek az egyeztetések, ennek eredményeként készült az 
elıterjesztés. Hangsúlyozza, hogy nagyon konstruktívak, megértıek voltak az 
intézményvezetık. Az önkormányzat saját magán kezdte a megtakarítást, mint ahogy már 
tették korábban is, hisz már csökkentették a testület tiszteletdíját, a polgármester és 
alpolgármester fizetését. Ismerteti a határozat-tervezetben foglaltakat.  
Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Hangsúlyozza még, hogy zárolásról van szó, nem végleges 
elvonásról, ha lesz remélt állami támogatás, a zárolás felszabadítható.  
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

171/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

költségvetési elıirányzat zárolásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2013.évi elıirányzatokból az alábbiakat zárolja: 
 

Intézmény Személyi 
juttattások 

/e Ft/ 

Munkaadókat 
terhelı jár. és 

adó /e Ft/ 

Dologi 
kiadások /e 

Ft/ 

Összesen /e Ft/ 

Önkormányzat  6.114  6.114 
Polgármesteri Hivatal 9.473 2.527  12.000 
Carolina Óvoda és Bölcsıde 1.969 531  2.500 
A Mővelıdés Háza és 
Könyvtára /többletbevételbıl 
visszaállítható/ 

  2.000 2.000 

Gondozási Központ 787 213 1.500 2.500 
Kommunális Szervezet   1.500 1.500 
Rendelıintézet     
Összesen: 12.229 9.385 5.000 26.614 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. szeptember 30. 
 
 
 



 46 

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsıde vezetıi pályázatának elbírálására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri az ifjúsági- és sportreferens szóbeli tájékoztatóját. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna az ifjúsági- és sportreferens: A Képviselı-testület Lendvainé 
Szendrei Ágnes vezetıi pályázatát 2008. augusztusában fogadta el 5 éves idıtartamra. A 
magasabb intézményvezetıi pályázat a jogszabályban meghatározott helyeken került 
meghirdetésre. A június 11-ei határidıre 1 db érvényes pályázat érkezett be, a jelenlegi 
intézményvezetı asszony részérıl. A 30 napos véleményezési határidıben a szakalkalmazotti- 
és a közalkalmazotti közösség, valamint a szülıi szervezet véleményezte a pályázatot, amely 
a testület rendelkezésére áll a döntéshez. Mindhárom közösség támogatta a jelenlegi 
intézményvezetı asszony által benyújtott pályázatot, ill. vezetıi programot.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatokat megvizsgálva 
egyhangúlag javasolja a jelenlegi intézményvezetı asszony további öt évre történı 
kinevezését. Személy szerint elégedett az intézményvezetı asszony munkájával, jól mőködik 
az intézmény, a szülık és gyermekek megelégedésére.  
 
Szabó András képviselı: Megismerve az anyagot és az alkalmazotti véleményeket, jó 
munkát kíván intézményvezetı asszonynak az elkövetkezı öt évre. 
 
Aros János polgármester: Megköszöni intézményvezetı asszony elızı években végzett 
munkáját, melyek nem voltak egyszerőek – költözés, felújítás -, három óvoda közösségének 
az összekovácsolása. A szakmai vélemények azt mutatják, hogy jól végezte feladatát igazgató 
asszony. Ezt mutatja az is, hogy szemben más települések intézményeivel Sárospatakon telt 
házzal mőködik az óvoda. Köszöni a kollektíva munkáját is, kéri intézményvezetı asszonyt, 
ezt tolmácsolja feléjük is. Átadja a szót intézményvezetı asszonynak. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes pályázó: Megköszöni a kollektíva nevében az elismerı szavakat. 
Minden lehetıség adott munkájukhoz, hisz gyönyörő körülmények között dolgozhatnak, jól 
felkészült kolléganıkkel, személyi állománnyal. Jövıre nézve szeretnének továbbképzési 
központtá válni, hisz a kolléganık szakmai tudását, ismereteit szeretnék tovább adni 
továbbképzések formájában a körzet, ill. az ország más pontjain élı óvónıi számára is 
(waldorf, néphagyomány, környezetvédı csoportok). A dolgozói létszám átlagéletkora 50 év 
felett van, így az elkövetkezendı öt évben jelentıs személyi változás lesz az intézményben. 
Emellett szeretnék tárgyi feltételeiket és lehetıségeiket megırizni, hisz csodálatos az épület, 
jók a körülmények. A beruházáskor az intézmény alsó szintjén az ajtó- és ablakcserék, 
vizesblokkok felújítása elmaradt, törekszenek minden pályázati lehetıséget megragadni ezek 
elvégzésére, valamint a régi udvari játékok cseréjére is. Szeretnének ezen kívül tehetségponttá 
válni, még jobb körülményeket teremteni az óvodai nevelés bonyolításához. Ha ehhez 
bizalmat kap, mindent megtesz ezek megvalósulása érdekében.  
 
