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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 28-

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

 
 
Jelen vannak:  Sikora Attila    alpolgármester 

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

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Téglás István a 

Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője, dr. Vereckei Csaba r. 
dandártábornok, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, 
Klima János a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője, Juhász Péter a 
Sátoraljaújhelyi Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Keresztúri Ferencné a 
Sárospataki Rendelőintézet vezetője, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási 
Iroda vezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 

 
 
Megjegyzés: Aros János polgármester, Hajdu Imre és Kiss Csaba képviselők 

nincsenek jelen. Krai Csaba képviselő a napirend előtti tájékoztatók 
tárgyalása közben érkezett.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: dr. Szebényi Tibor 
aljegyző, Kovács István közterület-felügyelő, Vighné Fehérvári 
Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens, Törökné Hornyák Rita 
környezetvédelmi ügyintéző, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 
referens, Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője, 
Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere, dr. 
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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: 
 
Sikora Attila alpolgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a 
meghívott vendégeket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézőit. 
Bejelenti, hogy polgármester úr távollétében az ülést ő vezeti. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot.  
Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni „A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének 
támogatás iránti kérelme” című napirendet, mely e-mailen megküldésre került és 
véleményezte a Humán Bizottság. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület „A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás 
iránti kérelme” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen   
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Szintén javasolja nyílt ülés napirendjére venni „A Sárospataki 
Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének kérelme” című előterjesztést. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület „A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének 
kérelme” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Javasolja az eredeti meghívóban szereplő „Javaslat 
önkormányzati ingatlan bérbeadására” című előterjesztés napirendről történő levételét, 
tekintettel arra, hogy a tegnapi napon érkezett az önkormányzat részére egy levél, amelyben 
az ingatlant bérbe venni szándékozó személy önkormányzat által megküldött szerződés-
tervezetet teljes egészében nem tudja elfogadni, abban több módosítást is javasol eszközölni. 
Ezek között három olyan pont is szerepel, amely kardinális kérdés, ezért most nem javasolja 
ezen napirend tárgyalását. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat önkormányzati ingatlan bérbeadására” című 
előterjesztés napirendről történő levételével 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tájékoztatást szeretne adni a 2014. április 6-ai országgyűlési 
képviselőválasztással kapcsolatosan.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a 2014. április 6-ai országgyűlési 
képviselőválasztásról” című szóbeli tájékoztató nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Javasolja, hogy napirend előtt hallgassák meg Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő úr tájékoztatóját Sárospatak városa és a sárospataki kistérség 
települései érdekében 2012 novembere és 2014 márciusa között végzett országgyűlési 
képviselői munkájáról. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület „Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő tájékoztatója 
Sárospatak városa és a sárospataki kistérség települései érdekében 2012 novembere és 
2014 márciusa között végzett országgyűlési képviselői munkájáról” cím ű napirend 
napirend előtt történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más javaslat nincs, így kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
napirendi pontok tárgyalását a kiegészítésekkel együtt elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel – 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend előtt: 

 
• Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő tájékoztatója Sárospatak városa és 

a sárospataki kistérség települései érdekében 2012 novembere és 2014 márciusa 
között végzett országgyűlési képviselői munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő  
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
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Napirend: 
 
1. Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről  

Előterjesztő: dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője  
 
2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi 

tevékenységéről  
Előterjesztő: Juhász Péter tűzoltóparancsnok  

 
3. Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének 

nyugdíjazásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

4. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

5. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
28/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

7. Javaslat a „Sárospatak város Támogató Szolgálata szállítási kapacitásának 
fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA pályázathoz 
kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
8. Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
9. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

 
10. Javaslat földbérleti szerződések felmondásáról 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Végardó Fürdőben létesítendő csúszdapark tervezői ajánlatokról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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12. Javaslat a Zemplén Help Alapítvány ebek ivartalanítási akciójában való 
részvételre irányuló kérelméről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
14. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
15. A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

16. A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének kérelme  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
 

