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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 31-

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

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila  
Hajdu Imre  
Krai Csaba  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szabó András 
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője, Keresztúri 

Ferencné a Rendelőintézet vezetője, Lendvainé Szendrei Ágnes a 
Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője, Ágoston András a Kommunális 
Szervezet vezetője-helyettese, Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet 
vezetője, Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és 
Könyvtára igazgatója, Bosch Ágnes a Tourinform Iroda vezetője, 
Soltész Ibolya belső ellenőr, Füzesséryné Dudás Eszter a Crescendo 
Nyári Akadémia művészeti vezetője, Végh Balázs a Crescendo Nyári 
Akadémia operatív igazgatója, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda 
vezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője, dr. 
Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportügyintéző  

 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester és Kiss Csaba képviselő nincs jelen.  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő, Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város 
Polgármestere, dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság 
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vezetője, dr. Komáromi Éva a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Sárospataki Járási Hivatalának vezetője, Kozsnyánszky János a 
Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Stumpf Bálint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula 
Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Az ülésről felvételt készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
  
 
Napirend előtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy az ülés 9 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot.  
Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat a Sárospataki Torna club Labdarúgó 
Szakosztálya vezetőjének kérelméről” című napirendet.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya 
vezetőjének kérelméről” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki támogatja a „Javaslat a 
Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel és a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-
völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel megkötendő együttműködési 
megállapodásokról” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalását, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel 
és a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális 
Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásokról” című előterjesztés nyílt 
ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az „Előterjesztés az 
INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről” 
című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület az „Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről” című előterjesztés nyílt ülésen történő 
megtárgyalásával  9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Javaslat a Hadas 
Építész Mérnöki és Művészeti Kft. Sárospatak város Településrendezési Terv szerződésének 
módosítási kérelméről” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. Sárospatak 
város Településrendezési Terv szerződésének módosítási kérelméről” című előterjesztés 
nyílt ülésen történő megtárgyalásával 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Megjegyzi, viszont szavazást nem igényel, hogy a meghívótól 
eltérően a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről szóló beszámolót a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is véleményezte.  
A meghívóban a „Javaslat Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti 
lakos szerződéshosszabbítási kérelméről” című napirendi pont a zárt ülés napirendje között 
szerepelt, ezt nyílt ülés keretében javasolja megtárgyalni. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki 
a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám 
alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről” című napirend nyílt ülésen történő 
tárgyalásával 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat a Sárospatak, 
Szemere u. 3. szám alatti lakóingatlan tulajdonjogának rendezésére” című napirendet, 
tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen történő tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Sárospatak, Szemere u. 3. szám alatti lakóingatlan 
tulajdonjogának rendezésére” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Javaslat a 
„Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése 
elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési szakaszában általános 
projektmenedzseri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében” című közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú 
projekt előkészítési szakaszában általános projektmenedzseri feladatok ellátása 
megbízási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett egyetértett.  
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Javaslat a 
„Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése 
elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési szakaszában 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vállalkozási szerződés keretében” című 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú 
projekt előkészítési szakaszában megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vállalkozási 
szerződés keretében” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 8 igen szavazattal 
és 1 tartózkodás mellett egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a „Javaslat a 2894/5. 
helyrajzi számú ingatlan értékesítési eljárásának eredményhirdetéséről” című napirend zárt 
ülésen történő tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a 2894/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítési 
eljárásának eredményhirdetéséről” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, a napirendi pontok 
tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Nyílt ülés egyéb ügyek között tájékoztatást szeretne adni a 
Sárospatakra érkezett EU élelmiszersegély-csomagokról.   
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület Oláh József Csaba képviselő Sárospatakra érkezett EU 
élelmiszersegély-csomagokról szóló szóbeli tájékoztatójának nyílt ülés egyéb ügyek 
között történő tárgyalásával 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Krai Csaba képviselő: Egyéb ügyek között a TAO-s támogatásról szeretne tájékoztatást adni.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület Krai Csaba képviselő TAO-s támogatásról szóló szóbeli 
tájékoztatójának nyílt ülés egyéb ügyek között történő tárgyalásával 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.   
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Szvitankó Tamás képviselő: Nyílt ülés egyéb ügyek között egy meghívást szeretne 
tolmácsolni mind a Képviselő-testület, mind Sárospatak lakossága felé.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület Szvitankó Tamás képviselő meghívás tolmácsolására vonatkozó 
javaslat nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között tájékoztatót ad hétvégi rendezvényekről. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület Aros János polgármester hétvégi rendezvényekről szóló 
tájékoztatójának nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Más javaslat nincs, így kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
kiegészítésekkel, és azzal, hogy először azon napirendi pontokat tárgyalják, melyekhez 
vendégek érkeztek, a napirendi pontokat elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel –  9 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
Napirend előtt: 

 
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  

Előterjesztő: Aros János polgármester  
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek 

tartalmának meghatározásáról szóló 2/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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3. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
 

4. Tájékoztató a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényről  
Előterjesztő: Füzesséryné Dudás Eszter művészeti vezető, Végh Balázs operatív 
igazgató   
Véleményezi: Humán Bizottság  

 
5. Beszámoló a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről 

Előterjesztő: Keresztúri Ferencné intézményvezető 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

6. Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 
leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

7. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2013. 
(X. 25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói 
tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi 
célvizsgálatáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
8. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervéről 
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
9. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Sárospataki Képtár működés 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
10. Javaslat a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel és a Tokaj-

Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel 
megkötendő együttműködési megállapodásokról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
 

11. Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének 
kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

12. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
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13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
14. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatti üzlethelyiség fennmaradási 

engedélyének meghosszabbítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

15. Javaslat visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom törlésének engedélyezéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
16. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
17. Javaslat rövidlejáratú hitel felvételéről és visszafizetéséről szóló 310/2013. (XI. 

29.) KT. határozat módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
18. Javaslat adósságkonszolidációban való részvételről  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

19. Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
20. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
21. Tájékoztató a Sárospatak 1581. helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról 

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti lakos 
szerződéshosszabbítási kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

23. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének bérezéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
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24. Javaslat a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. Sárospatak város 
Településrendezési Terv szerződésének módosítási kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
 

25. Egyéb ügyek  
• Oláh József Csaba szóbeli tájékoztatója a Sárospatakra érkezett EU 

élelmiszersegély-csomagokról  
• Krai Csaba képviselő szóbeli tájékoztatója a TAO-s támogatásról 
• Szvitankó Tamás képviselő meghívása a II. magyar hadsereg doni 

katasztrófájának megemlékezésére  
• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi rendezvényekről  
 
 

Zárt ülésen: 
 
 

1. Javaslat a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, 
korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési 
szakaszában általános projektmenedzseri feladatok ellátása megbízási szerződés 
keretében” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

2. Javaslat a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, 
korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési 
szakaszában megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vállalkozási szerződés 
keretében” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására   
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

3. Javaslat a Sárospatak, Szemere u. 3. szám alatti lakóingatlan tulajdonjogának 
rendezésére  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
4. Javaslat a 2894/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítési eljárásának 

eredményhirdetéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
 
Napirend előtt: 

 
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  

Előterjesztő: Aros János polgármester  
 
Aros János polgármester: December 13-án került sor a „Jó tanuló – jó sportoló díj”-ak 
átadására, melyet 2013. évben Balogh Gréta, Balogh Lilla, Géczi Zsombor és Vachter Fanni 
tanulók vehettek át. Ezen a napon tartotta évi szokásos közmeghallgatását a Képviselő-
testület, majd 1800 órától a sportolók díjazására került sor az Újbástya 
Rendezvénycentrumban. Ezúton gratulál valamennyi eredményt elért sportolónak. Szintén 
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ezen a napon zajlott a Farkas Ferenc Művészeti Iskola gálaműsora.  
December 14-én a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gálájára került sor. 
2013-ban az intézmény fennállásának 15. évfordulója volt, ebből az alkalomból Réthiné Muha 
Krisztina igazgató asszony, valamint Borsósné Fischinger Henrietta igazgatóhelyettes asszony 
miniszteri kitüntetésben részesült kimagasló pedagógiai tevékenységük elismeréseként, 
kitüntetésükhöz ezúton is gratulál a díjazottaknak.  
December 15-én advent harmadik vasárnapját ünnepelték, illetve ezen a napon került sor a 
főtér átadó rendezvénysorozat keretén belül egész napos rendezvényekre, illetve adventi 
hangversenyre.   
December 16-án a 2014-2020. közötti időszakra vonatkozóan Sárospatak fejlesztési terveiről 
tartottak tájékoztatást. Reálisan 40-50 milliárd forint körüli összegről fog rendelkezni a 
megye. Ugyanezen a napon a Megyei Közgyűlés keretén belül részletes tájékoztatót 
hallhattak Borsod-Abaúj-Zemplén Megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás 
bővítésének lehetőségeiről Lórántné Orosz Edit igazgató asszonytól.  
December 17-én a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. taggyűlésén, majd délután Borvidéki Egyeztető 
Fórumon vett részt, valamint a Rendőrséggel egy konzultációs fórum keretén belül 
egyeztettek az aktuális problémákról. Ugyanezen a napon a nyugdíjas klub évzáró vacsoráján, 
illetve a Végardói Nyugdíjas Klub vacsoráján vett részt jegyző asszonnyal.  
December 18-án a Világörökségi Tervvel kapcsolatosan egyeztettek, megyei évértékelőn vett 
részt Miskolcon, valamint Tokaj-Hegyaljai Kalandozások című program keretén belül 
találkozhattak az előadókkal.  
December 19-én a Carolina Óvoda és Bölcsőde évzáró vacsorájára került sor. 1900 órától 
kamarazenei koncert volt, ezt követően az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium karácsonyi 
ünnepsége, illetve a SUSI évzárója.   
December 20-án a Kisrefi ünnepelte 10. születésnapját (az anyaintézmény 483. tanévét 
kezdte) ebből az alkalomból nagyon szép előadást tekinthettek meg.  
December 21-én a Kiwanis Női Klub immár hagyományosan a Hild téren árulta saját 
készítésű termékeit, ennek bevételét jótékony célokra fordítják.  
December 22-én civil szervezetek szervezésében adventi eseményt tartottak, szintén a 
Makovecz Imre téren, a koordinálást a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének elnöke 
Saláta László vezette. Nagyon megható eseménynek lehettek részesei, nemcsak az utolsó 
vasárnapon, hanem valamennyi adventi alkalomkor is.  
December 23. és 2014. január 2. között téli igazgatási szünet volt a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatalban. Mindemellett természetesen azok az ügyeletek, amelyek szükségesek voltak, azok 
megtartásra kerültek. 
December 23-án a Vadásztársaság ebédosztására került sor a Huberus Vadásztársaság, illetve 
a Zempléni Vadászati Alapítvány, valamint a Kossuth Vadásztársaság vezetői egy melegételre 
hívták a sárospataki lakosokat, szép gesztus volt, ezúton köszöni meg Kerchner Józsefnek, 
Kerülő Gyulának és Géczi Ferenc elnök úrnak. Nagyon sokan köszönték meg rajta keresztül 
ezt a nemes gesztust. 
December 27-28-29-én kezdődött a hagyományos téli teremlabdarúgó torna minden idők 
egyik legnagyobb összdíjazásával, köszönet a Watt energiaital gyártó cégnek, a For You 2 
Kft-nek, valamint Belicza János elnök úrnak és csapatának.  
December 30-án a Főtér projektzáró rendezvényre került sor és koccintás volt a Polgármesteri 
Hivatalban.  
December 31-én szilveszteri programra hívták a sárospatakiakat és a városban tartózkodókat.  
Január 4-5-én az előbb említett teremtorna döntői zajlottak.  
Január 6-án a Borsodi Iparkamara fogadásra hívta Miskolcra. Január 7-én honosítással 
kezdték az évet. Január 8-án a térségben Szociális Szövetkezetre nyert pályázókkal folytatott 
egyeztetést, nevezetesen Szilárdi László úrral, aki itt Sárospatakon is egy szociális 
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szövetkezeti irodát fog nyitni, ezzel kapcsolatosan a tárgyalásokat megkezdték, és úgy tűnik, 
hogy 6-8 új munkahelyet ők is tudnak teremteni, köztük diplomások részére is. Minden ilyen 
kezdeményezést támogatnak. A rendezési tervvel kapcsolatban egyeztettek Rudolf Mihály 
építész úrral. Délután a Wass Albert Kör megemlékezést szervezett az Emlékkőnél Wass 
Albert születésének 106. évfordulója tiszteletére.  
Január 9-én képviselő-testületi ülés volt.  
Január 10-én a RIBEKIT Kft-vel egyeztettek. 
Január 11-én egy új sportág indult útjára sakkpong elnevezéssel, ezt a kezdeményezést 
mindenképpen továbbgondolásra alkalmasnak tartja, köszönet Kovács Tamás elnök úrnak és 
Sikora Attila alpolgármester úrnak.  
Január 13-án irodavezetői értekezlet volt, a Zemplén Televízió fogadóóra című műsorában 
vett részt. Elkezdték a rendezvénynaptár előkészítését, még mindig van lehetőség 
szerepeltetni azokat a rendezvényeket, amelyeket úgy gondolják a civil szervezetek, 
egyházak, cégek, hogy a közösen kiadott programfüzetben érdemes szerepeltetni. A pályázati 
források kihasználásával nagyobb koncertek lebonyolítására is lehetőség nyílik.  
Január 14-én a DEFACTORING Zrt-vel szerződés aláírására került sor a képviselő-testületi 
határozatnak megfelelően.  
Január 15-én az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara és a Patakhő Kft. között 
egyeztetés történt, mely szerint a korábban a Tanítóképző fűtési rendszerét ellátó korábbi 
Gyakorló Általános Iskolában átalakítások folynak, tehát ők nem tudják tovább szolgáltatni a 
hőt a tanítóképzőnek, az önkormányzat örömmel segít a Patakhő Kft-n keresztül, az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, és reméli mindkét fél számára megnyugtató 
megoldás születik. Szintén ezen a napon „Plakátok Székelyföldről” című kiállítás megnyitója 
volt. Jegyző asszony megkezdte az intézményekkel a költségvetés egyeztetését, ennek 
jelenlegi állásáról a mai ülésen is szó lesz. dr. Osváth Ildikó ügyvéddel folyamatban lévő 
ügyekről egyeztettek, amelyekből szerencsére egyre kevesebb van.  
Január 17-én a Zempléni Z.H.K. Kft. taggyűlése, illetve az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás ülése volt.  
Január 20-án Darmos Csaba „A napba öltöztetett lány” című könyvének bemutatójára került 
sor, 21-én a honlappal kapcsolatban egyeztettek. Szintén ezen a napon került sor a Sakk 
Diákolimpiára.  
Január 22-én a Cigándi Járás Munkaügyi Központjának átadására került sor. Szintén ezen a 
napon munkáltatói fórum zajlott a Sárospataki Járási Hivatal Dísztermében. A Humán 
Bizottság, illetve a Képviselő-testület is ülésezett ezen a napon, melynek fő témája a 
Sárospatak Város Kulturális Stratégiája volt a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, az 
ezzel kapcsolatban eljuttatott véleményeket ezúton köszöni meg az érintetteknek. Szintén 
ezen a napon tartották a Magyar Kultúra Napja ünnepségét, előtte hagyományteremtő 
szándékkal Ködöböcz József tanár úr emléktábláját megkoszorúzták, jelenlétükkel a 
Ködöböcz család tagjai is megtisztelték az eseményt. Ebben az évben a már említett Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Ködöböcz családdal együtt az Ének a Nemzetekért Kulturális 
Alapítvány részére a Crescendo Nyári Akadémia megszervezéséért Füzesséryné Dudás Eszter 
igazgató asszonynak adták át a Ködöböcz József díjat. Ugyanezen a rendezvényen került sor a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének díjazására is, ezt a díjat a 
művelődésszervező kategóriában Csatlósné Komáromi Katalin kapta meg, akinek ezúton is 
gratulál a díjhoz.  
Január 23-án a támogató szolgálatok finanszírozásával kapcsolatos megállapodás aláírására 
került sor a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban, az összeget – közel 10 millió 
forintot – már át is utalták. Szintén ezen a napon történt egyeztetés a PATAKIÁNA Kft-vel, 
örömmel jelenti, hogy minden szerződés aláírásra került.  
Január 24-én ismét honosításra került sor, majd Kapéri Miklósné Ilonka nénit köszöntötték 
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90. születésnapja alkalmából. Délután a Zempléni Szólótánc Fesztiválra került sor A 
Művelődés Háza és Könyvtárában. Este megkezdődött a báli szezon, a sváb bállal.  
Január 25-én Schirilla György átúszta a Bodrogot. A Sárospataki Lokálpatrióták 
Egyesületének szokásos évzáró vacsorájára került sor, majd ugyanezen a napon a Hubertus 
Vadásztársaság báljára. Ezen a napon kapta meg az év játékvezetője díjat Belicza János, 
melyhez ezúton is gratulál.  
Január 27-én Tokajban demonstrációt szerveztek a kamionforgalom ellen, hiszen ott is 
hasonló a helyzet, mint Sárospatakon. A Közútkezelő Kht. vezetőjéhez intézett levelére 
írásbeli választ nem kapott, telefonon viszont beszéltek, a jövő héten a városban elkezdik a 
7,5 tonnára vonatkozó korlátozó táblák kihelyezését.   
Január 28-án a Tanulással a Békéért Alapítvány képviselőjét Sikora Attila alpolgármester 
fogadta.  
Január 29-én a Tokaji Világörökség Borvidék Világörökségi Borklub Mád borvidékén 
mutatkozott be, ezen a rendezvényen lehetőség nyílt a Dr. Hörcsik Richárddal, Dr. Mengyi 
Rolanddal, Demeter Ervin kormánymegbízott úrral és Dr. Lázár János államtitkár úrral 
tárgyalni. Örömmel vették államtitkár úr azon bejelentését, mely szerint a kormány ebben az 
évben 5 milliárd forintot kíván fordítani a világörökségi települések további fejlesztésére. 
Egyébként 27 ilyen érintett település van. Most első körben az 5 milliárd forintból 1,5 milliárd 
forint kerül szétosztásra. A fennmaradó összegre is lesz lehetőség pályázni, az elképzeléseket, 
fejlesztési igényeket felmérték. Összességében a 2014-2020 közötti ciklusban a világörökségi 
települések közel 100 milliárd forintra nyújthatnak be pályázatot.  
Január 30-án tartották a Zempléni Településszövetség ülését.  
A mai napon alpolgármester úr támogatási szerződést ír alá a Belügyminisztériumban. Este 
több program is lesz, közöttük a bor programok keretén belül A Művelődés Háza és 
Könyvtárában pezsgőbemutató, illetve a mai napon ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a 
Huszár Panzió. 
Holnap a Carolina Óvoda és Bölcsőde báljára kerül sor az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégiumban, amelyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.  
A tavalyi képviselő-testületi ülésnek megfelelően megtörtént az 1000 leginkább rászoruló 
család részére az élelmiszersegély-csomag kiosztása a Gondozási Központon keresztül, amely 
problémamentesen zajlott. Nagyon sokan köszönték meg rajta keresztül a Képviselő-testület 
tagjainak ezt a döntését. Szintén ebben az időszakban került kiosztásra egy 2 millió forintos 
összeg, amit egy magát megnevezni nem kívánó személy bocsátott rendelkezésre. Ezzel az 
összeggel kapcsolatban az volt a kérése, hogy 200 sárospataki és 200 Sárospatak környéki 
település, elsősorban alsó tagozatos iskolái tanulóinak, illetve a város óvodásai számára egy 
5-5 eFt-os élelmiszercsomagot állítsanak össze. Ezt a kérést örömmel teljesítették, így ezúton 
is megköszöni a névtelen személy nagylelkű adakozását.  
Év végén a startmunka programosoknak lejárt a szerződése, közel 300 közhasznú munkásnak 
köszönték meg egy meleg ebéd keretén belül az egész éves értékteremtő munkáját, köszönet 
azoknak a vállalkozóknak, akik ennek lebonyolításában segítségükre voltak. A Polgárőrség az 
utolsó adventi vasárnapon egy tányér meleg étellel várta a programra kilátogató 
sárospatakiakat.  
Két személyi változást szeretne bejelenteni. Az egyik, hogy Dr. Szebényi Tibort választotta 
Sárospatak város aljegyzőjévé. Egyébként az álláshelyre pályázatot írtak ki, melyre négyen 
nyújtották be pályázatukat, gratulál a megválasztott aljegyzőnek, jó munkát kíván. Másik 
változás, hogy a Rendelőintézet gazdasági vezetői állására is pályázatot írtak ki, melyre 
szintén 4 pályázat érkezett. Erre az álláshelyre a korábban a hivatalban belső ellenőri 
tevékenységet ellátó Soltész Ibolyát nevezte ki, így február 1-től ő látja el a gazdasági vezetői 
feladatokat.  
A korábbi honlap üzemeltetővel a szerződést február végéig módosították, február végétől 
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pedig szeretnének egy új konstrukciót előkészíteni, melyre a Humán Bizottság, illetve a 
Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány kapott felhatalmazást. Az előkészített anyag a 
Képviselő-testület elé kerül, amely arról dönt, hogy milyen formában, mikortól és ki 
üzemeltesse tovább Sárospatak város honlapját. A Sárospataki Tömegkommunikációs 
Alapítvány elnökségének, kuratóriumának egyik tagját fogják megbízni azzal, hogy 
árajánlatokat kérjen be. Amint ezek megérkeznek, akkor a Képviselő-testület elé fog kerülni.  
Oláh József Csaba képviselő az Ökumenikus Segélyszervezet újabb lehetőségéről tájékoztatja 
Sárospatak város lakosságát.  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kiegészítése.  
 