Aros János polgármester: Kéri a testület döntését a határozat-tervezet elfogadásáról, melyet 
ismertet.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Jarecsni János László a szavazásnál nem volt jelen. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

172/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Carolina Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi megbízásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
magasabb vezetıi teendıinek ellátásával  
 

2013. augusztus 16-tól – 2018. augusztus 15-ig 
 

Lendvainé Szendrei Ágnest bízza meg. 
 
Alapilletményét és vezetıi pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet szerint: 
 

- alapilletményét  200.978 Ft – ban állapítja meg 
- vezetıi pótlékát 46.000 Ft – ban állapítja meg.  

 
Felelıs: polgármester, jegyzı  
 
Határid ı: 2013. augusztus 15. 

 
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelme 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 26. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Ismerteti a kérelemben foglaltakat. A július 5-ei kifizetés – 
amennyiben rendelkezésre áll az összeg – akadályát nem látja. Kéri a bizottsági 
véleményeket. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság mérlegelve a kérelmet javasolja a 
kért összeg odaítélését.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a kérelem elfogadását.  
 
Egyed Attila képviselı: Javasolja a pénzösszeg hamarabbi odaítélését, de szeretné tudni, 
hogy elszámolt-e már a szakosztály az elızı félévi költségvetésérıl. Továbbá remélhetıleg 
októberben már nem él kérelemmel a szakosztály az önkormányzat felé.  
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Aros János polgármester: Képviselı úr javaslata tehát, hogy az elızı félévi elszámolást 
követıen kaphassa meg az 1.250.000,-Ft-ot a Labdarúgó Szakosztály, mely nem újabb 
támogatás, hisz már korábban megítélték részükre. Felhívják a figyelmet arra, hogy idén már 
nincs lehetıség újabb támogatásra. Idıközben jegyzı asszony tudatosította, hogy e kérelmet 
mínusz 300 millió forintnál nyújtják. Referens asszony megnézi, hogy megtörtént-e az 
elszámolás és rendelkezésre bocsátják az összeget.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportreferens: Az eddig átutalt támogatási 
összegbıl egy millió forinttal már elszámoltak.  
 