17. Egyéb ügyek  
• Tájékoztató a 2014. április 6-ai országgyűlési képviselőválasztásról  

 
 
 

Napirend előtt:  
 
 

• Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő tájékoztatója Sárospatak városa és 
a sárospataki kistérség települései érdekében 2012 novembere és 2014 márciusa 
között végzett országgyűlési képviselői munkájáról   
Előterjesztő: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő  
A beszámoló a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait 
Sárospatak városa és a sárospataki kistérség települései érdekében 2012 novembere és 2014 
márciusa között végzett országgyűlési képviselői munkájáról, majd átadja Sikora Attila 
alpolgármester részére az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt bizonyságlevelet, amely 
tartalmazza, hogy a Kormány maradéktalanul átvállalta Sárospatak város adósságát.  
 
Szabó András képviselő: Köszönetét fejezi ki a Kispataki városrész lakói nevében 
országgyűlési képviselő úrnak a végzett munkájáért, kiemelve, hogy a Gárdonyi úton lévő 
kamionforgalmat sikerült csökkenteni.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Megköszöni országgyűlési képviselő úr országgyűlésben 
végzett színvonalas munkáját, kiemelve többek között a különböző delegációknak a zempléni 
térségbe történő látogatásának megszervezését. 
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Egyed Attila képviselő: Csatlakozva képviselőtársaihoz, szintén köszönetét fejezi ki 
országgyűlési képviselő úr elmúlt másfél évben végzett munkájáért, kiemelve a Végardó 
Fürdőért végzett munkáját.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Megköszöni országgyűlési képviselő úr részletes 
beszámolóját, további munkájához jó erőt, egészséget kíván. Képviselő úr nagyon nagy 
háttérmunkát végez, az eredmények mögött zajló munka nagyon sok ember számára 
láthatatlan. Az elhangzott beszámoló arról tanúskodik, hogy valóban vannak eredmények, 
nem is akármilyenek, több tízmilliárd forintról beszélhetnek. Bízik abban, hogy lesz lehetőség 
ennek tovább folytatására képviselő úr segítségével.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
Krai Csaba a napirend előtti tájékoztató közben érkezett.  

 
 
 