Saláta László Mihály képviselő: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Közművelődési 
Stratégia végrehajtásában való részvételt több szervezet is aláírta.  
 
Aros János polgármester: Igen, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, a 
Református Kollégium, a Józseffalváért Egyesület, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete írta alá ezt a megállapodást. 
Természetesen tovább folytatódik magának a koncepciónak az elkészítése, hiszen a végső cél 
az, hogy kihasználják azt a civil szervezetekben rejlő potenciális erőt egy civil kerekasztal 
létrehozásával, amely Sárospatakon van, hatalmas tudásnak, akaratnak vannak a birtokában, 
ezt pedig a mindenkori városvezetésnek ki kell használnia.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Kiegészítésként elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt is 
felajánlott élelmiszert sárospataki lakosok részére.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

Napirend tárgyalása:  
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 2/2010. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, majd kéri jegyző 
asszonyt, ismertesse a napirendi pontban foglaltakat.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A Képviselő-testület 2010. január 29-ei ülésén alkotta meg a 
költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának 
meghatározásáról szóló 2/2010. (II. 1.) önkormányzati rendeletét, mely az akkor hatályban 
lévő, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ának rendelkezése alapján 
történt.  
Időközben hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, mely nem ró 
az önkormányzatra ebben a témakörben jogalkotási kötelezettséget, ezért a korábban 
meghozott rendelet hatályban tartása sem indokolt, ezért a javaslatban a rendelet hatályon 
kívül helyezésére vonatkozó önkormányzati rendeletet terjesztik a Képviselő-testület elé.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat 
elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévők képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

1/2014. (II. 04.) önkormányzati rendelete  
 

a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának 
meghatározásáról szóló 2/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek 
tartalmának meghatározásáról szóló 2/2010. (II.1.) önkormányzati rendelet. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Az előző napirendi pontnál már említett államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a „helyi önkormányzat (…) évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet (…) elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország Gazdasági 
Stabilitásáról szóló törvényben kapott felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint a saját bevételeinek, valamint szintén az e törvényben található 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét.” 
A javaslatban szereplő táblázatban a 2015., 2016. és 2017. évre vonatkozóan feltüntetésre 
kerülnek a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettsége összegei. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Borzalmas az a szóösszetétel, hogy adósságot keletkeztető ügylet, kérdezi jegyzőnőt, mit 
takar ez pontosan?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Mint ahogy a táblázatban is látható, azok az esetlegesen az 
önkormányzatot terhelő ügyletek, mint felvenni vagy átvállalni kívánt hitel, a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, kötvény vagy hasonló értékpapír kibocsátás, pénzügyi lízing. A 
Képviselő-testület láthatja, hogy ezt mind-mind tartalom nélkül, úgymond nullával tervezik, 
kiindulva abból, hogy 2014. február 28-a egy olyan alkalom lesz Sárospatak Város 
Önkormányzata és a többi hasonló önkormányzat életében, amikor egy óriási lehetőség adatik 
meg, mégpedig az, hogy az a hitelállomány, amely éveken keresztül nyomta az önkormányzat 
vállát, megszűnik létezni. Erre vonatkozóan - mivel a Stabilitási törvény egyértelműen 
kimondja, hogy milyen ügyleteket és hogyan köthet meg az önkormányzat - a tervezésnél 
ebből indultak ki, ez szerepel a táblázatban.  
Az adósságot keletkeztető ügyletek a táblázatban a 11-17. pontig tételesen felsorolásra 
kerültek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeiről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
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ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 6/2014. (I. 31.) KT. határozathoz  
 

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása 

     Ezer forintban! 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei MEGNEVEZÉS Sor-
szám 

2015. 2016. 2017. 

ÖSSZESEN 
7=(3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 7 

Helyi adók 
01 

    356 000        356 000        356 000         1 068 000    

Osztalék, koncessziós díjak 
02 

                       -      

Díjak, pótlékok, bírságok 
03 

        4 000            4 000            4 000              12 000    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

04 

      20 000          20 000          20 000              60 000    

Részvények, részesedések értékesítése 
05 

                       -      

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 
06 

                       -      

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 
07 

                       -      

Saját bevételek (01+… .+07) 08     380 000        380 000        380 000         1 140 000    

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09     190 000        190 000        190 000            570 000    

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+…..+17) 

10 
              -                    -                    -                       -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 
11 

                       -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 
12 

                       -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
13 

                       -      

Adott váltó 
14 

                       -      

Pénzügyi lízing 
15 

                       -      

Halasztott fizetés 
16 

                       -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
17 

                       -      

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) 

18 
              -                    -                    -                       -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 
19 

                       -      
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Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20                        -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
21 

                       -      

Adott váltó 
22 

                       -      

Pénzügyi lízing 
23 

                       -      

Halasztott fizetés 
24 

                       -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
25 

                       -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26               -                    -                    -                       -      

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 
27 

    190 000        190 000        190 000            570 000    

 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse, miért kell ezt a javaslatot a mai 
ülésen tárgyalnia a Képviselő-testületnek.   
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 2014-ben egy sajátos helyzet adódott, ami az elmúlt évekre nem 
volt jellemző. Korábban szinte hozzászoktak ahhoz, hogy a központi költségvetésről szóló 
törvény az adott évre vonatkozóan január 1. napján lépett hatályba.  
Az éven a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény 2013. december 21. napján került 
kihirdetésre és december 22. napjával hatályba is lépett. Az államháztartásról szóló törvény 
24. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig 
nyújtja be a Képviselő-testületnek.  
Így tehát 10 nappal korábban kerül erre sor, mint az előző években. Ez a Gazdálkodási Iroda, 
az intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára viszonylagos gyors és 
valamilyen szinten hatékony munkát adott. Hangsúlyozza, hogy rendkívüli rohamtempóban 
zajlott a költségvetési rendelet-tervezet összefésülése, ezért várható volt, hogy építő jelleggel 
még módosításokat fog javasolni a Képviselő-testület bármely tagja, illetve a bizottságok 
egyaránt.  
 