Aros János polgármester: Szól arról, hogy pár napja tartottak megbeszélést a Labdarúgó 
Szakosztály vezetıivel, a labdarúgást szeretı baráti körrel és a támogatókkal arról, hogyan 
lesz tovább. A megyei I. osztályú bajnokságban a labdarúgó csapat papíron benn maradt, ám 
oly mértékő változások lesznek, hogy még nem lehet tudni, megyei I. vagy II. osztály lesz – 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy megyei I. osztályban tudja folytatni szereplését a 
csapat. Minden feltétel adott, a TAO-s támogatásból a labdarúgó pálya területét fogják rendbe 
tenni és a Ferencváros csapatától kapott 300 szék elhelyezésére kerül sor, továbbá a kerítés 
cseréje is megtörténik. Ezen túlmenıen – köszönhetıen Fazekas András hathatós segítségének 
és támogatásának – nyílik lehetıség az épület tetejének a szigetelésére is, így remélhetıleg 
energiatakarékosan mőködtethetı az épület.  
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a kérelem támogatásáról, az elhangzott 
kiegészítéssel.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı – Hajdu Imre és Jarecsni János László a szavazásnál nem 
volt jelen. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
173/2013. (VI. 28.) KT.  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelmérıl 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani kérelmet megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya részére megítélt 
2013. évi sporttámogatás második részletét, 1.250.000,- forintot a támogatási 
szerzıdésben foglaltaktól eltérıen, 2013. július 15-ig a szakosztály rendelkezésére 
bocsátja, az ügyviteli költségek fedezésére, amennyiben a 2013. év elsı félévében nyújtott 
támogatás felhasználásáról elszámolt.  
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. július 15.  
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21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelme  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 27. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Ismerteti a kérelemben foglaltakat. Az önkormányzatnak van egy 
300 eFt-os elkülönített kerete a kiemelt hazai, nemzetközi versenyeken való részvételre. 
Amennyiben ilyen irányú javaslat érkezik a bizottságoktól, támogatni tudja. Kéri a bizottsági 
véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy 
20.000,-Ft-tal támogassa az önkormányzat Seres-Kormány Anitát egy melegítı szett vásárlása 
céljából ,,Sárospatak” felirattal (adott esetben a címer).  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Megjegyzi, már nincs 300 eFt-os kerete az 
önkormányzatnak, mert 50 eFt-tal támogatták az Ökölvívó Szakosztályt. A bizottság e keret 
terhére javasol 20.000,-Ft-ot, nem megkötve, hogy mire fordítsa a sportoló. E javaslathoz 
csatlakozik majd Sikora Attila alpolgármester úr egy másik felajánlással. 
 
Sikora Attila alpolgármester: A SUSI elnöke felhatalmazta arra, hogy támogatást 
felajánljanak a SUSI nevében is, így hasonló összegben, mint az önkormányzat a SUSI is 
támogatást nyújt.  
 
Aros János polgármester: Összegezve a javaslatokat elmondja, hogy a SUSI egy melegítı 
szettel, a Humán Bizottság pedig 20 eFt-tal kívánja támogatni a kérelmet.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Megismétli a bizottság javaslatát, 
miszerint egy melegítı szett vásárlása céljából 20 eFt összeg támogatást nyújtsanak 
kérelmezı részére.  
 
Aros János polgármester: Módosító javaslata, hogy fogadják el a SUSI melegítı vásárlására 
vonatkozó felajánlását ,,Sárospatak” felirat címerrel, és az önkormányzat 20 eFt-tal támogassa 
a kérelmet.  
 
Szabó András képviselı: Örül az összefogásnak és javasolja, hogy a decemberi sport 
díjátadásra hívják meg a hölgyet és tartson egy élménybeszámolót, akár korábbi versenyeirıl 
is, ezzel is erısítve a gyermekekben a sport szeretetét.  
 
Aros János polgármester: Egyetért a javaslattal. Több hozzászólás nem lévén kéri a testület 
döntését a módosító javaslatáról, figyelembe véve a bizottsági véleményeket és 
alpolgármester úr javaslatát.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

174/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelmérıl 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete Seres-Kormány Anita kérelmét 
megtárgyalta és a Bulgáriában megrendezendı Siketek olimpiájára való felkészüléséhez 
a 2013. évi költségvetésben sportegyesületek támogatására jóváhagyott összegbıl, 
kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való részvételre elkülönített keret terhére 
20.000,-Ft támogatást nyújt. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, 
Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a 
csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó 
vállalkozási szerzıdések módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 28. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Az anyag késıbb került kézbesítésre, de tárgyalta a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság. Elsıként kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Nemrég tárgyalta már a testület a 
szerzıdés módosítását, akkor még azzal az információval rendelkeztek, hogy a hátralévı 
munkákhoz – útfelújítás – nem szükséges építési engedély. A kivitelezés során vált ismertté, 
hogy vízjogi létesítési engedély szükséges, mely engedélyezési eljárás elhúzódik, ezért 
javasolják az építési vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét 2013. június 15-rıl 2013.  
október 31-re módosítani.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a testület döntését az 
elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 