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

Sikora Attila alpolgármester: Az alábbiakban ismerteti polgármester úr tájékoztatóját a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről.  
Február 28-án a kommunista diktatúra áldozatainak emlékünnepségére került sor.  
Március 2-án este az Oscar jelöltek éjszakájára került sor a megújult Moziban.  
Március 4-én 10 órakor a Nemzeti Kulturális Alap előadássorozata került lebonyolítására, a 
Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban ünnepelte 20. születésnapját, ezen alkalomból országos 
előadássorozatot szerveztek. Ugyanezen a napon délután egyeztetést tartott polgármester úr a 
Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep megrendezésével kapcsolatban.  
Március 5-én 9 órakor tartotta szokásos évértékelő állománygyűlését a Sárospataki 
Rendőrkapitányság. Ugyanezen a napon a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
ülésezett. Ugyancsak ezen a napon fogadták Moszkvából a Finnugor Népek Egyesületének 
delegációját, ahol Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is részt vett az Orosz-Magyar 
Munkabizottság elnökeként. Szintén ezen a napon 17 órakor került sor a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola tanári hangversenyére.  
Március 6-án 13 órakor – George Cefni – emléktábla állításával kapcsolatos egyeztetésen vett 
részt polgármester úr Budapesten, ahol R. Várkonyi Ágnessel és Kurucz Györggyel a Károli 
Gáspár Egyetem dékán-helyettesével tárgyalt. Ezen a napon délután nőnapi ünnepséget 
tartottak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, este operett gálán vehettek részt az 
érdeklődők.  
Március 8-án sor került a már hagyományos bolhapiacra, amely továbbra is nagy sikerrel 
működik a városban.  
Március 10-én a székely szabadság napjára emlékeztek, amit Marosvásárhelyre hirdettek meg, 
Sárospatakon ezzel egyidőben a Sárospataki Wass Albert Kör szolidaritási gyűlésre hívta 
azokat, akik támogatják Székelyföld autonómia törekvését.  
Március 11-én irodavezetői értekezletre, illetve fogadóórára került sor.  
Március 12-én a szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen vett részt polgármester úr, 
majd később a Borsa Desszert vezetőivel fejlesztési tervekről, elképzelésekről egyeztetett. 
Ezen a napon 14 órától állampolgársági esküre került sor, itt említi meg, hogy már az 500 főt 
is meghaladta a Sárospatakon esküt tett új állampolgárok száma. Ezen a napon rendkívüli 
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ülésre is sor került. Ugyanezen a napon polgármester úr egyeztetetést tartott az Európa 
Rádióval, örömmel jelenti be, hogy május 4-től egy regionális rádióként mindennap reggel 7 
és 9 óra között, illetve 15 és 17 óra között az Európa Rádión, a volt Rádió Aktív frekvenciáján 
regionális műsorokkal fognak jelentkezni.  
Március 14-én a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlésén vett részt polgármester 
úr Bodrogkeresztúrban.  
Március 15-én városi ünnepség volt, melyen Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr 
mondott ünnepi beszédet, jelen volt Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke és Vass 
Imre Makkfalva alpolgármestere, illetve egy diákdelegációt is fogadtak, melynek vezetője 
Bench Elemér a Nagyberegi Református Líceum igazgatója volt. Köszönetét fejezi ki a 
műsorban közreműködőknek.  
Március 17-én Színházi előadásra került sor. 
Március 18-án a piac pályázat ellenőrzése volt, örömmel jelenti hogy mindent rendben 
találtak.  
Március 19-én polgármester úr folytatta a tárgyalásokat az Európa Rádióval kapcsolatban.  
Március 20-án ismét ellenőrzést tartottak a TÁMOP 3.2.8.  azonosítószámú, Képtárra 
vonatkozó pályázattal kapcsolatban.  
Március 21-én írták alá Mádon a Borvidék Tokaj-Hegyalja Programiroda szerződést, amely 
95 millió forintos támogatást jelent.  
Március 23-a ünnepnap volt a városban, megújult a Mozi digitális technikával felszerelve, 
ezen az ünnepségen Halász János kulturális államtitkár úr mondott ünnepi köszöntőt. 12,5 
millió forintos állami támogatásból és 5 millió forint saját erőből, összesen 17,5 millió forint 
összegből történt a beruházás. Ugyanezen alkalomból a Sárospatak Honlap korábbi 
szerkesztőinek Cziczer Katalinnak és Törő Gábornak polgármester úr díszoklevelet nyújtott 
át, mellyel háláját fejezte ki a szerkesztők több éves munkájáért, ezúton is megköszöni sok 
éves tevékenységüket.  
Március 24-én egyeztetést folytatott polgármester úr az ÉMÁSZ vezetőjével a térfigyelő 
kamerák, illetve a Comenius utcai garázssor világításával kapcsolatban. Ugyanezen a napon 
este 18 órától a Civil Összefogás Fórum szervezésében Fritz Tamás politológus tartott 
előadást.  
Március 25-én Turjányi Miklóssal a Zempléni Fesztivál idei programjáról egyeztettek, illetve 
a Végardó Fürdőben lévő kútfúrással kapcsolatos tárgyalásokat folytattak. Örömmel jelenti, 
hogy jó eredményeket mutatnak a vizsgálatok. A szakemberek megállapították, hogy kevés 
ráfordítással felújítható a kút, amit biztonságosan lehet működtetni, és a fürdő melegvíz 
igényeit kiszolgálni. Ugyancsak ezen a napon polgármester úr és a szakemberek a 
Tengerszemen tartottak bejárást, szeretnének minél hamarabb, még a tavaszi szezonban egy 
korszerűsítést végrehajtani a Tengerszemnél.  
Tegnapi napon reggel delegáció utazott Eisenachba, polgármester úr ennek a delegációnak a 
vezetője.  
Holnapra egy előzetes program, 1130 órakor mindenkit szeretettel várnak a Várkertbe, a II. 
Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezett ünnepségre, amelyet Sárospatak Város 
Önkormányzata és a Ruszin Országos Szövetség, illetve a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat szervez. Jövő héten szombaton kerül sor a hagyományos Kossuth staféta 
futóversenyre, amely Sátoraljaújhely és Sárospatak között több, mint 20 éve zajlik, a 
rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.  
Jövő héten április 6-án kerül sor az országgyűlési képviselőválasztásra. Szeretné felhívni a 
lakosság figyelmét, és kéri a lakosságot, hogy élve alkotmányos jogával menjenek el 
szavazni.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
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Napirend tárgyalása:  
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló Sárospatak város közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Köszönti Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok urat, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, és dr. Téglás Istvánt a 
Sárospataki Rendőrkapitányság vezetőjét. Kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatban tegyék 
meg szóbeli kiegészítésüket.  
 
dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője: 2013. január 1-jétől 
kialakításra kerültek a járások, a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területe 
egybeesik a sárospataki járás területével, így egy járás területén dolgoznak.  
Februárban szervezeti változások következtek, a rendőrség tipizálása eredményeként a 
kapitányság kis kapitányság besorolásba került, a korábbi négy osztályszervezet helyett 
kettővel működnek tovább. Változatlanul maradt a Bűnügyi Osztály, melynek vezetője 
Solymosi Antal rendőr alezredes, aki egyben a kapitányság vezető-helyettese is.  
A három rendészeti szakterület, a Közlekedésrendészet, a Közrendvédelem és az 
Igazgatásrendészet alosztály státuszba került, ami egy fő rendészeti osztályvezető 
irányításával működik Bodnár Zsolt alezredes vezetésével, a Közrendvédelmi Alosztályvezető 
Jenei János alezredes, a Közlekedésrendészet vezetője Bacsó Tibor, az Igazgatásrendészet 
vezetője Szobonya Lászlóné. A két korábbi vezető a sátoraljaújhelyi kapitányságot erősíti, dr. 
Gaál Krisztián az Igazgatásrendészeti Osztályon dolgozik tovább, illetve Kecskés Lajos a 
Cigándi Rendőrőrs parancsnoka lett.  
A kapitányságok ügyeleti rendszere átalakult, szolgálatirányító parancsnoki rendszerként 
működik tovább. Ez azt jelenti, hogy az épületben 24 órában nincs benn állandó ügyeletes, 
feladata a közterületi jelenlét növelése és a közterületen szolgálatot tevők ellenőrzése, ezzel 
párhuzamosan beindításra került a 112-es segélyhívó rendszer. Ennek lényege, hogy a rendőri 
intézkedést igénylő eseteket ezen a számon kell bejelenteni, hiszen a járőrök küldése 
központilag Miskolcról történik.  
Jogszabályi változások is történtek, melyből az egyik legfontosabb a Büntető Törvénykönyv 
új alapokra helyezése, melynek alkalmazása minden rendőrnek szinte mindennapi feladata. A 
2013. márciusi rendkívüli hóhelyzet, illetve a júniusi rendkívüli esőzés következtében 
kialakult árvíz kapcsán együttműködtek a társszervekkel, úgy gondolja, hogy a kapitányság 
sikeresen segítette a Helyi Védelmi Bizottság munkáját.  
Az Országos Rendőr-főkapitányság által objektív mérőrendszer alapján mérik a 
kapitányságok teljesítményét, a kerületi kapitányságok külön kategóriába tartoznak.  
A 116 kapitányság közül 2012. II. félévében a Sárospataki Rendőrkapitányság országos 3. 
helyezést, 2013. I. félévében I. helyezést ért el. Ennek van egy szubjektív eleme is, 
amennyiben önkormányzatokat, iskolákat, szülői munkaközösségeket keresnek meg és 
megkérdezik a véleményüket a kapitányság által végzett munkáról, ebben az I. félévi 
mérésben már ez is szerepel.  
Az össz-bűncselekményszám, illetve a közterületen elkövetett bűncselekményszám is 
csökkent, melyben több tényező is szerepet játszott. Többek között, hogy rendszeresen 
fokozott ellenőrzéseket hajtanak végre központi meghatározások alapján, illetve október 
elejétől az 5.24. projekt keretében öt megyére kiterjedően 24 órás lefedettséget biztosítanak a 
településeken a Készenléti Rendőrség utalt erőinek bevonásával. Ez azt jelenti, hogy a 
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Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén egy járőrpárossal többen vannak jelen 
az éjszakai és a nappali időszakban is, amit pozitívnak értékel, mivel a megyében Sárospatak 
a legkisebb létszámú kapitányság. Hozzáteszi, hogy ez egy fix állománynak nevezhető, akik 
ebben a projektben a Készenléti Rendőrség keretein belül itt teljesítenek szolgálatot, ők itt 
voltak gyakornokok.  
A garázdaságok száma 31-ről 14-re csökkent, viszont a vagyon elleni bűncselekmények 
esetében az elmúlt 2-3 évben felfutás volt tapasztalható a lakásbetörések tekintetében, 
azonban a bűnügyi felderítő munka eredményeként ez lecsökkent, így a lopásoknál 17 %, a 