Aros János polgármester: Emlékeztet rá, hogy a 2014. I. félévi munkatervben a februári 
ülést február közepére tervezték, mert arra számítottak, hogy addig kell elkészíteni a rendelet-
tervezetet. Ezzel szemben már most elkészült, és mint ahogy bizottsági ülésen is elmondta, ezt 
első olvasatnak tekintik, és a bizottsági ülésen elhangzottakat és az ez utáni történéseket – 
mivel utalt egy remélt állami támogatásra is néhány napon belül – beépítve a költségvetés 
visszakerül a következő ülésre.  
Minden bizottság véleményezte a javaslatot, az előbb elmondottak ellenére kéri, hogy 
valamennyi bizottsági elnök ismertesse a bizottsági ülésen elhangzott módosító javaslatokat, 
amelyekről most nem kíván vitát nyitni, ezeket automatikusan beépítik a jegyzőkönyv alapján 
a következő előterjesztésbe.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – első olvasatként javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal: 
A rendelet-tervezet 6. mellékletében szereplő: Pataki diák szobor előirányzata 1,5 mFt-ban, a 
Rendezési terv módosítás, stb. előirányzata 8.890 eFt-ban, a Fejlesztési, eng. tervek 
előirányzata 4 mFt-ban, a Bontási, engedélyezési tervek előirányzata 4 mFt-ban, illetve a 
Térfigyelő kamerarendszer előirányzata 4 mFt-ban kerüljön megállapításra. 
A rendelet-tervezet 7. mellékletében szereplő PANEL program előirányzata 5 mFt-ban, az 
Önkormányzati tulajdonú ing. szennyvízcsatlakozása előirányzata 1 mFt-ban kerüljön 
megállapításra, a „Bodroghalászi vízelvezetési problémák megoldása” előirányzat elnevezése 
,,Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása” elnevezésre módosuljon és az előirányzat 3 
mFt-ban kerüljön megállapításra. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, ismertesse a sarokszámokat.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet 
eltér az előző évekétől, az eltérés azonban pozitív irányú. Itt talán a hiányra kellene kitérni. 
Az előző években 300-400 millió forint közötti működési hiánnyal fogadta el a Képviselő-
testület a rendelkezésre álló források miatt a költségvetési rendeletet. 
Ebben az évben – bár ez a táblázatokból nem derül ki nem pénzügyi szakember számára, mert 
úgy rendelkezik az államháztartási törvény – nem lehet hiányt tervezni, ezért a hiány az 
önkormányzatok egyéb támogatása soron van ugyanúgy, mint az előző évben. Az előző évben 
ez 333 millió forint volt, az idén ezen a soron 111 millió forint van, azonban ebből kb. 45 
millió forint olyan összeg, ami nem hiány, csak még nem kaptak a pontos összegre 
információt, illetve az elmúlt 1-2 napban nem kapták meg pontosan ezt az összeget. Itt az 
idegenforgalmi adó bevételének kiegészítése mintegy 15 millió forint értékben, a 
gyermekétkeztetés támogatására 30 millió forintot terveztek, tehát 45 millió forinttal kevesebb 
ez a hiány. Időközben a gyermekétkeztetés támogatása nem 30, hanem 40 millió forint lett, 
tehát ez az úgymond 66 millió forint tényleges hiány még 10 millió forinttal csökken, tehát 
közelebb van az 50 millió forinthoz, mint a 100 millió forintos nagyságrendhez.  
Ez köszönhető több tényezőnek, egyrészt a későbbi napirendi pontokban szereplő 
adósságkonszolidáció miatt az önkormányzatnak, mintegy 100 millió forint kiadás 
megtakarítása keletkezik, 80 millió forint tőketörlesztés, 20 millió forint kamat 
könnyebbséggel lehet így számolni.  
Másrészt a pénzmaradvány igénybevételénél mintegy 100 millió forinttal csökkenti a hiányt a 
tavaly decemberben kapott 250 millió forint, kormányhatározat alapján kapott állami 
támogatás. Ebből 150 millió forintot városfejlesztési, elsősorban fürdő és fürdő környéki 
fejlesztésekre kíván az önkormányzat fordítani, ennek az aláírására indult el az 
alpolgármester, másrészt 100 millió forint nyújt majd fedezetet a korábban az önkormányzat 
által fenntartott iskolák utáni hozzájárulás fizetésére. Ez a két tényező összességében alakítja 
úgy a költségvetést, hogy 200 millió forinttal kevesebb a hiány, olyan nagyságrendű, ami már 
kezelhető. Úgy gondolja, hogy az év közben elnyert támogatásokból ez a költségvetés 
finanszírozható.  
A fejlesztési oldalon is többletforrások mutatkoznak, itt elsősorban két tételt lehet kiemelni, 
az előbb említett kormányhatározat alapján járó 150 millió forintos fejlesztést, valamint a 
fürdő telek értékesítését, ami 160 millió forint értékben van a bevételek között, és a kiadások 
között is hasonló nagyságrendben lehet vele számolni. Ennek pontosítása a Képviselő-testület 
feladata lesz, hogy milyen konkrét célokra fogja felhasználni.  
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Aros János polgármester: Komoly remények vannak arra, hogy a 160 millió forint félretett 
pénzből, amit elsősorban fürdőfejlesztésre szeretnének fordítani, elsősorban a 3. és 4. kutat, 
illetve a kemping vizesblokkját meg tudják újítani. Hozzákezdtek egy esetleges csúszdapark 
előkészítéséhez, természetesen erről majd a Képviselő-testületnek kell döntenie.  
Azt szerette volna hangsúlyozni, hogy ennyire kedvező helyzet nagyon régen volt az 
önkormányzat életében. Ez több oknak is köszönhető, elsősorban a jelentős állami 
támogatásoknak, elnyert pályázatoknak, illetve a szoros és feszes gazdálkodásnak.  
Végre az intézményvezetőknek azon munkája, amellyel partnerek voltak a mindenkori 
képviselő-testületi döntéseknek, most vár van látszata, és az adósságkonszolidációnak, hiszen 
a február 28-ai újabb adósságkonszolidációval az önkormányzat valamennyi adóssága eltűnik, 
ami közel 100 millió forint megtakarítást fog jelenteni. Köszönhető továbbá azoknak a 
sárospataki vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik szintén partnerek voltak ezekben a 
döntésekben, megőrizték a munkahelyeket, pályáztak, hiszen ahogy látható volt, maguk a 
vállalkozások több mint 6,5 milliárd forintot hoztak a térségbe és közel 200 új munkahelyet 
teremtettek. Ha hozzáteszik az önkormányzat újabb 2,5 milliárd összegű pályázatát, amelyet 
már elnyert, akkor látható, hogy nagyjából 9 milliárd forintot tudtak mozgósítani az utolsó 
három évben Sárospatak környékén, és erre van ok büszkének lenni.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság is 
megtárgyalta a javaslatban foglaltakat, egyhangú szavazattal első olvasatként javasolja 
elfogadásra. Áttekintették a szociális feladatokra szánt összegeket, látható, hogy hasonló 
számadatokat mutat, mint a 2013. évi, ez elegendő volt a tavalyi évben is, bíznak abban, hogy 
ebben az évben is elegendő lesz.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése megelőzte az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ülését, tételesen tárgyalták azokat a módosításokat, amelyeket a bizottság elnöke a fentiekben 
ismertetett, azokat egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta. 
A rendelet-tervezetben foglaltakat első olvasatként 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a városban működő 
összes szökőkút állapota kerüljön felülvizsgálatra, és szükség szerinti felújításuk esetleges 
pályázati lehetőségek kihasználásával történjen meg.  
 
Aros János polgármester: A Képviselő-testület tagjaié a lehetőség, hogy hozzászóljanak az 
első olvasathoz, még egyszer hangsúlyozza, hogy ne kezdjenek el vitatkozni az összegeken, 
mert a következő ülésig már részben az előbbi bejelentése alapján reméli, hogy többet fog 
tudni, illetve a módosítási javaslatok átvezetésre kerülnek.  
 
Zérczi László képviselő: Javaslata, hogy a költségvetés tervezetének 7. mellékletében 
szereplő Bodroghalászi vízelvezetési problémák megoldására szánt 6 millió forintot külön 
sorban szerepeltessék a 2014. évi költségvetésben. Kéri ezt arra való tekintettel is, mert ez bár 
csapadékvíz-elvezetési problémaként is szerepel, de valójában az árvízvédelmi feladatoknak a 
végleges megoldása felé vezető út első lépését képezné. Ez tulajdonképpen egy olyan 
tervdokumentáció készítése, ami lehetőséget adna a 2014-ben is megjelenő olyan 
pályázatoknak, amelyek bel-, illetve árvízvédelemmel kapcsolatosak. Ha lesznek ilyen 
pályázatok, akkor kész tervek nélkül eleve hátrányba kerül a település.  
Emlékeztet a közel 4 éve történt borzalmas árvízre, a védekezés megoldása tavaly is szerepelt 
a tervezetben, de kikerült a végleges költségvetésből, most viszont újra van rá lehetőség, ezért 
kéri, hogy ez külön sorban, a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges összegben 
szerepeljen.  
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A városban vannak csapadékvíz elvezetési problémák, sőt vannak olyan területek, ahol 
egyáltalán nincs felszíni csapadékvíz elvezetés, vagyis a lehullott csapadék belvíz kialakító 
tényező, gyakorlatilag valahol elszivárog, ami súlyos problémát jelent. Az ott élők is belátják, 
hogy az első az árvízvédelmi feladat megoldása, hiszen az sokkal komolyabb és nagyobb 
problémákat okoz. Szeretné, ha ezt szem előtt tartanák.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Hiányolja az önként vállalt feladatok részletes kimutatását 
(Zemplén Televízió, Sárospatak Újság, Sárospatak honlap).  
Szökőkutak kapcsán elmondja, hogy az állomáson található szökőkút viszonylag nem túl 
magas összegből felújítható, tudja, hogy bizonyos szerkezeti változásokat kellene eszközölni, 
csöveket kellene cserélni, illetőleg a szivattyút elvitték, de ezt kb. 1 millió forintból helyre 
lehetne állítani, miután ott tervezve van a MÁV parkolójának átépítésére, akár ennek az 
összegnek 1 millió forinttal való megemelésével, akár más tételből 1 millió forintot lehetne 
biztosítani ennek a rendbetételére.  
Egyébként a Hild téri szökőkút felújítására a 6 millió forintot kevésnek tartja, ezt át kellene 
gondolni.  
Összességében az utakra nincs megfelelő összeg tervezve, azt gondolja, hogy a végső 
olvasatig át kellene gondolni, annál is inkább, mivel mindenki tudja, hogy azok milyen 
állapotban vannak, tavaly 9 millió forinttal emelték meg az erre fordítandó összeget, most 
nem mond nagyságrendet, de a végső olvasatig ezt is át kellene gondolni.  
 
Aros János polgármester: A térfigyelő kamerákra 3 ajánlatot kértek be, mellyel a Vízikapu 
környéke, a Hild tér környéke, a Makovecz tér és környéke lesz kamerával lefedve. 
Egyébként ki kellene bővíteni az egész Rákóczi utcával, a Kossuth utcával, illetve a Piac 
környékével. Hogy erre elég lesz-e a 4 millió forint, nem tudja, de a költségvetés végső 
olvasatára ezt már konkrét javaslattal szerepeltetik, ha a Képviselő-testület magával az elvvel 
egyetért.  
Az aszfaltozásra idén is közel 30 millió forint összeget szerepeltetnek, mint ahogy tavaly is. 
Egyébként tavaly a háromszorosára kellett megemelni a korábban megszokott összeget. Most 
valamivel jobb a helyzet, mint tavaly ilyenkor.  
Hétfőn fog választ kapni egy olyan lehetőségre, amely ezzel kapcsolatos, hiszen most meg 
fogják nyitni az uniós forrásokból a belterületi utak és járdák aszfaltozásának a lehetőségét, 
meg vannak az elképzelések, amikor a pályázat kiírásra kerül azonnal pályázni fognak, és 
remélhetőleg még ehhez a 30 millió forinthoz valamit hozzá fognak tudni tenni. Nagy szükség 
lenne rá.  
A panelprogrammal kapcsolatban elmondja, ami készen van, azt szerepeltessék benne, és ha 
helyesek az információk, akkor hamarosan ki fogják bővíteni nemcsak a panellakásokra ezt az 
energiatakarékossági, -hatékonysági pályázati lehetőséget, hanem magánházakra is, amelyre 
nagyon nagy szükség lenne.  
Bodroghalász, Sárospatak vízelvezetés problémáinak megoldása, teljesen mindegy, hogy 
milyen néven szerepeltetik, a lényeg, hogy a problémát meg kell oldani, a 6 millió forintot a 
tervezésre vonatkozóan magasnak tartotta, úgyhogy irodavezető úr még pontosan meg fogja 
nézni. El kell dönteni, ha globálisan szerepeltetik, akkor mi az, amit meg szeretnének belőle 
valósítani, egyébként a város valamennyi árkára ráférne legalább a tervek elkészítése. A 3 
évvel ezelőtti árvíz óta néhány lépést tettek arra, hogy még egyszer ne ismétlődhessen meg az 
akkori probléma, de természetesen még további lépések szükségesek ennek érdekében.  
A szökőkutakkal kapcsolatban elmondja, amíg a városban kátyúk, rossz út, rossz járda van, 
addig az az első, most érkeztek el odáig, hogy végre a szökőkutakkal is foglalkozhatnak. Úgy 
gondolta, hogy apránként, évente újítsák fel ezeket, de ha a Képviselő-testület úgy gondolja, 
akkor a két szökőkút rendbetétele kezdődjön meg. A Hild téri szökőkútra már kért be 
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árajánlatot, ez 5 millió forintra vonatkozik, valóban csak a gépészet felújításaira, illetve az 
alsó szint szigeteléseire - ugyanis nincs alatta szigetelőanyag, így a víz elfolyt - illetve a 
szivattyú pótlására - ami eltűnt -. A minimális felújítás értéke 5 millió forint, ha ezt teljesen 
rendbe szeretnék tenni, és átépíteni, az 10 millió forint feletti összeget képvisel. Javaslata, 
hogy most induljanak el azzal, hogy a gépészetet tegyék rendbe. Az állomáson található 
szökőkút rendbetételére kevés lesz az 1 millió forint, de a végső költségvetés elkészítéséig 
erre vonatkozóan is kérnek be árajánlatot és megnézik, hogy mennyiből tudják azt rendbe 
tenni.  
Más gond is van, mivel oda betervezték a MÁV terület előtti önkormányzati tulajdonban lévő 
parkoló aszfaltozását, felújítását, viszont a nagyobb, betonos rész még rosszabb állapotban 
van. Meg fogják kérni a MÁV Zrt-t, hogy segítse az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, 
ha meg tudnak velük állapodni, akkor hajlandó az önkormányzat akár erre is fordítani, mert 
nem mindegy, hogy milyen körülmények fogadják az idelátogató turistákat.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A korábbiakban 50-60 millió forint 
hiányról beszélt, a költségvetési rendelet-tervezetben 375.161 eFt költségvetési hiány 
szerepel. Ennek az az oka, hogy az államháztartási törvény azt írja elő, hogy a tárgyévi 
bevételek és kiadások különbözetét kell feltüntetni, ugyanakkor az önkormányzatot az összes 
bevétel és összes kiadás érdekli, ami 50-60 millió forint. Az előző évről áthozott 
pénzmaradvány több mint 300 millió forint, az ugyanúgy az önkormányzat bankszámláján 
van, tehát a tényleges hiány 50-60 millió forint, az államháztartási törvény szerint közölt 
költségvetési hiány magasabb.  
 
Aros János polgármester: Mivel első olvasatról beszélnek, ezért kéri jegyző asszonyt, 
foglalja össze a határozati javaslatot.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló javaslatot megtárgyalta, azt első olvasatként elfogadja. Megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt a költségvetés végleges kidolgozására, beépítve a bizottsági 
üléseken, illetve a mai ülésen elhangzottakat, majd újból a bizottságok és a Képviselő-testület 
elé terjesztésére.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
azt első olvasatként elfogadja.  
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetési rendelet végleges 
kidolgozására, melybe kerüljenek beépítésre a bizottsági és a testületi ülésen 
elhangzottak, majd a beépítést követően újra kerüljön a bizottságok, illetve a Képviselő-
testület elé. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: 2014. február 28.  
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényről  
Előterjesztő: Füzesséryné Dudás Eszter művészeti vezető, Végh Balázs operatív 
igazgató 
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Füzesséryné Dudás Eszter művészeti vezetőt, valamint 
Végh Balázs operatív igazgatót. Kéri a vendégeket, a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.  
 