 51 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

175/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében 
közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása 

Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási szerzıdések módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a kivitelezıvel 
megkötött építési vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejének 2013.06.15-rıl 
2013.10.31-re történı módosítását és felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a projekt záró 
dátumának 2013.06.30-ról 2013.10.31-re történı módosítását és ehhez igazodva a 
projekttel kapcsolatos egyéb szerzıdések teljesítési idejének felülvizsgálatát. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerzıdésmódosítások aláírására.  
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. augusztus 31. 
 
 
 
 

23. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének 
elfogadásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 29. mellékletét képezi. 

 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Elmondja, hogy az önkormányzat több pályázat benyújtása 
alkalmával vállalta, hogy esélyegyenlıségi tervet készít, mely elsısorban foglalkoztatási 
esélyegyenlıségi terv. A pályázatok lassan sikeresen lezárulnak, a terv most készült el, mely 
szükséges a pályázatok elszámolásához.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság kicsit értetlenül fogadta 
az anyagot, de vita nélkül egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tudomásul 
vette, hogy a futó pályázatokhoz szükséges tárgybani terv elfogadása, így 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja elfogadásra. 
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Elmondja, hogy következı testületi ülésen tárgyalniuk kell a helyi 
esélyegyenlıségi programot is jogszabályi elıírásnak megfelelıen, melynek készítése 
folyamatban van.  
 
Aros János polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését az 
esélyegyenlıségi terv elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

176/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének elfogadásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervét, az elıterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

24. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és 
Sárospatak Város Önkormányzata között megkötött használati 
megállapodásról 
Elıterjesztı: dr. Vitányi Eszter jegyzı 

 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Múlt hét pénteken kapták meg a használati megállapodást a 
Kormányhivataltól a Járási Hivatalon keresztül. A 2012. októberében kötött megállapodás 
megkötésekor 169 m2 területet adott át az önkormányzat a Járási Hivatalnak. Idén viszont 
tárgyalták már azt a TIOP pályázatot, melynek keretében a kormányablakok kialakításánál a 
teljes akadálymentesítés valósulna meg, ehhez viszont az átadott területrész kevésnek 
bizonyult és további 66,1 m2 területő ingatlanrész lenne szükséges a Kormányhivatal számára, 
a használati megállapodás erre vonatkozna. Azért utólagos jóváhagyásról van szó, mert a 
TIOP pályázat hiánypótlása miatt sürgıs volt a használati megállapodás aláírása és nem tudott 
a Kormányhivatal június 28-ig várni. 
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Aros János polgármester: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a használati 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

177/2013. (VI. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Sárospatak Város 
Önkormányzata között megkötött használati megállapodásról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) és Sárospatak Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között megkötött használati 
megállapodást - mely szerint a felek között 2012. október 4-én létrejött ,,Megállapodás a 
járási (fıvárosi kerületi) hivatalok kialakításához” címő szerzıdéssel a Kormányhivatal 
rendelkezésére bocsátott ingatlanon túl további 66,1 m2 területő ingatlanrészt 
határozatlan idıre, a Kormányhivatal részére térítésmentesen használatba ad az 
Önkormányzat, a Kormányablak kialakítása és akadálymentesítése céljából - 
utólagosan jóváhagyja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 