lakásbetöréseknél 35,7 % csökkenés tapasztalható.  
Szól a rongálásokról, amely a korábbi 2-ről 7-re emelkedett, itt említi meg a Vízikapu 
környékét, illetve a kisfákat, a padokat és közterületeket. A rablások száma stagnál. A 
nyomozáseredményességi mutató is emelkedett, majdnem eléri a 60 %-ot, mind az össz-
bűncselekményt tekintve, mind a közterületit érintően.  
A Rendőrkapitányság feladata és kiemelt cél is ebben az évben a kábítószer elleni fellépés, ez 
szinte minden évben téma volt.  
A vagyon elleni szabálysértések száma is csökkent, javult a felderítési eredményesség is. A 
tettenérések esetén továbbra is alkalmazzák az őrizetet, 40 őrizetből 22 tulajdon elleni 
szabálysértés esetén volt. A közlekedés helyzete jó.  
Az említett objektív mérőrendszerek közé tartozik továbbá az elfogások száma. Ez jelenti azt 
az aktivitást, amelyet a rendőr járőrök kifejtenek mindennapi 24 órás tevékenységük során. 
Örvendetesnek tartja – ami egy új belső szabály alapján alakult – hogy 44 %-kal emelkedett a 
bűncselekmény miatt elfogottak száma. Hasonló mértékben nőtt, 10,5 %-kal az előállítások 
száma, a büntetőfeljelentések tekintetében a járőrök 17,4 %-kal többet teljesítettek.  
Szabálysértési szakterületen megnőtt a feljelentések száma, itt említi meg, hogy országos 
központi elrendelés alapján az egy nyomon haladó járművekre (kerékpár, segédmotor 
kerékpár, motorkerékpár) fokozott figyelmet helyeznek.  
Kiemeli a helyszíni bírság végrehajtását, korábban változott a jogszabály és az adók módjára 
történő behajtás helyett elzárásra átváltoztatásra kerülhetnek a meg nem fizetett bírságok. 
Ebben 732 ügy érkezett tavaly és 760 ügyben került sor elzárásra átváltoztatásra.  
A bűnmegelőzést, az iskolarendőrrel való együttműködést pozitívnak értékeli, úgy gondolja, 
hogy mind a Polgárőrséggel, mind az együttműködőkkel (Sárospatak Város Önkormányzata, 
Járási Hivatal, egyéb települések hivatalai) kiemelkedő a kapcsolat a rendkívüli helyzetekben, 
illetve a mindennapok során is. A tavalyi évben bővítették a kört, mivel a rendészeti 
tevékenységet ellátókkal, például a mezőőrökkel, erdészekkel, hivatásos vadászokkal, 
közterület-felügyelettel tartják a kapcsolatot azért, hogy még több információ álljon 
rendelkezésre. Ezen feladatok végzése egy úgynevezett közbiztonság erősítését szolgáló 
fokozott ellenőrzési terv keretében is megvalósul heti rendszerességgel, hiszen a rendőrök 
tartják a kapcsolatot az önkormányzatokkal, az iskolákkal, az egyházakkal, civil 
szervezetekkel, hogy melyek azok a pontok az adott településen, ahol gondok jelentkeznek.  
A családon belüli erőszakkal, illetve a távoltartással továbbra is foglalkoznak, Sárospatakon a 
tavalyi évben 8 esetben került sor megelőző ideiglenes távoltartásra családon belüli erőszak 
kapcsán.  
Mindazon feladatokat kötelezően végrehajtják, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság, 
illetve főkapitány úr határoz meg részükre, azonban ez nem merül ki ennyiben, hanem a heti 
rendszerességgel folytatott egyeztetések, a vezetői értekezletek alapján, illetve a rendőrök és a 
lakossági, önkormányzati visszajelzések alapján igyekeznek minden olyan kérdésre reagálni, 
és megtalálni azt az intézkedést, amely kiegyensúlyozott intézkedést és a lakosság 
megelégedését hozhatja el.  
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Szabó András képviselő: A kamionforgalom kapcsán kéri, hogy próbálják meg kiszűrni azt a 
pár renitens személyt, aki az este folyamán próbálja rövidíteni az útvonalat. Kérdése, hogy a 
kistérség tekintetében az ellátandó feladatokhoz a Rendőrkapitányság létszáma elegendő-e? 
Felveti a robbanómotoros kerékpárt, kérdése, hogy ez melyik kategóriába sorolható?  
 