Füzesséryné Dudás Eszter a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetője: Köszönti a 
megjelenteket a Crescendo Nyári Akadémia alapítójaként és művészeti vezetőjeként. 
Megköszöni a Ködöböcz József díjat, a virágcsokrot és azt, hogy ilyen módon is méltatták és 
elismerték a Crescendo Nyári Akadémiát, az elmúlt 10 éves munkájukra tekintettel.  
Végh Balázs kollégája 2013. novemberétől a Crescendo Nyári Akadémia operatív igazgatója, 
illetve az azt szervező Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány munkatársa.  
Budapestről érkeztek, megköszönik a lehetőséget, hogy bemutathatják az akadémiát.  
A Crescendo International nemzetközi szervezetet Beat Rink, lelkipásztor, író alapította, aki a 
baseli egyetem professzora. A Crescendo 25 éves múltra tekint vissza, kb. 10.000 fős 
taglétszáma van nemzetközi szinten, köztük a világ legelismertebb zeneakadémiáinak, 
egyetemeinek professzorai, koncertmesterek, rangos nemzetközi szólisták.  
A Nyári Akadémiát az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány szervezi, amely egy 
közhasznú nonprofit szervezet, tehát normatívával nem rendelkezik, egyéb juttatást nem 
kapnak, adományokból, pályázatokból és támogatásokból tartják fenn magukat.  
Az Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítványt 1995-ben alapította Timothy Bentch, aki 
2006-ban költözött vissza az Amerikai Egyesült Államokba, így az év szeptemberétől 
megbízta az alapítvány vezetésével. 2004. óta vezették együtt a Crescendo Nyári Akadémiát, 
így az alapítvány áll teljes mértékben a Nyári Akadémia lebonyolításának hátterében.  
A Crescendo Nyári Akadémia nemzetközi szinten egyedülálló rendezvény. Maga diákként és 
zeneakadémistaként nagyon sok bel- és külföldi mesterkurzuson, nyári, illetve évközi zenei 
szemináriumon vett részt.  
Kéthetes rendezvényről van szó, egyedülálló a művészvilágban, azzal, hogy 
összművészetiségre törekednek, tehát a zene mellett több művészeti ág is képviselteti magát, 
illetve maga a képzés is egyedülálló. Egy-egy nyári akadémia során egy-egy fő részére napi 5-
6-7 óra képzést biztosítanak, a 14 napos rendezvény során 180-200 fős részvételi gárdával - itt 
most csak a diákokat említi - ez több mint 10.000 tanítási óra. Összlétszámuk meghaladta a 
300 főt. Nemzetközi szintű, magas rangú tanáraik vannak, akik a Crescendo International 
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kapcsolatköréből kerülnek Sárospatakra. Mivel a Crescendo a hit és művészet kapcsolatán 
tevékenykedik, ez köztudott, tehát ők felajánlásból, saját idejükből oda szánva 2 hetet a nyár 
során érkeznek Sárospatakra, szállást, étkezést, útiköltséget és egy nagyon minimális 
költőpénzt biztosítanak számukra, tehát ilyen feltételek mellett érkeznek a városba.  
A nyári akadémia 2004-ben kb. 160 főt számlált, 2013-ra több, mint 300-an lettek, 2014-ben 
is legalább 300 főt várnak 30-40 országból. Egyébként nagyon különleges helyekről is jöttek 
(Dél-Afrikai Köztársaság, Bahama-szigetek, Panama, Costa Rica, Ausztrália, Új-Zéland, 
Távol-kelet, illetve az amerikai kontinens több országából).  
A Crescendo Nyári Akadémia Sárospatakon egyedi és nagy kuriózumként van számon tartva, 
magyarországi és európai viszonylatban is nagyon jelentős rendezvény.  
 
 
Füzesséryné Dudás Eszter művészeti vezető projektor segítésével bemutatja a Képviselő-
testület számára azt a 2,5 perces, Crescendo Nyári Akadémia célcsoportjának készült image 
filmet, ami egyelőre még angol nyelven tekinthető meg, és amely nagyszerűen fejezi ki 
mindazokat az értékeket Sárospatakról, amit nemzetközi szinten szeretnének népszerűsíteni, 
ezáltal Sárospatak hírnevét is öregbíteni 4-5 kontinensen legalább 30-40 ország irányába.  
Ezt követően a Képviselő-testület megtekinti a Crescendo Nyári Akadémia 10 éves 
működésének összefoglalásáról készült rövidfilmet.  
 
 
Füzesséryné Dudás Eszter a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetője: 
Sárospatakon minden intézményben jelen vannak, évek óta központi helyszín a Sárospataki 
Református Kollégium, illetve a Comenius Főiskola. Mindkét helyen szállást, illetve a 
termeket teljes egészében igénybe veszik. Mindemellett a templomokban vannak jelen, tavaly 
óta a Szent Erzsébet Házban, ahol zenetörténeti előadásokat szerveztek, valamint A 
Művelődés Háza és Könyvtárában, illetve első évben az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégiumban.  
Elmondja, hogy a Nyári Akadémián 40-50 zongorát használnak. 2014-ben szükségük lesz 
még egy iskola épületre, hisz 57 tanár tanít a Crescendo Nyári Akadémián és mindenkinek 
legalább egy termet kell biztosítani. Kollégiumi szállásokat tudnak biztosítani még a 
legnagyobb művészeknek is.  
Létrejött Sárospatakon egy nemzetközi rendezvény, nagyon magas minőségi kultúrával, 
hiteles emberekkel, mely az elmúlt években fesztivállá nőtte ki magát. Az elmúlt 10 év során 
400-500 rendezvény zajlott itt a tanszaki hangversenyektől az opera előadásokig. E 
rendezvényekre díjmentes a belépés.  
Átadja a szót Végh Balázs operatív igazgatónak. 
 
Végh Balázs a Crescendo Nyári Akadémia operatív igazgatója: Hozzászólásában 
elmondja, hogy 2004-ben – amikor indult a Nyári Akadémia – 100-120 diák volt, 30 tanárral. 
Idén 250 diákot várnak és 50-60 tanárt. Azt szeretnék, ha a fesztivál jelleg még inkább 
kidomborodna a jövőben, és olyan rendezvényévé válna a városnak, mely turistavonzó lehet – 
erre már látnak jeleket. Idén a fesztivál jelleget tudatosan készítik elő, így a kurzus második 
hete nyitott fesztivál lesz, természetesen ingyenesen. Nonprofit intézményként fő céljuk nem 
a fesztivál oldaláról történő árbevétel, hanem az a hozzáadott érték, amivel a kurzusokon részt 
vevő diákokon túl a város közösségét is tudnák gazdagítani. Ehhez kérik a város támogatását. 
Kérésük egy évenként megújuló kölcsönös együttműködés lenne, melyhez partnerként kérik a 
város vezetését. Ehhez egy ingyenes fesztivált nyújtanának, amely magas minőségi kultúrát 
jelentene a város életében, továbbá 300-350 fogyasztó turistát hoznának a városba. Ezen 
túlmenően pedig Sárospatak hírnevét is vinnék szerte a világba. Ezért pedig az 
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önkormányzattól - a városvezetés bölcs döntésére bízva - erkölcsi és anyagi támogatást 
kérnének. Sikeres együttműködést remél és kíván Sárospatak Városa és a Nyári Akadémiát 
szervező Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány között.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a szerdai ülésére már megkapta a 
tájékoztató írásos anyagát. Nagy öröm a város számára, hogy Sárospatakon kerül 
megrendezésre már sok éve a Crescendo Nyári Akadémia, hisz megpezsdül a város. A 300-
350 fős diákok közül már sokan visszajárók. A bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató 
elfogadását a Képviselő-testületnek. 
Mint a Zemplén Televízió munkatársa biztosítja művészeti vezető asszonyt arról, hogy eddig 
is vetítették, ezután is levetítik az image filmeket a Crescendo Nyári Akadémiáról, hogy 
vigyék tovább az Akadémia hírnevét.  
 
Szabó András képviselő: Az a vezető, aki ilyen szeretettel és élvezettel beszél a munkájáról, 
és nagyhírű előadókat hív Sárospatakra, méltó az önkormányzat által nemrég átadott 
Ködöböcz József díjra. Hatalmas lendülettel dolgoznak, így a következő években is biztosított 
az Akadémia működése. Köszöni, amit a városért tesznek. A város lehetőségeihez mérten 
eddig is támogatta az Akadémiát, mely véleménye szerint az elkövetkezőkben is így lesz.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Elmondja, hogy Füzesséryné Dudás Eszter tagja a 
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének. Megköszöni eddigi munkáját, gratulál a 
kitüntetéséhez, és bízik abban, hogy a jövőben is sok általuk szervezett kulturális 
rendezvényen vehetnek részt. 
 
Aros János polgármester: Gratulál a jelenlévő vezetőknek és kéri, továbbítsák köszönetüket 
az alapítvány valamennyi dolgozójának szervező munkájukért. Javaslata, hogy az ülésen 
elhangzottak alapján kössenek együttműködési megállapodást az Ének a Nemzetekért 
Kulturális Alapítvánnyal. Ha van már az alapítványnak ez évi esemény naptára, kéri juttassák 
el az önkormányzat részére, hogy beépíthessék a város rendezvényei közé. A város 
költségvetésében pedig – lehetőségeikhez képest - anyagi támogatást is ígér az alapítvány 
számára.  
 
Végh Balázs a Crescendo Nyári Akadémia operatív igazgatója: Kiegészítésként elmondja, 
hogy évenként megújuló együttműködésről lehetne szó, tekintettel arra, hogy nonprofit 
szervezetről van szó, így normatív támogatása nincs az alapítványnak. Minden évben 
adományokból működnek, némi bevételük származik részvételi díjakból, de ez elenyésző 
összeg éves költségvetésükhöz képest.  
 
Füzesséryné Dudás Eszter a Crescendo Nyári Akadémia művészeti vezetője: Elmondja, 
hogy szóróanyagukat elhozták az ülésre, így mindenki számára elérhető. 
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén a Humán Bizottság véleményére 
tekintettel kéri a Képviselő-testület szavazását a tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2014. (I. 31.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Crescendo Nyári Akadémia rendezvényről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Crescendo Nyári Akadémia 
rendezvényről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt   t u d o m á s u l   v e t t e . 
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium 
működéséről 
Előterjesztő: Keresztúri Ferencné intézményvezető 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Elmondja, hogy korábban volt néhány rosszindulatú pletyka a 
laboratórium átszervezése miatt, ezért kérték intézményvezető asszony újabb tájékoztatását az 
átszervezésről. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
igyekeztek jól előkészíteni a laboratórium átszervezését, 2013.december 1-jei időponttal. 
Mára már elmondható, hogy az átszervezés jól sikerült, a lakosság megszokta. Könnyebb 
hozzájutni a lelethez, mint korábban, kevesebb vért vesznek kolléganői a vizsgálatokhoz, ill. 
este 19 óráig lehet átvenni a leletet, ezek mind előnyként jelentkeznek a betegek részére. 
Sokan igénybe veszik az e-mailben történő, a vidéki betegek pedig a levélben történő 
leletküldést. A Rendelőintézethez panasz nem érkezett, jó visszajelzéseket kapott. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak keddi felvetésére, miszerint nem történhetne-e 
nagyobb időintervallumban a vérvétel, szerdától már fél héttől lehetett vérvételre jönni a 
Rendelőintézetbe. Kéri, mások is segítsék építő javaslataikkal, kéréseikkel a Rendelőintézet 
működését.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Szabó András képviselő: Köszöni intézményvezető asszonynak, hogy kérésük ilyen hamar 
meghallgatásra talált. Bizottsági ülésen orvos tagtársuk jelezte a cukorbetegek soron kívüli 
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vérvételének lehetőségét, kéri ezen egyeztetés lefolytatását. A labort kérő orvosnak célszerű 
lenne már a beutalóra ráírni a soronkívüliséget.  
 
Aros János polgármester: Kéri intézményvezető asszonyt válaszoljon az elhangzott 
felvetésekre, továbbá adjon rövid tájékoztatót a régi épület felújításáról. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Elmondja, hogy a régi épület felújítása jó 
ütemben halad, nyár végén beköltözhető lesz. Ebbe az épületbe azok a szakrendelések 
költöznek be, amelyek jelenleg a Comenius u. 16. szám alatti épületben vannak elhelyezve 
ideiglenesen (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, fogászat, háziorvosi szolgálat, stb.).  
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a beszámoló 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2014. (I. 31.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a laboratórium átszervezése miatt a laboratórium működéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadta.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 

 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, 
leltárának és selejtezésének szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Köszönti Soltész Ibolya belső ellenőrt, aki 2014. február 1-től a 
Rendelőintézet gazdasági vezetője.  
 
Soltész Ibolya belső ellenőr : Elmondja, hogy az intézményvezető az intézkedési terv alapján 
készített egy beszámolót, melyet megküldött részére. A beszámoló módosított határidőket is 
tartalmaz, melyet jegyző asszony elfogadott, a beszámolót az anyag tartalmazza. 
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a tájékoztató tudomásul vételét a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a 
tájékoztatót megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja annak tudomásul 
vételét azzal, hogy az utóvizsgálat kerüljön vissza a bizottság elé a következő hónapban is.  
 
Aros János polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a tájékoztató 
tudomásul vételéről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2014. (I. 31.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és selejtezésének 
szabályszerűségi célellenőrzésének utóvizsgálatáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és azt  t u d o m á s u l   v e t t e .  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 

 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
276/2013. (X. 25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói 
tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi 
célvizsgálatáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a belső ellenőr rövid szóbeli kiegészítését. 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr : Elmondja, hogy a jelentésre intézkedési tervet készített az 
intézményvezető, az intézkedési terv egyes pontjaiban itt is határidő-módosítás történt, melyet 
jegyző asszony jóváhagyott.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja annak tudomásul vételét.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja a tájékoztató tudomásul vételét azzal, hogy következő hónapban is kerüljön vissza  
bizottsági ülésre a tartozások alakulása.  
 
Aros János polgármester: Javasolja, hogy képviselő-testületi ülésre ne jöjjön vissza ezen 
ellenőrzés, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalja a továbbiakban.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy 
intézményvezető asszony tájékoztatta a bizottságot arról, hogy szükséges csökkenteni a 
kiadásokat, szállítói tartozásokat, ugyanakkor vannak olyan szakrendelések, melyek most 
kellett, hogy beinduljanak, ezeknek viszont anyagi vonzata is van. A bizottság nem szeretne 
gátat szabni a fejlesztéseknek, ezért is kérték, hogy minden bizottsági ülésre kerüljön vissza a 
tartozások állománya, és ha fejlesztésekről van szó, akár még emelkedhet is a tartozás.  
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a 
tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2014. (I. 31.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/ 2013. (X.25.) KT. 
határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a 

csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és azt  t u d o m ás u l  v e t t e .  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Soltész Ibolya belső ellenőr : Megköszöni a lehetőséget, hogy a Rendelőintézet gazdasági 
vezetője lehet. 
 