• Tájékoztató az ÉMÁSZ ügyfélszolgálati iroda megnyitásáról 
 
Aros János polgármester: 2012. október elején megszüntették a sárospataki ÉMÁSZ 
ügyfélszolgálati irodát. Ekkor levélben fordultak az ÉMÁSZ vezetısége felé, hogy ezt az 
áldatlan állapotot szüntessék meg és állítsák vissza az ügyfélszolgálati irodát, helyiséget és 
infrastruktúrát is felajánlott akkor. Erre cinikus hangvételő levelet kaptak, pedig épp akkor 
dolgoztak azon, hogy egy ÉMÁSZ-hoz köthetı cég kapja a közvilágítás karbantartási 
munkálatait Sárospatakon. A levélben pedig az szerepelt, hogy mindenkinek lehetısége van 
interneten intézni az ügyeit. Ez véleménye szerint Sárospatakon elfogadhatatlan, hisz 
sokaknak még telefonjuk sincs. A németországi felsı vezetéssel lépett kapcsolatba, akik 
ígéretet tettek az ügy felülvizsgálatára. Ma reggel kaptak választ ügyvezetı igazgató úrtól, 
miszerint 2013. októberében újra nyitják a fiókirodát Sárospatakon. Viszont kérni fogják 
levélben, hogy ne várjanak októberig, hanem azonnal nyissák meg az ügyfélszolgálati irodát.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
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• Egyed Attila képviselı meghívása a Végardói Falunapra 
 
Egyed Attila képviselı: Tisztelettel hívja a város lakosságát a június 29-én a Végardói 
Faluházban megrendezendı falunapra, melynek programját ismerteti.  
 
 

• Szvitankó Tamás képviselı felvetése a város útjainak állapotáról  
 
Szvitankó Tamás képviselı: Elsıként polgármester úr tájékoztatójához hozzáfőzi, tudomása 
szerint második félévtıl a járási székhelyeken kötelezı ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodát 
üzemeltetni.  
Felveti ezután a város útjainak állapotát. Tisztában van a rendelkezésre álló pénzzel, 
ugyanakkor tisztában van az idegenforgalom fontosságával is. A fürdı megközelítése nagyon 
nehéz. Elsıdlegesen azon utakat kellene helyrehozni, ahol baleset történt. Több fórumon 
hangoztatják a közmunkaprogramot, de nem látja a munkájuk eredményét. Gazos, piszkos a 
város. Az apró, közérzetet javító intézkedésekre nagy szükség van. 
 
Aros János polgármester: A két ülés közötti beszámolóban elmondta, hogy tartottak egy 
bejárást igazgató úrral és kapott egy szorosabb felügyeletet a Kommunális Szervezet. 
Megbízta a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjét, hogy felelıs és határidı megjelölésével 
állítson fel sorrendet a munkák elvégzését illetıen. Számára is elfogadhatatlan, ha nagy a gaz, 
szemetes a város. Az aszfaltozást is érintették, a fürdı körüli munkálatok befejezése után 
rangsort állítottak fel a munkavégzésre, és az összes balesetveszélyes utca végsı kijavítására 
július 19-ig kaptak határidıt.  
Elmondja továbbá, hogy aszfaltozásra kétszer akkora összeget fordítottak idén, mint tavaly és 
ez is kevés. A közel 40 év alatt felelıtlenül tönkre menni engedett utak állapotának teljes 
felújítása milliárdokat venne igénybe. Szvitankó képviselı úr felvetésére még elmondja, hogy 
nem tudnak közhasznúakkal dolgoztatni, startmunkaprogramban dolgoztatnak több, mint 200 
fıt, velük viszont csak azt a munkát tudják elvégeztetni, amire pályáztak. Tudatosan 
értékteremtı munkára pályáztak, melynek eredménye igenis látható a városban és a város 
területén (árkok, homlokzatok). E munkának is köszönhetı, hogy 8 % alá ment a 
munkanélküliség Sárospatakon.  
 