Aros János polgármester: Gratulál kinevezéséhez és jó munkát kíván Soltész Ibolyának. 
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8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervéről 
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
a Kft. üzleti tevékenysége idén bővül egy tevékenységgel. 2013. január 1-től a Sárospataki 
Képtárat üzemelteti a Kft. Sikeres tevékenység bővítést hajtottak végre, melyet szeretnének 
folytatni. TÁMOP projekt zajlott a Képtárban, melynek keretében a Képtár oktatási 
szerepvállalását növelő tevékenységek zajlottak. Több, mint 700 gyerek vett részt különböző 
művészeti, oktatási programokban, művészetpedagógiai foglalkozások zajlottak, és nyáron 
múzeumi napközi foglalkozások. Az üzleti terv egy része e tevékenység idei finanszírozását 
taglalja, ill. a Képtár kezelésében lévő gyűjtemények népszerűsítését, valamint olyan 
kiállítások szervezését, ahol a sárospataki művészeti élet elismert tagjai jelenhetnek meg más 
településeken, akár határon túl is. Véleménye szerint a Képtár ilyen irányú tevékenysége 
érdemes tovább bővítésre és támogatásra, hisz Sárospatak művészeti életének hírét öregbíti.  
Az üzleti terv másik része a mozi digitalizációjáról szól, ez esetben egy komoly pályázati 
összeg keretében 2D-s és 3D-s beruházás indul meg február végén, várhatóan márciusban már 
új műszaki tartalommal új filmeket vetíthet a Sárospataki Mozi. A Kft. lehetőséget lát abban, 
hogy a mozi büféjét popcorn és szénsavmentes üdítőitalok árusításával bővítse, visszanyerve 
így a mozi régi hangulatát. Több gépbeszerzés szükséges, ill. a büfé helyiséget felújítani e 
tevékenység ellátására.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság 
egyhangúlag nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a SIDINFO Nonprofit Kft. 
2014. évi üzleti tervét tekintettel arra, hogy számszakilag nincs összhangban a város 2014. évi 
költségvetésének első olvasata, ill. a Kft. által benyújtott üzleti terv. Egyik helyen 6 mFt, 
másik helyen 6,7 mFt szerepel átadott pénzeszközként az önkormányzat részéről.  
Ezen túlmenően Vámosi Ilona bizottsági tag javaslatára a bizottság javasolja, hogy 
amennyiben lehetséges, a moziban üzemeltetendő büfében foglalkoztatásra kerülő 
munkavállaló munkaidőkeretben kerüljön foglalkoztatásra. Kérték igazgató urat, vizsgálja 
meg a mai képviselő-testületi ülésig, hogy erre van-e lehetőség.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Humán Bizottság ülésére a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által felvetett dolgok már tisztázódtak, ennek fényében a 
bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
Kft. 2014. évi üzleti tervét.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság felvetésére elmondja, hogy az üzleti terv készítésekor még nem jelent meg az a 
minisztérium részéről kiadásra kerülő tájékoztatás, amely tartalmazza a Sárospataki Képtár 
működéséhez biztosítandó állami normatíva pontos összegét. Így a tavalyi finanszírozási 
összeggel került a költségvetés tervezetbe, 6 mFt-tal. Ez az összeg viszont változott 6.789 eFt-
ra. Tudomása szerint ez az összeg irodavezető úr által már átvezetésre került.  
A bizottság másik felvetésére pedig elmondja, hogy közfoglalkoztatás keretében nem 
lehetséges munkaidőkerettel történő foglalkoztatás.  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Az utoljára elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy két jogszabály 
vonatkozik a foglalkoztatási jogviszonyra, a Munka törvénykönyve – 2012. évi I. törvény - és 
egy külön jogszabály, mely kimondottan a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 
személyekre vonatkozik – 2011. évi CVI. törvény. Ezek vonatkozó bekezdéseiben szerepel, 
hogy ha vasárnap rendes munkaidőnek számít, a közfoglalkoztatott is beosztható 
munkavégzésre. A Munka Törvénykönyve tételesen tartalmazza a vasárnapra eső rendes 
munkaidőt. Abban az esetben, ha rendeltetése folytán e napon is működik a munkáltatónál a 
szolgáltatás – az üzleti tervben pedig szerepel a mozi vasárnapi nyitva tartása -, a 
munkaidőkeret vonatkozásában ez megoldható, de ezt még leegyeztetik az ügyvezetővel.  
 
Egyed Attila képviselő: Az üzleti tervben szerepel 1 db laptop és 1 db fényképezőgép 
vásárlása. Kérdése, hogy nem lehet-e az Újbástya gépeit használni?  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy a SIDINFO Nonprofit Kft. nem átvette az Újbástya működtetését, hanem 2010-ben 
átadta az önkormányzatnak a kezelésében lévő vagyont, a felett a Kft. nem rendelkezik. Más 
önkormányzati intézmény kezelésében áll az Újbástya vagyona. Viszont a munkatársak saját 
eszközeiket használják a munkavégzés során és a megnövekedett tevékenység – 
múzeumpedagógiai program, múzeumi napközi, stb. - ismeretében szükséges ezen eszközök 
beszerzése (gyűjtemény végig fotózása reklámanyagok, kiadványok készítéséhez, stb.).  
 
Hajdu Imre képviselő: Igazgató úr meghivatkozta a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, 
mely rendezvényt pályázati forrásból kívánják megvalósítani, kérdése, hogy miért nem 
pályázati forrásból vásárolják meg a szükséges eszközöket?  
Nehezményezi továbbá, hogy az idei évre vonatkozó képtári szakmai munka nagyon rövid 
megfogalmazást kapott az előterjesztésben, részletesebb, kidolgozottabb tervezetet szeretett 
volna látni a 2014-es évre vonatkozóan.  
Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén azt erősítette meg igazgató 
úr, hogy a Képtár látogatottsága semmit nem változott az elmúlt évben – szeretné tudni, hogy 
mi ennek az oka, továbbá tervezi-e a látogatottság növelését?  
 
Saláta László Mihály képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy ő az egyik tagja a Kft. 
Felügyelő Bizottságának, bár mindig megkérdőjelezte a SIDINFO Kft. ilyen irányú 
tevékenységét. A munkaeszközökkel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy valóban úgy van, 
ahogy igazgató úr elmondta, mióta a SIDINFO Kft-hez tartozik a Képtár működtetése, azóta 
saját eszközeikkel dolgoznak a munkatársak. Figyelembe kellene azt is venni, hogy a 
közművelődési stratégia kidolgozásában is nagy segítséget nyújtott a Képtár dolgozó gárdája, 
ezért támogatja az eszközbeszerzést.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Felvetésre válaszolva elmondja, 
hogy a munkavállaló büfében való foglalkoztatását a jegyző asszony által ismertetett módon 
biztosítani tudják.  
Szintén felvetésre válaszolva elmondja, hogy a tavalyi éven a Kft. kezelésébe kerülő Képtár 
kísérleti éven esett át, hisz ennek üzemeltetési tapasztalatairól semmilyen forrás korábbról 
nem állt rendelkezésére. Látogató szám növekedést nem ígért. A TÁMOP projekt keretében, a 
múzeumok éjszakája program keretében – az ebben való részvétel a Kft. saját 
kezdeményezése volt – több látogató járt a Képtárban. Ezen túl pedig az említett két projekt 
keretében a korábbi látogató szám többszörösére emelkedett.  
Tekintve pedig a gyűjtemények állapotát, ill., hogy jellemzően a kiállító helyiségek nagysága 
nem ad lehetőséget a gyűjtemény komoly változatosságára, hisz a gyűjtemény egy része nincs 
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feldolgozva, ezért nem tudnak forrás hiányában új kiállítási anyagokat kiállítani. Azok a 
kiállítás tervek, melyek szerepelnek az üzleti tervben, lehetőséget adnak arra, hogy a meglévő 
gyűjtemények újra feldolgozásra, kiállítható állapotba kerüljenek, ami a pataki kiállítási 
színvonalat is bővítheti.  
 
Hajdu Imre képviselő: Mi az oka, hogy a gyűjtemény jelentős része nincs feldolgozva? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Annyira jelentős a Béres, 
Domján, Andrássy Kurta János gyűjtemény, hogy egyszerre nem lehet kiállítani. 
 
Hajdu Imre képviselő: Szeretne látni egy statisztikát, leltárkönyvet a feldolgozottsági 
állapotról.  
 
Aros János polgármester: Javaslata, hogy a Képtár vezetőjét hívják meg a következő Humán 
bizottsági ülésre, aki válaszolhat a kérdésekre.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy 
a gyűjtemények fel vannak dolgozva, csak a kiállíthatóságuk kérdéses. A múzeumvezető 
kompetenciája, hogy milyen gyűjteményben lévő anyag állítható ki a Képtárban.  
 
Aros János polgármester: Kérnek egy átfogó tájékoztatót ez ügyben.  
 
Hajdu Imre képviselő: Nem kapott választ a Képtár idei terveinek részleteiről.  
 
Aros János polgármester: A 3.3. pont részletesen tartalmazza a 2014. évi program naptárat 
január 16-tól októberig.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a 3.3. pont tíz 
pontban részletezi azon programokat, melyek a Képtárhoz köthetőek. Vannak továbbá olyan 
programok, melyek nem Sárospatakon, hanem más városban lesznek - pl. a sajószentpéteri 
Domján kiállítás, Molnár Irén festőművész kiállítása Nagybányán - . Viszont a Sárospataki 
Képtár 45 éves jubileumának eseményei ide kötődnek, továbbá a Domján iskolai pályázat 
meghirdetése szintén a Képtár pataki tevékenységéhez kötődik.  
A 3.4. pont pedig tartalmazza, hogy a Magyar Kultúra Napján elfogadott kulturális stratégia 
főbb vonalai abba az irányba mutatnak, hogy a város tervezi újragondolni a város kezelésében 
lévő kiállítóhelyek hasznosítási rendszerét. Nem szeretne úgy a Sárospataki Képtárba 
különböző kiállításokat hozni, ami nem ehhez a stratégiához illeszkedik. Az üzleti terv 
készítésekor ez a stratégia még nem került elfogadásra, ezért nem szerepelnek a Képtár 
kiállításairól részletes tételek az előterjesztésben. Természetesen van több szakmai ötlet, 
javaslat, mely ide kapcsolódik, de ezt a Képtár szakmai vezetésével egyeztetni szükséges. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Egyetért a javaslattal, miszerint a Humán Bizottság ülésére 
hívják meg a Képtár vezetőjét. Javasolja ugyanakkor a Képviselő-testületnek, hogy látogasson 
el a Képtárba, nézze meg, hogy milyen körülmények között lehetne kiállítást rendezni. 
Szellőzetlen, salétromos épületről van szó, ahol kiállítást nem igazán lehet rendezni, ezért 
vannak a különböző közintézményekben a különböző képek, szobrok, stb.  
 
Aros János polgármester: Meg kell próbálni pályázati lehetőséget találni a Képtár 
felújítására. A büfé üzemeltetésének örül, hisz 80 km-es körzeten belül minden igényt 
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kielégítő mozija lesz a városnak, és ezzel még tudják színesíteni a kínálatot, továbbá talán a 
Képtárban is tud a büfé tevékenységet végezni.  
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a SIDINFO Nonprofit Kft. 
2014. üzleti tervét elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 2014. évi üzleti tervéről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-01 4934) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2014. évi üzleti 
tervét jóváhagyja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  

 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Sárospataki Képtár működés 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Hozzászólásában elmondja, hogy 
a Sárospataki Képtár jelenleg heti öt napon át tart nyitva, de az épület kihasználtsága - az 
előző napirendnél említett okok – miatt indokoltnak tartja a nyitvatartási idő átgondolását a 
múzeumi törvénnyel összhangban. Ez lehetőséget ad arra, hogy minden év november 1-jétől a 
következő év március 31-ig a múzeumi intézmények zárva tartsanak és bejelentés alapján 
legyenek látogathatóak, aminek a Képtár meg tud felelni. Április 1-től október 31-ig heti négy 
nap nyitva tartást biztosítanának a látogatók számára. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnöke kérése volt, hogy konkretizálja jelen ülésre a Képtár tervezett nyitva tartását, így 
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elmondja, hogy szerdától szombatig négy napos nyitva tartást terveznek, a többi időpontban 
bejelentés alapján látogatható a Képtár. E működés-változtatás jóváhagyását kéri a Képviselő-
testülettől. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal, hogy a testületi ülésre a módosított 
nyitva tartás konkrétan kerüljön meghatározásra. Megjegyzi, ez nem az ő, hanem az egész 
bizottság javaslata volt. Kérdése, hogy vasárnap nem kellene a Képtárnak nyitva tartania? 
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
azért indokolt a szombat, mert a megnövekedett feladatokat – büfé üzemeltetése – ugyanolyan 
létszámmal kell ellátnia a Kft. munkavállalóinak. A vasárnapi nyitva tartás arányaiban 
nagyobb terhet jelent a munkavállaló részére és nehezen üzemeltethetővé teszi a büfét, ill. a 
Képtár adminisztratív feladatait.  
 
Aros János polgármester: Egyetért a felvetéssel, miszerint a Képtár szombaton és vasárnap 
is legyen nyitva, hisz akkor van több látogató, turista a városban is, erre keresni kell a 
megoldást.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Javasolja állandó kiállítás megnyitását a Képtárban 
(Andrássy, Béres gyűjtemény).  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a javaslatban 
foglaltakkal, hisz összecseng a környéken lévő kiállítóhelyek nyitva tartásával. Az országban 
mindenhol megvan a lehetőség arra, hogy előre bejelentett időpontban látogathassák az adott 
intézményt. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. Személy szerint egyetért Hajdu képviselő úr felvetésével, így ha nem is minden 
vasárnap, de ha Sárospatakon valamilyen kulturális rendezvény van vasárnap és több száz 
ember látogatása várható, akkor kérése, hogy legyen nyitva a Képtár, akár a főállású dolgozók 
munkaidőkeretének terhére.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az elhangzott javaslatokkal 
egyetért. Ha városi rendezvény kapcsán indokolt a Képtár nyitva tartása természetesen nyitva 
fognak tartani, mint ahogy ezt már az elmúlt éven is több alkalommal megtették, tehát nem 
zárkózik el a Kft. attól, hogy a múzeum vasárnapi napokon is nyitva legyen.  
 
Aros János polgármester: A vasárnapi nyitva tartás lehetőségét még keresni kell. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, aki a határozati-javaslattal egyetért ezzel a kiegészítéssel és azzal, 
hogy a ,,Sárospataki Képtár” szövegrész helyébe a ,,Sárospataki Galéria” szöveg lépjen, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság által üzemeltetett Sárospataki Galéria működés módosításának 

jóváhagyásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-01 4934) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, tárgybani javaslatot megtárgyalta és 
a Sárospataki Galéria alábbi nyitva tartását jóváhagyja: 
 

• 2014. január 1. és 2014. március 31. között kizárólag bejelentés alapján 
látogatható, 

• 2014. április 1. és 2014. október 31. között heti 4 napot tart nyitva, 
• 2014. november 1. és 2014. december 31. között kizárólag bejelentés 

alapján látogatható 
 
azzal, hogy a vasárnapi nyitva tartás lehetőségét keresni kell. 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Galériában a 
teremőr munkakör megszüntetéséhez hozzájárul. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel és a Tokaj-
Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel 
megkötendő együttműködési megállapodásokról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri Bosch Ágnes irodavezető szóbeli kiegészítését. 
 
Bosch Ágnes a Tourinform Iroda vezetője: Megköszöni, hogy a Képviselő-testület 
figyelemmel van a Tourinform Iroda kérésére. Az iroda készül az Utazás 2014. kiállításra, és 
mint minősített Tourinform Iroda, lehetőségük van arra, hogy kedvezményesen vegyenek 
részt a kiállításon. Törekedtek az összeg minél hatékonyabban történő felhasználására, így 
Sátoraljaújhely, Tokaj és Sárospatak település adná össze a két pultot magában foglaló stand 
költségét, melyet három egyenlő arányban osztanának meg. Sárospatak egy összegben kifizeti 
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a 228.600,-Ft-ot, Sátoraljaújhely és Tokaj városa pedig megállapodásban rögzíti, hogy a rájuk 
vonatkozó összeget határidőre megfizetik. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását.  
 
Aros János polgármester: Ésszerűnek, gazdaságosnak tartja a javaslatot. A javaslatot 
bizottságok nem véleményezték.  
 
Szvitankó Tamás a Sárospatak és Térsége Turizmusáért Egyesület elnöke: 
Hangsúlyozza, hogy mivel a Sárospataki Tourinform Iroda minősített, így fele áron 
bérelhetnek kiállító standot. Nagyon örül annak, hogy a három város e kiállításon is közelebb 
kerülhet egymáshoz.  
 
Aros János polgármester: Rövid tájékoztatást kér a Tourinform Iroda működéséről. 
 
Bosch Ágnes a Tourinform Iroda vezetője: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt 
időszakban szép számban érkeztek vendégek Sárospatakra Budapestről és egyéb 
nagyvárosokból. Jövő héten az Iroda Kassán vesz részt  az Utazás Kiállításon és bíznak 
abban, hogy ezáltal még több szlovák vendég érkezik majd Sárospatakra. Ezen túlmenően jó 
esélyük van arra, hogy elindulhatnak egy lengyel kampányban, erősítve ezt a vonalat is.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Felhívja a sárospataki idegenforgalommal foglalkozó 
intézményeket, vendéglőket, hogy éljenek e lehetőséggel, keressék a Tourinform Irodát.  
 
Aros János polgármester: Aki szeretné megmutatni magát az Utazás Kiállításon, keresse 
Bosch Ágnes irodavezető asszonyt – éljenek ezen ingyenes lehetőséggel. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a határozat-tervezet 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta. 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesülettel és a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, 
Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettel megkötendő együttműködési 

megállapodásokról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület közötti együttműködési megállapodást – a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal – és a Sárospatak Város Önkormányzat és a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, 
Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület közötti együttműködési 
megállapodást – a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására. 
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Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 14/2014. (I. 31.) KT. határozathoz 
 

Együttműködési megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhelye:  3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Törzsszáma:  726490 
Adószáma:  15726494-2-05 
KSH számjele: 15726494-8411-321-05 
Bankszámlaszáma: 11734169-15350095-00000000 
Képviseli:  Aros János polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről 
 
Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület 
Székhelye:  3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3. 
Törzsszáma:   
Adószáma:   
KSH számjele:  
Bankszámlaszáma: 10701403-67229950-52100008 
Képviseli:  Dankó Dénes elnök 
(a továbbiakban Egyesület) 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek rögzítik, hogy 2014. február 27. és 2014. március 2. között Budapesten 
megrendezésre kerülő UTAZÁS 2014. turisztikai kiállításon Tokaj, Sátoraljaújhely, 
Sárospatak városai 2 db 04EMO_C típusú közös pulton kíván megjelenni. 
 
2. Felek rögzítik, hogy a 2 db 04EMO_C típusú pult ellenértéke bruttó 228.600,- Ft, azaz 
kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint, melynek költségeit Sárospatak Város 
Önkormányzata, a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület és a Tokaj-Hegyalja, 
Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület egyenlő mértékben 
finanszíroz. 
 
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó 
kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forintot egy összegben a Magyar Turizmus Zrt. részére, a 
Magyar Turizmus Zrt. által előírt határidőre kifizeti. 
 
4. Az Egyesület vállalja, hogy a bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó kettőszázhuszonnyolcezer-
hatszáz forint egyharmad részét, bruttó 76.200,- Ft-ot, azaz bruttó hetvenhatezer- kettőszáz 
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forintot 2014. február 10. napjáig Sárospatak Város Önkormányzata folyószámlájára 
megfizeti. 
 
5. Amennyiben az Egyesület fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamatot is köteles megfizetni. 
 
6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges 
jogvitákat egyeztetéssel, békés úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a 
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  
 
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Felek jelen szerződést elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírták. 
 
Sárospatak, 2014. január 31. 
 
 

.................................................................. .................................................................. 
          Önkormányzat                Egyesület 
 
 
2. melléklet a 14/2014. (I. 31.) KT. határozathoz 
 

Együttműködési megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhelye:  3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Törzsszáma:  726490 
Adószáma:  15726494-2-05 
KSH számjele: 15726494-8411-321-05 
Bankszámlaszáma: 11734169-15350095-00000000 
Képviseli:  Aros János polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről 
 
Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 
Székhelye:  3910 Tokaj, Serház utca 1. 
Törzsszáma:   
Adószáma:  19337278-1-05 
KSH számjele:  
Bankszámlaszáma: 54900440-11070856-00000000 
Képviseli:  Dr. Asztalos Éva elnök 
(a továbbiakban Egyesület) 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
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1. Felek rögzítik, hogy 2014. február 27. és 2014. március 2. között Budapesten 
megrendezésre kerülő UTAZÁS 2014. turisztikai kiállításon Tokaj, Sátoraljaújhely, 
Sárospatak városai 2 db 04EMO_C típusú közös pulton kíván megjelenni. 
 
2. Felek rögzítik, hogy a 2 db 04EMO_C típusú pult ellenértéke bruttó 228.600,- Ft, azaz 
kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forint, melynek költségeit Sárospatak Város 
Önkormányzata, a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület és a Tokaj-Hegyalja, 
Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület egyenlő mértékben 
finanszíroz. 
 
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó 
kettőszázhuszonnyolcezer-hatszáz forintot egy összegben a Magyar Turizmus Zrt. részére, a 
Magyar Turizmus Zrt. által előírt határidőre kifizeti. 
 
4. Az Egyesület vállalja, hogy a bruttó 228.600,- Ft, azaz bruttó kettőszázhuszonnyolcezer-
hatszáz forint egyharmad részét, bruttó 76.200,- Ft-ot, azaz bruttó hetvenhatezer- kettőszáz 
forintot 2014. február 10. napjáig Sárospatak Város Önkormányzata folyószámlájára 
megfizeti. 
 
5. Amennyiben az Egyesület fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamatot is köteles megfizetni. 
 
6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges 
jogvitákat egyeztetéssel, békés úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a 
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  
 
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Felek jelen szerződést elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírták. 
 
 
Sárospatak, 2014. január 31. 
 
 

.................................................................. .................................................................. 
          Önkormányzat                Egyesület 
 
 

 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének 
kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.  
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Aros János polgármester: A Képviselő-testület tagja a Torna Club elnöke, kéri szóbeli 
kiegészítését.  
 
Krai Csaba képviselő: Elmondja, hogy a Sárospataki Torna Club a TAO-s pályázatban 
továbbra is érdekelt és szeretne pályázni. Az előterjesztésben öt pontban szerepelnek a 
pályázatban elvégzendő munkálatok, melyek közül az 5. pontban szereplő eredményjelzőt 
kivételre javasolja, mivel nagyon magas áron érkeztek be árajánlatok. A Sárospataki Torna 
Club elnökeként bejelenti személyes érintettségét, és hogy a szavazásban részt kíván venni.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Kiegészítésként elmondja, hogy a 
jogszabály a korábbi évekhez hasonlóan nem változott, ugyanolyan keretek között 
pályázhatnak a szakosztályok a társasági adókedvezményből származó összegekre, a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról kellene döntést hoznia a Képviselő-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Az STC ismét élni szeretne azzal a lehetőséggel, amit három éve a 
társasági adókedvezmény a cégeknek biztosít. Eddig is sokan éltek e lehetőséggel, most az 
STC Labdarúgó Szakosztálya szeretne 10 mFt összköltségig pályázni az alábbi munkákra: 
öltöző nyílászáróinak cseréje, centerpálya házakkal határolt részén labdafogó háló kiépítése, 
sporttelep hangosításának felújítása, edzőpálya világításának teljes cseréje, az eredményjelzőt 
elnök úr kivételre javasolta a magas árajánlatok miatt.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a 
határozat-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. Megjegyzi, a bizottság nem kapott 
számadatokat, így nem tud nyilatkozni az eredményjelző árajánlatát illetően. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a 
tulajdonosi hozzájárulást megadják a Sárospataki Torna Club részére, hogy pályázhasson, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Városi Sportpályán történő felújításról  
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 
29.) rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul, hogy a Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló belterület 2724. helyrajzi számú, a valóságban 
Sárospatak, Zrínyi utca 12. szám alatt lévő „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanra a 
társasági adókedvezmény alapján igénybe vett támogatással történő sportcélú fejlesztés 
megvalósulása esetén, az adókedvezmény mértékéig, 5 éves időtartamra jelzálogjog 
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kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 15/2014. (I. 31.) KT. határozathoz 
 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
 
 
Alulírott Aros János kijelentem, hogy a Sátoraljaújhelyi Járási Földhivatalnál 2724. helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 12. sz. címen található 
ingatlan az általam képviselt Sárospatak Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi. 
 
 
Az általam képviselt Sárospatak Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, 
hogy a Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztálya a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO program) 
keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz 
felújítást megvalósítson. 
 
Sárospatak Város Önkormányzata, mint tulajdonos, hozzájárul ahhoz, hogy a Sárospataki 
Torna Club labdarúgó szakosztálya a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési 
programnak, a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti 
rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Sárospatak Város 
Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás 
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a 
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Sárospataki Torna Club labdarúgó 
szakosztályával együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat 
megteszem és a rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
amely akadályozná a Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztályát abban, hogy a TAO 
szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott 
időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
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A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt 
Sárospatak Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
Sárospatak, 2014. január 31.  

 
            Aros János  
                       polgármester 

 
 

 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Az intézmények, egyesületek szinte évente beszámolnak a 
Képviselő-testületnek tevékenységükről. Korábban a Polgármesteri Hivatal nem élt e 
lehetőséggel, most viszont jegyző asszony elkészítette a beszámolót. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy a 2013. évben rengeteg változás 
történt a hivatal életében, mely az első hónapokban megnehezítette a munkát. Kiegészítené 
néhány adattal az írásos beszámolót. 2012. december 31. napjával az engedélyezett létszám 63 
fő volt, a betöltött álláshely 58 fő. Időközben elkezdődött a Járási Hivatalok kialakítása, így 
2012. októberében jegyző asszony a hivatal állományából átkerült a Járási Hivatal létszámába, 
ezzel kezdetét vette a változás. 2013. január 1-jével további 2 fő irodavezető, 5 fő 
okmányirodai ügyintéző, 2 fő szociális igazgatási ügyintéző, 1 fő gyámhivatali ügyintéző, 1 fő 
jogi referens, 1 fő ügykezelő, 1 üres álláshely, majd 1 fő műszaki irodavezető, és 1 fő 
építéshatósági ügyintéző került át a Járási Hivatalhoz, mindösszesen 16 fő. A Járási 
Tankerület is megkezdte tevékenységét, 2012. év végén Donkó József már elkezdte munkáját 
a tankerület létrehozásával kapcsolatosan, aki korábban a Kabinet Iroda vezetője volt. 2013-
ban 4 fő ügyintéző a Tankerülethez került, összesen 5 fő. 
A Sárospataki Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2013-ban 45 főre csökkent, 
melyből a betöltött álláshelyek száma 41 fő. A felsorolásból is kitűnik, hogy a hivatalban ez a 
létszámváltozás meghatározó.  
Összevetette a 2012-ben és 2013-ban iktatott ügyiratok számát. 2012-ben 12531 főszám 
iktatása történt a Polgármesteri Hivatalban, ez 2013-ban 9119-re csökkent. Nagymértékű 
változás történt a szociális igazgatásban, az építésügy tekintetében, legnagyobb az 
okmányirodai feladatkörbe utalt ügyeknél. A helyben maradó ügyeknél - önkormányzati és 
általános igazgatási ügyeknél - 400 sorszámra iktatott ügyirat növekedés van. 2012-ben 1010 
ilyen ügyirat volt, mely 2013-ban 1413. Valóban elment feladat, átkerültek személyek, de 
megvizsgálva a megmaradó iratok számát, kis túlzással mondható, hogy növekedett a feladat 
és az ügyiratok száma.  
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Az ügyfelek elégedettségével kapcsolatosan szól a hatósági ügyben meghozott és 
megtámadott döntések számáról. Adóigazgatási ügyben három eset történt, a Kormányhivatal 
mindhárom döntést helyben hagyta. Két esetben szociális igazgatás esetében is volt 
megtámadott döntés, egy helybenhagyó és egy megsemmisítő döntés született. Építésügyi 
ügyek területén három megtámadással érintett ügy volt, amely esetben két helyben hagyott és 
1 megváltoztatott (részben megváltoztatott) döntést jelentett. Egy alkalommal volt 
önkormányzati hatósági ügy, mely esetben a bizottság döntését a Képviselő-testület helyben 
hagyta, mint a döntésre hivatott szerv. 
Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala által ellenőrizték a Támogató Szolgálat munkáját, és elmondható, hogy 
nagyon elégedettek voltak, hiba nélkülinek értékelték a tevékenységet. Szintén a B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a Polgármesteri Hivatal iratkezelését. Az iratkezelési 
szabályzat pontosítására, ill. archiválással kapcsolatos tevékenységre hívták fel a figyelmüket, 
ez esetben intézkedési terv készült, a határidők folyamatban vannak.  
Legnagyobb horderejű ellenőrzés a 2013. végén indult Állami Számvevőszéki utóellenőrzés 
volt. Az ÁSZ 2011-ben vizsgálatot végzett az önkormányzatnál, ennek utóellenőrzése jelenleg 
is folyamatban van.  
 
Aros János polgármester: Köszöni jegyző asszony beszámolóját. Megjegyzi, a beszámoló 
írásos anyaga felkerült a honlapra, így a város lakossága megtekintheti. Korábban több 
feljelentés volt az önkormányzattal kapcsolatosan, de ezek el is múltak, hisz valamennyi 
intézmény és a Polgármesteri Hivatal is minden törvényt betartva, magas szakértelemmel 
végzi munkáját.  
A létszámadatokkal kapcsolatosan elmondja, jegyző asszony többször kérte, hogy egyes 
irodákban növeljék a létszámot, hisz növekedtek a feladatok, de eddig nem volt lehetőségük 
létszámbővítésre. Elmondja végül, hogy valamennyi megüresedett helyet megpályáztat az 
önkormányzat. Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja a beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a hivatal beszámolóját a Képviselő-testületnek. Az anyag nagyon részletesen 
kibontja a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokat. Példaként említi az ifjúsági és sportreferens 
munkáját, melyet korábban hárman végeztek, most pedig már egyedül látja el feladatait.  
 