Oláh József Csaba képviselı: Felvetésre válaszolva elmondja, hogy elsıként a fürdı 
környéki utakat teszik rendbe, hisz a turisták fürdıbe érkezésekor már munkákat nem lehet 
végezni ezen útszakaszokon a megnövekedett forgalom miatt. Mai nappal befejezésre került a 
József Attila utca felújítása és megkezdték az aszfaltozást a Martinovics utcán. Ezután 
ütemtervszerően a Szent József utca, Déryné, Zrínyi, Október 23. tér és környéke, Kossuth u., 
Dobó Ferenc u., Borsi, Széchenyi utca felújítása következik – próbálnak rangsort felállítani a 
forgalom vonatkozásában.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Hétfın kapta a feladatot, amikor 
már tárgyalt is a Kommunális Szervezet vezetıjével az akut feladatok ellátását illetıen. A 
sürgısen ellátandó feladatok elvégzésére kidolgoztak egy ütemtervet, határidıt, ezeket 
folyamatosan végezni kell, mint a főnyírást, fák gallyazását, aszfaltozást. Július 19-ével 
jelölték meg a határnapot, amíg az általuk körbejárt és meghatározott helyszíneken lévı 
problémákat el kell hárítani. Elsısorban a balesetveszélyes kátyúk és közterületi fák lettek 
meghatározva. Napi szinten egyeztetnek Oláh képviselı úrral.  
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Szabó András képviselı: Az Eötvös utcánál van egy útbaigazító tábla a vár felé, mely el van 
fordulva, így a József Attila utcát mutatja, melyet vissza kellene fordítani. Kérése továbbá, 
hogy a játszóterek főnyírása élvezzen már prioritást minden településrészen. Szól a Csepel tó 
partján kiépült támrendszerrıl és megköszöni, hogy kispatakon már beérni látszik a nyertes 
pályázat által végzett munka, több helyen betonburkolattal látják el az árkokat.  
 
Saláta László Mihály képviselı: Felhívja a figyelmet a Kinizsi utcán található kátyúra, 
melynek javítása remélhetıleg hamarosan megtörténik. Szó esett arról, hogy elfogyott az utak 
felújítására szánt pénz. Nem tudja, hogy az elhangzott feladatok megoldására van-e még 
keret? 
 
Oláh József Csaba képviselı: A Kommunális Szervezet költségvetésében szereplı 
keretösszeg elfogyott, májustól az önkormányzati költségvetésbıl aszfaltoznak és 350 tonna 
aszfaltra pályáztak a startmunkaprogram keretein belül, mely jelenleg közbeszerzési eljárás 
alatt van.  
 
Aros János polgármester: Három forrásból biztosítottak lehetıséget: a Kommunális 
Szervezetnél, az önkormányzatnál és pályázatból. Több, mint 20 millió forintot biztosítottak 
idén, mely kátyúzásra elég, útfelújításra viszont kevés. A gázberuházás után visszaaszfaltozott 
helyeken vannak a legnagyobb problémák. Aki azokat az utakat átvette, komoly mulasztást 
követett el. Türelmet kér még a lakosságtól, meg fogják oldani a problémát, hisz 
kötelességük.  
 
 

• dr. Vitányi Eszter jegyzı tájékoztatója a köztisztviselık napjáról  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Tájékoztatásul elmondja, hogy július 1. a köztisztviselık napja, 
így ezen a napon a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal is zárva tart, ügyfélfogadás nem 
lesz. A Polgármesteri Hivatalban a legközelebbi ügyfélfogadási nap július 3. szerda. 
 
 

• Aros János polgármester tájékoztatója várható rendezvényekrıl  
 
Aros János polgármester: A városi programok megtalálhatóak a város honlapján és a 
facebook-on – végardói falunap, várjátékok, Zemplén Fesztivál, stb. - .  
A szúnyogírtással kapcsolatosan elmondja, hogy e feladatra 8 mFt-ot különítettek el, melybıl 
3 mFt került felhasználásra, egyet nem fizettek ki, mert nem volt megfelelı. Mihelyt az 
idıjárás engedi, következik a következı irtás.  
Megköszöni ismét a Járási Hivatalnak a lehetıséget, hogy igénybe vehette a Képviselı-
testület a dísztermet.  
Szól végezetül arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban két hét közigazgatási szünet kerül 
elrendelésre.  
 
 
A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül.  
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A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzıkönyv 30. mellékletét képezik. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                                                        Aros János s.k. 
           jegyzı                                                                      polgármester 