Hajdu Imre képviselő: Információt kér az anyaggal kapcsolatosan, 2013-ban nem volt 
születési anyakönyvi bejegyzés Sárospatakon? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tekintettel arra, hogy Sárospatakon nincs olyan intézmény, ahol 
szüléseket vezetnének le, így nincs születési anyagkönyvi bejegyzés sem. Akkor lenne 
bejegyzés, ha valakinél nagyon gyorsan beindulna a szülés és helyben születne meg a 
gyermek. A sárospataki kismamák nagy része vagy Sátoraljaújhelyben, vagy más város 
egészségügyi intézményben ad életet gyermekének és az anyakönyvezés szabályai szerint az 
anyakönyvezés ott zajlik, ahol a születés történik.  
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Saláta László Mihály képviselő: A beszámoló nagyon részletes, melyből egyértelműen 
kitűnik a hivatal irodáinak működése. Az Igazgatási és Szociális Csoport végzi a halotti 
anyakönyvi bejegyzéseket, 2013-ban 74 ilyen eset volt, ugyanakkor 243 hagyatéki leltárt 
vettek fel – ennek mi az oka?  
A hatósági csoport feladatai közé tartozik a kóbor ebek időszakos begyűjtésének 
megszervezése. Sok bírálatot kapnak mostanában bizonyos szervezetek, ennek ellenére még 
most is nagyon sok kóbor eb van a városban. Történt-e ezzel kapcsolatos felmérés a 
közelmúltban? 
Szintén a Műszaki és Kommunális Iroda feladata a levegő tisztaságmérésének feladata – 
szoktak ilyen felmérést végezni? Kérdése továbbá, hogy van-e a városnak környezetvédelmi, 
természetvédelmi programja?  
Amikor az új Szerezeti és Működési Szabályzatot napirendre tűzték már tapasztalta, hogy bár 
sok feladat átkerült a Járási Hivatalhoz, nagyon sok feladat maradt a Polgármesteri Hivatalnál, 
és erre jelen előterjesztés még inkább rávilágít. Gratulál a beszámoló elkészítéséhez.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kérdésre válaszolva elmondja, a hagyatéki leltár felvételében már 
a póthagyatéki leltár felvétele is szerepel, melyet részletez.  
Elmondja továbbá, hogy vannak olyan feladatok, melyek személyfüggők, és vannak olyanok, 
melyek elvégzéséhez pénzre van szükség. A Saláta képviselő úr által felvetett további két 
felvetés (kóbor ebek, levegőtisztasági, környezetvédelmi program) ez utóbbi csoportba 
tartozik. Benne szerepelt az idei költségvetés-tervezetben is a környezetvédelmi program 
elkészítése, de kivették a magas költségvonzata – 6 mFt – miatt, egyébként tudják nagyon jól, 
milyen nagy szükség lenne rá. Ugyanez vonatkozik a levegő tisztaság mérésre – erre igény 
jelentkezett a közmeghallgatáson is - .  
A kóbor ebekkel és általánosságban az ebekkel kapcsolatosan elmondja, hogy idén el kell 
készítenie a Polgármesteri Hivatalnak az ebek összeírását, melyet jogszabály ír elő – ez mind 
a kóbor, mind pedig a gazdával rendelkező ebekre vonatkozik.  
 
Aros János polgármester: Már csapdák kihelyezésével is próbálkoztak. Amíg vannak olyan 
felelőtlen emberek, akik pontosan az ellenkezőjét generálják, addig ez nem fog eredményre 
vezetni.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: A Zemplén Televízió híradójában már foglalkoztak ezzel a 
kérdéssel, sajnos igaz, több olyan esetről tud beszámolni, amely a Bessenyei lakótelepen 
történt, hogy az ételmaradékkal oda szoktatott kutyák megtámadják az ott lakókat. Szép dolog 
az állatok szeretete, illetve ilyen irányú védelme, viszont óriási veszélyt rejt magában.  
Kéri a lakók nevében is, mert sokan panaszkodnak, hogy ne tegyék ezt, tehát ne helyezzenek 
ki ételmaradékot.  
 
Aros János polgármester: Úgy gondolja, eltértek a napirendi ponttól, ezért kéri a Képviselő-
testület tagjait, aki a Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Oláh József Csaba képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

16/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadta.  
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: A beszámolóval kapcsolatban nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

17/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

• 342/2012. (XI. 30.) KT. 
• 15/2013. (I. 25.) KT. 
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• 84/2013. (III. 27.) KT. 
• 107/2013. (IV. 26.) KT. 
• 120/2013. (V. 14.) KT. 
• 168/2013. (VI. 28.) KT.  
• 288/2013. (X. 25.) KT. 
• 289/2013. (X. 25.) KT. 
• 290/2013. (X. 25.) KT. 
• 291/2013. (X. 25.) KT. 
• 301/2013. (XI. 29.) KT. 
• 302/2013. (XI. 29.) KT. 
• 304/2013. (XI. 29.) KT. 
• 308/2013. (XI. 29.) KT. 
• 311/2013. (XI. 29.) KT. 
• 312/2013. (XI. 29.) KT. 
• 314/2013. (XI. 29.) KT. 
• 316/2013. (XI. 29.) KT. 
• 317/2013. (XI. 29.) KT. 
• 320/2013. (XI. 29.) KT. 
• 326/2013. (XI. 29.) KT. 
• 327/2013. (XI. 29.) KT. 

 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatti üzlethelyiség 
fennmaradási engedélyének meghosszabbítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat. Kéri a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a határozat-tervezet A/ variációját 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatát elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

18/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatti üzlethelyiség  
fennmaradási engedélyének meghosszabbítására  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött:  
 
A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 243/3. hrsz. alatt felvett, természetben 
Sárospatak, Rákóczi u. 58. szám alatt található közterületi ingatlanon lévő pavilon 
fennmaradási engedélyének a NEXUS Credit Kft. (3950 Sárospatak, Béla király tér 8.) 
részére történő visszavonásig terjedő kiadásához hozzájárul azzal, hogy amennyiben az 
önkormányzat a területet városérdekből hasznosítani kívánja, úgy – az erre vonatkozó 
felhívás alapján – engedélyes a terület használatával ellenszolgáltatás nélkül köteles 
felhagyni, valamint a pavilont elbontani. Üzemeltetőnek a közterület-használati 
engedélyt külön eljárásban meg kell kérnie, mely legfeljebb 1 évre adható ki, de 
évenként hosszabbítható.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. február 28.  
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom törlésének 
engedélyezéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A Képviselő-testület döntése értelmében az M-VILL Kft. 2013-
ban megvásárolta Sárospatak Város Önkormányzatától a Sárospatak, Comenius u. 33. (volt 
Gelka) épületét.  
A testületi határozatban foglaltak alapján a tulajdonjog átjegyzésével egyidejűleg az 
önkormányzat javára visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom került bejegyzésre az 
ingatlanra.  
Az M-VILL Kft. az ingatlant vállalkozása bővítésének céljából vásárolta meg, melyhez 
pályázati támogatást kíván igénybe venni, de a pályázat elbírálása során kiderült, hogy a fenti 
elidegenítési tilalom és visszavásárlási jog a támogatás – így a fejlesztési célok 
megvalósulásának – egyetlen akadálya (a támogató előírása szerint támogatás csak 
igénymentes ingatlan fejlesztésére vehető igénybe).  
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2014. január 14-én az M-VILL Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
melyben kérte, hogy járuljon hozzá az ingatlanon lévő bejegyzett jogok és tilalmak törléséhez 
annak érdekében, hogy a vállalkozásfejlesztés megvalósulhasson nevezett ingatlanon.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a határozat-tervezet A/ variációját 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság javaslatával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

19/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom törlésének engedélyezéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "M-VILL" Épületgépészeti, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3950 Sárospatak, Hunyadi 
u 122.) kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 255/2. hrsz. alatt felvett, természetben a 
Sárospatak, Comenius u. 33. szám alatt található ingatlanra bejegyzett visszavásárlási 
jog és elidegenítési tilalom törléséhez  h o z z á j á r u l . 
 
Felhatalmazza a polgármestert a törlési engedély kiadásához. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a javaslatban foglaltakat.  
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dr. Vitányi Eszter jegyző: A gazdasági társaság alapító okiratának módosításáról a 
Képviselő-testület 2013. december 13-ai ülésén tárgyalt. A határozat elfogadását követően 
ismételten egyeztetést folytattak a gazdasági társaság jog képviselőjével, akinek jelzése 
alapján véglegesítésre került a határozat szövege, ezt tartalmazza a javaslat.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Egyed Attila képviselő: Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság tagja, bejelenti személyes 
érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.  
 
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila képviselő személyes érintettségére való 
tekintettel a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
20/2014. (I. 31.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű 

Társaság Felügyelő Bizottságáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PATAQUA Sárospataki 
Termálfürd ő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Határ út 2. B. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-015147) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja 238/2012. (VIII. 31.) KT. határozatát 
hatályon kívül helyezve 2014. január 31-tól kezdődően határozatlan időtartamra a 
következő személyeket a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja: 
 

1. Név: Kiss József (an.: Fodor Erzsébet) 
    Lakcím: 3950 Sárospatak, Ady Endre tér 1. II/6. 

 
2. Név: Sikora Attila (an.: Mester Erzsébet) 
    Lakcím: 3950 Sárospatak, Katona József utca 36. II/2. 

 
3. Név: Egyed Attila (an.: Jedlinszky Erzsébet) 
    Lakcím: 3950 Sárospatak, Kölcsey Ferenc utca 23. 

 
4. Név: Keresztúri Ferencné (an.: Bihari Ida) 
    Lakcím: 3950 Sárospatak, Hajnóczy József utca 2. 
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5. Név: Királyhegyi Petra (an.: Dr. Szamuelisz Mária) 
    Lakcím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 11. 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 1. és 2014. január 
31. közötti időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjainak működését jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat rövidlejáratú hitel felvételéről és visszafizetéséről szóló 310/2013. 
(XI. 29.) KT. határozat módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A Képviselő-testület 2013 novemberében határozott arról, hogy 
2014. évre rövidlejáratú hitelt kíván igénybe venni. Az önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel 
kötött 80 millió forint keretösszegű rövidlejáratú hitel fedezeteként felajánlott 4 db ingatlant. 
A felajánlott ingatlanok közül a Sárospatak 1556. helyrajzi számú beépítetlen területet a 
pénzintézet nem fogadta el, mert korlátozottan forgalomképesként szerepel az önkormányzat 
nyilvántartásában (fürdő melletti területről van szó).  
A hitel fedezeteként egy másik ingatlant, a Sárospatak 1776/2. helyrajzi számú, természetben 
a Sárospatak, Tompa u. 14.2. (volt tüdőgondozó épülete) szám alatti épületet, udvart tervezi 
felajánlani az önkormányzat.  
Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

21/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

rövidlejáratú hitel felvételére és visszafizetésére című 
310/2013. (XI. 29.) KT. határozat módosításáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rövidlejáratú hitel felvételére és 
visszafizetésére című 310/2013. (XI. 29.) KT. határozatát akként módosítja, hogy az 1. 
pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:  

„ 

Ingatlan 
megnevezése 

Ingatlan címe Helyrajzi 
szám 

Tulajdoni 
hányad 

Forgalmi érték 
eFt 

vásártér Sárospatak,  
Dorkói utca 

3867/1 1/1 21.538 

beépítetlen 
belterület 

Sárospatak,  
Fürdő utca 

1626 1/1 37.446 

telephely Sárospatak,  
Szabó Gyula 
utca 

2198/2 1/1 20.400 

kivett 
épület,udvar  

Sárospatak, 
Tompa utca 
14.2 

1776/2 1/1 25.951 

” 
A határozat egyéb részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. március 31.  
 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat adósságkonszolidációban való részvételről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a javaslatban foglaltakat. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény december 21-i 
hatálybalépésével két paragrafus lépett hatályba, mindkettő az önkormányzatok 
adósságkonszolidációjával foglalkozik.  
Ahhoz, hogy Sárospatak Város Önkormányzata részt vehessen az adósságkonszolidációban, 
döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. A döntésre vonatkozó határozat szövegét – 
központilag összeállított szöveg – megküldte a Magyar Államkincstár Igazgatósága, ebből 
készült a javaslat Sárospatak Város Önkormányzatára szabva.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Szabó András képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

22/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

adósságkonszolidációban való részvételről   
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy 
 
1. A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 
 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2013. december 5-én nem 
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 
 
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb 
az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 
 
4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni 
a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 
 
5. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat 
és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 
megkösse.  

 



 51 

6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
 
 
 
 

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a tájékoztatóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A korábbi 100-as nagyságrendű szállítói 
tartozás ebben az előterjesztésben 10-es nagyságrendű azzal, hogy 100 millió forint a 
végösszeg, ennek 10 %-a le nem járt tartozás, 40 millió forint szállítói finanszírozású EU-s 
pályázathoz kapcsolódik, a maradék 50 millió forintot a Rendelőintézet tartozása, valamint az 
önkormányzat 10-15 millió forintos tartozása teszi ki, ami azóta kiegyenlítésre került.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek annak 
tudomásul vételét.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő – Krai Csaba, Saláta László Mihály és Szvitankó Tamás 
képviselők a szavazásban nem vettek részt.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

23/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Önkormányzat szállítói állományának alakulásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. december 
31. időpontra vonatkoztatott szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, és azt    t u d o m á s u l    v e t t e. 
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Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a tájékoztatóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ha az adósságkonszolidáció lezajlik, ami 
közel 1 milliárd 100 millió forinttal érinti Sárospatak városát, akkor ez a havonta visszatérő 
napirendi pont okafogyottá válik, és az Állami Számvevőszéki vizsgálat befejeztével talán 
módosítani is lehet az intézkedési tervet. 
Az önkormányzat saját bevétele, mint például a helyi adó, amit szabadon használhat fel ilyen 
kötelezettségekre, a költségvetésben az idén 50 millió forinttal magasabb értékben szerepel az 
adómértékek változatlanul tartása mellett.  
 
Aros János polgármester: Igen, nagyon fontos, mert ilyenkor mindig kérdés, hogy az adókat 
kívánja-e az adott képviselő-testület emelni, a Képviselő-testület ezúttal sem élt ezzel a 
lehetőséggel, ezzel szeretnék támogatni a sárospataki vállalkozásokat és lakosokat is.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek annak 
tudomásul vételét.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Krai Csaba és Saláta László Mihály képviselők a 
szavazásban nem vettek részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

24/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Önkormányzat kötelezettségeinek  finanszírozási forrásairól 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kötelezettségeinek  finanszírozási   forrásairól    szóló   tájékoztatót  megtárgyalta  és  azt    
t u d o m á s u l    v e t t e. 

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Sárospatak 1581. helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Emlékeztet rá, hogy korábban egy hasznosítási szándék érkezett a 
Képviselő-testülethez a fürdő melletti parkoló egy részének a bérlésére vagy megvásárlására, 
kérelmező teniszpályákat szeretett volna ott létesíteni.  
A Képviselő-testület akkor úgy ítélte meg, hogy ez a telek értékesebb és nem szerette volna a 
későbbi fejlődés lehetőségét ezen a területen lezárni, éppen ezért az akkori kérelmet nem 
támogatta. Ez a tájékozató most arról szól, hogy kérelmező visszavonja a kérelmét, 
okafogyottá vált.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek annak 
tudomásul vételét. 
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Krai Csaba képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

25/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak 1581. helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő Sárospatak belterület 1581. helyrajzi számú ingatlan hasznosítására vonatkozó 
tájékoztatót tudomásul vette.  
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Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti 
lakos szerződéshosszabbítási kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Ismerteti a javaslatban foglaltakat. Javasolja a lakásbérleti 
hosszabbításra vonatkozó kérelem támogatását.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a határozat-tervezet A/ variációját 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek azzal, hogy a bérleti jogviszony egy éves 
időtartamra kerüljön meghosszabbításra. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a bizottság javaslata alapján a 
határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

26/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra 
vonatkozó szerződéshosszabbítási kérelemről  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § 
(1) bekezdése által biztosított hatáskörben eljárva – a Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. 
ajtószám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyt szolgálati 
jelleggel Balogh Péter Sárospatak, Kossuth u. 65. fsz. 3. ajtószám alatti lakos részére 1 
éves időtartamra meghosszabbítja.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. február 28.  
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23. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének bérezéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Az ügyvezető bérezése a Kft. által menedzselt projektek 
függvényében folyamatosan változik.  
Jelen esetben a Kft. legjelentősebb projektje a Sárospatak városközpont fejlesztése – Piac 
korszerűsítése (ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009) 2013. december 31-én fejeződött be. 2013. 
január 1-től a Kft. a már megvalósult projektek utánkövetésén kívül az Egészségház 
felújításával kapcsolatos projektet menedzseli az önkormányzattal kötött szerződés alapján. 
2013. január 16-án az ilyenkor kötelező ajánlatkérési folyamat után kötött szerződéssel újabb 
feladattal bővült a Kft. tevékenysége, a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 azonosítószámú 
projekttel kapcsolatos kommunikációs (tájékoztatási és nyilvánossági) szakértői feladatok 
ellátásával.   
Ismerteti a határozat-tervezetben foglaltakat. Az előterjesztést bizottságok nem 
véleményezték.  
 
Hajdu Imre képviselő: Erdős Tamás ügyvezető tájékoztatta a projektről, így annak 
ismeretében az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

27/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
bérezéséről 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. A Képviselő-testület az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
tulajdonosaként taggyűlési jogkörében eljárva támogatja, hogy Erdős Tamás, a Kft. 
ügyvezetője 2014. január 1-től 2014. január 31-ig a következő bérezés szerint lássa el 
feladatát: 
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Feladat Tevékenység 
Munkaviszony 

keretében bruttó 
bér 

Ügyvezetői feladatok 
ellátása (korábbi testületi 
döntés alapján) 

Ügyvezetői feladatok ellátása, 
lezárult projektek utánkövetése 

100 000 Ft 

„Egészségház 
infrastrukturális fejlesztése 
Sárospatakon” ÉMOP-
4.1.1/A-12-2013-0111 

projektvezetés 68 000 Ft 

Összesen:  168 000 Ft 
 
2. A Képviselő-testület az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
tulajdonosaként taggyűlési jogkörében eljárva támogatja, hogy Erdős Tamás, a Kft. 
ügyvezetője 2014. február 1-től 2014. július 31-ig a következő bérezés szerint lássa el 
feladatát: 

Feladat Tevékenység 
Munkaviszony 

keretében bruttó 
bér 

Ügyvezetői feladatok 
ellátása (korábbi testületi 
döntés alapján) 

Ügyvezetői feladatok ellátása, 
lezárult projektek utánkövetése 

100 000 Ft 

„Egészségház 
infrastrukturális fejlesztése 
Sárospatakon” ÉMOP-
4.1.1/A-12-2013-0111 

projektvezetés 68 000 Ft 

“ Sárospatak város 
szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, 
korszerűsítése” KEOP-
7.1.0/11-2013-0030  

Vezető menedzseri feladat végzése a 
projekt előkészítési szakaszában 
kommunikációs szakértői feladatok 
ellátására, kötelező nyilvánossági 
feladatok teljesítésére kötött 
szerződés alapján 

132 000 Ft 

Összesen:  300 000 Ft 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a taggyűlés képviseletében a 
munkaszerződés módosítások ellenjegyzésére. 
 
4. Az ügyvezetői bér- és járulékköltségek fedezete a Kft. kapcsolódó tevékenységeinek 
bevételeiből biztosítandó. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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24. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. Sárospatak város 
Településrendezési Terv szerződésének módosítási kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjét, ismertesse a 
kérelemben foglaltakat, amit egyébként bizottságok nem véleményeztek.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Zajlik a településrendezési terv 
készítésének a folyamata, és a tervezési szerződés értelmében, amikor a folyamat a 60 %-os 
készültségi fokot eléri, akkor egy úgynevezett véleményezési szakaszban véleményezés 
céljából megküldi a megbízónak a rendezési tervet, melynek határideje az eredeti 
szerződésben 2014. január 6. volt. Viszont a vállalkozó kérte, hogy ezt a határidőt módosítsák 
február 24-ére, tekintettel arra, hogy a rendezési terv módosításához szükséges adatokat a 
különböző szolgáltatóktól eléggé későn kapta meg.  
Úgy gondolják, hogy a február 24-ei határidő elegendő arra, hogy ő a kötelezettségeit 
teljesítse. Ez a teljes szerződés egyéb időpontjait, határidejét nem módosítja, viszont ebben a 
határidőben tudja vállalni az anyag megküldését.  
 
Aros János polgármester: Emlékeztet rá, hogy korábban három helyszínen, 
Bodroghalászban, Végardón és A Művelődés Háza és Könyvtárában már ismertették a 
lakosokkal a jelenlegi állást. A határidőt ő sem látja olyan vészesnek, javasolja, hogy 
járuljanak hozzá, mert mint ahogy irodavezető úr is elmondta, a végső határidő ezzel nem 
változik.  
Most van folyamatban a lakossági fórumon elhangzottak beépítése, és még mindig érkeznek 
kérelmek, javaslatok, ezért most már legyen olyan állapotban, hogy ismét ki lehessen 
függeszteni és véleményeztetni a sárospataki lakosokkal.  
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben 
nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határidő módosításával, a kérelem 
pozitív elbírálásával, igennel szavazzon.  
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

28/2014. (I. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki M űvészeti Kft. Sárospatak város  
Településrendezési Terv szerződésének módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
és a Sárospatak Város Önkormányzata és a HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki Művészeti Kft. 
közötti 2013. augusztus 17-én megkötött tervezési szerződés módosítását – az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert az 1. számú szerződésmódosítás aláírására.  
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Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. február 3. 
 
 
 
 

25. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Oláh József Csaba képviselő szóbeli tájékoztatója a Sárospatakra érkezett 
EU élelmiszersegély-csomagokról  

 
Oláh József Csaba képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy hétfői nappal az 
Ökumenikus Segélyszervezet ismételten közel 10 tonna élelmiszert juttatott el Sárospatakra, 
amelynek kiosztását a hétfői nappal megkezdik a Gondozási Központ szervezésében. 
Tudomása szerint jegyző asszony minden képviselőhöz eljuttatta az ezzel kapcsolatos 
jövedelemhatárokat, esetleg így lehet segíteni a Gondozási Központ munkáját.  
 
Aros János polgármester: A tavalyi adományok után ez egy újabb lehetőség, megköszöni 
elnök úr ezzel kapcsolatos előkészítő munkáját. Kérdése, mit tartalmaz a segélycsomag. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Kristálycukor, liszt, illetve száraztészta. A csomagok 
összetétele 9-11 kg között várható, melyből több, mint 900 csomagot fognak tudni kiosztani.  
 
Aros János polgármester: Az eddig jól bevált módszer szerint a Gondozási Központon 
keresztül fogják lebonyolítani a csomagok osztását.  
A jövedelemhatárok kifüggesztésre kerülnek.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 

• Krai Csaba képviselő szóbeli tájékoztatója a TAO-s támogatásról 
 
Krai Csaba képviselő: 2011-ben a Kormány által a TAO-s támogatás segítséget nyújtott a 
látványsportágaknak Sárospatakon, így a Sárospataki Torna Clubnak két év alatt 100 millió 
forintot sikerült behoznia. Kb. 47 %-os beruházást végeztek el, melyből a Kézilabda 
Szakosztály az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tornacsarnokának a borítás cseréjét, a 
labdarúgó pálya felújítását, a gyepszőnyeg kialakítását, illetve cseréjét, a labdafogó háló, az 
alumínium kapu cseréjét, illetve az épület tetőszigetelését valósította meg.  
További pályázatokra van mód és lehetőség, amit szeretnének is kihasználni.  
 
Aros János polgármester: A Képviselő-testületnek kell megköszönni egyrészt az 
egyesületeknek, hogy részt vesznek és kihasználják a lehetőséget, hiszen 5 látványsportág 
közül 3 működik Sárospatakon, a vízilabda, a kézilabda és a labdarúgás.  
3 éve nagyon eredményesen pályáznak, egyrészt működésre, másrészt valóban, több mint 100 
millió forintos fejlesztést hajtottak végre.  
A másik köszönet a sárospataki vállalkozásokat illeti, mert minden gazdasági nehézség 
ellenére sárospataki vagy Sárospatakhoz köthető vállalkozások töltik fel ezek nagy részét.  
Nagy előrelépés lenne, ha közösen sikerülne egy városi sportcsarnokra is benyújtani a TAO 
adta lehetőségek kihasználásával a pályázatot. Ezzel kapcsolatban Bánki Erik képviselő úrhoz 



 59 

levélben fordult, nem tartja kizártnak, ha nem is az idén, de jövőre ezzel meg lehet 
próbálkozni.  
 
Hajdu Imre képviselő: Megjegyzi, a Kormányzat nemcsak a látványsportágakat támogatja, 
hanem az úgynevezett kiemelt sportágakat is, olimpiai sportágakat (vívás, birkózás), ennek 
kapcsán Sárospatakra a Rákóczi Diáksport Egyesület által működtetett birkózó szakosztály az 
idei év elején egy 10 x 10 m-es birkózó szőnyeget kapott a szövetségtől. A működéséhez is 
úgy tűnik, hogy évi 500 eFt-ot hozzá fog tudni tenni a Kormányzat a birkózó szövetségen 
keresztül.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 

• Szvitankó Tamás képviselő meghívása a II. magyar hadsereg doni 
katasztrófájának megemlékezésére   

 
Szvitankó Tamás képviselő: A meghívás előtt kéri polgármester urat, tájékoztassa a 
Képviselő-testület tagjait a Sárospatak honlap körül kialakult helyzetről.  
 
Aros János polgármester: A két ülés közötti tájékoztatóban már említette, az a helyzet, hogy 
a honlapot jelenleg üzemeltető céggel a szerződés módosítása megtörtént, az adatok feltöltését 
még továbbra is ők végzik, ugyanakkor az így megmaradt összegből egy kolléganőt be tudtak 
állítani, aki folyamatosan frissíti és írja a cikkeket. Ez február végéig van. Eddig az időpontig 
kérte a Humán Bizottságot, illetve most itt fog bekapcsolódni a Tömegkommunikációs 
Alapítvány is, hogy készítsenek a bizottság, illetve a Képviselő-testület számára egy 
javaslatot, hogy hogyan üzemeltessék tovább a honlapot. A jelenlegi formában, de más 
céggel. Esetleg új arculatot alakítsanak ki. Majd ezt követően jön a következő kérdés, hogy 
kivel üzemeltessék, fel tudja-e vállalni az önkormányzat jelenlegi állománnyal. Nem tud 
olyan szabad kapacitású személyt, aki ezt meg tudná valósítani, tárgyaljanak-e a Zemplén 
Televízióval, hogy ő végezze, vagy keressenek olyan önkormányzati tulajdonban lévő céget, 
aki ezt végzi.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: A Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány úgy jött létre, 
hogy A Művelődés Háza akkori vezetése a sárospataki kábelhálózatot lakossági pénzből 
építette ki. Ez a hálózat városi hálózattá nőtte ki magát, amely fejállomással és komoly 
kábelhálózattal rendelkezett. A jelenleg is itt lévő cég, aki most kábelhálózat üzemeltetéssel 
foglalkozik, igényt jelentett erre a hálózatra és a fejállomásra, amelyet az akkori döntés 
értelmében el is adott. Ebből lett a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány tőkéje.  
Ez a tőke közel 30 millió forint körül van. A kuratórium feladata jelen pillanatban is az, hogy 
ezzel a pénzzel jól gazdálkodjon, az alapítási céloknak megfeleljen, tehát továbbra is a 
tömegkommunikációs dolgokat szolgálja.  
Az alapítvány már nagyon sok felmutatható dolgot tett, így olyan vetélkedőkben nyújtott 
anyagi támogatást, amely Sárospatakról szólt, az alapítvány segítségének köszönhető az a 
technikai fejlődés, amely a Zemplén Televíziónál történt és a sárospataki stúdióban található, 
tehát a HD minőségű rendszer kiépítése. Az alapítvány segítségének köszönhetően az a 
rendszer, amely okostelefonon vezeti a turistát adott ponttól adott pontig tudott megvalósulni, 
és most jött az a pont, hogy tényleg a sárospataki céloknak megfelelően be szeretne szállni 
ebbe a honlap ügybe.  
Felhatalmazást kapott a kuratóriumtól, hogy jelentse be a Képviselő-testületnek, hogy 
egyszeri támogatásként – itt még összeget nem határoznának meg – szándéka van támogatni a 
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honlap megújulását vissza nem térítendő támogatással. Ez azt célozná meg, hogy a felkért 
szakemberek keressék meg azt a céget, amely szoftveresen megtervezi a honlap arculatát. A 
cél, hogy nem Sárospatak Város Önkormányzat honlapja legyen, hanem a város honlapja.  
A döntés értelmében az induláshoz pénzösszeget biztosítanának.  
Ezúton szeretné meghívni a Képviselő-testület tagjait, illetve a város lakosságát a február 7-
én, pénteken 1500 órakor tartandó, a II. magyar hadsereg doni katasztrófája évfordulójának 
megemlékezésére a Béla király téren lévő hősi emlékműhöz. Emlékbeszédet mond Varga 
Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, közreműködik Gyulai József, a 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola, valamint a Fűzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör tagjai. 
Büszke arra, hogy ez a Képviselő-testület teremtette meg ezt a hagyományt, hogy most már 
negyedik éve megemlékeznek városi szinten is az itt elesett hősökre.  
 
 

• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi rendezvényekről  
 
Aros János polgármester: Ma este pezsgőkóstoló lesz A Művelődés Háza és Könyvtárában, 
holnapi napon a Városok, Falvak Szövetségének rendezésében Derecskén vesz részt egy 
önkormányzati delegáció. Szintén a holnapi napon Sátoraljaújhelyen nemzetközi karate 
verseny lesz, ahol sárospataki versenyzők is részt vesznek.  
Holnap este a Carolina Óvoda és Bölcsőde bálja lesz. Jövő héten pénteken a már említett doni 
katasztrófa áldozatainak emlékünnepsége.  
Pénteken délelőtt Agrárkamarai Fórum lesz a Járási Hivatal Dísztermében. Január 8-án 
bolhapiac a Hild téren. Január 14-én kiállítás megnyitó A Művelődés Háza és Könyvtárában, 
15-én Retro Party a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és Református Bál az Árpád 
Vezér Gimnázium és Kollégiumban.  
Január 18-án a Végardói Nyugdíjas Klub farsangi rendezvénye, 22-én Budapesten a már 
hagyományosan megrendezésre kerülő Sárospatakiak Öregdiák Bálja lesz Stumpf István 
alkotmánybíró fővédnökségével. 24-26-ig ismét Városok, Falvak Szövetségén vesznek részt 
Kőszegen.  
A rendezvénynaptárral kapcsolatos javaslatokat még el lehet juttatni Vighné Fehérvári 
Zsuzsannához, és ha összeállt a kép, akkor azt egy kiadvány formájában meg kívánják 
jelentetni.  
 
 
A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzőkönyv 27. mellékletét képezik. 
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