Zérczi László képviselő: Megköszöni a Rendőrkapitányság munkatársainak elmúlt évben 
végzett munkáját, kiemelve, hogy a peremterületeken érzékelhetően többet előfordulnak a 
járőröző rendőrautók. 
Sárospatak lakosai közül többen rendelkeznek szőlő-, illetve földtulajdonnal a 37-es 
főközlekedési út túloldalán. Mivel vannak olyan útszakaszok, ahol a mezőgazdasági gépek 
haladását tiltják, viszont egyszerűen nem tudnak áthaladni ezeken a szakaszokon anélkül, 
hogy KRESZ vagy más szabályt megsértenének a tulajdonosok, ezért kérése, hogy a 
rendőrséggel, az önkormányzattal, a Közútkezelő Kht-val próbáljanak meg erre valamilyen 
megoldást találni.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Valóban tapasztalható a rendőri jelenlét akár a rendezvények 
biztosítását, vagy a nem forgalmas sötétebb utcákat tekintve is, amit ezúton is megköszön. 
Kiemeli továbbá az iskolarendőr programot, amit igazán fontosnak tart.   
 
Oláh József Csaba képviselő: Megköszöni a Rendőrkapitányság állományának 2013. évben 
végzett munkáját. Gratulál az elért eredményhez.  
Kapitány úr beszámolójában szerepel, hogy külterületeken leginkább jellemző a kerékpárosok 
szabálytalansága. Nagyon sok esetben találkozik munkája kapcsán olyan esettel, hogy 
büntetésüket közmunkával letudhatják ezek a személyek. Az erre vonatkozó bírság összege 
5.000,-Ft/nap. Kérdése, hogy ezen nem lehetne-e változtatni, annál is inkább, hogy visszatartó 
ereje legyen ennek a büntetésnek, gondol itt például arra, hogy egy 10.000,-Ft összegű 
bírságot 10 nap alatt tudhasson le a büntetett személy?  
Halászhomok tanya egy gócpont sajnos a bűnözés, lopás, egyéb vagyon elleni 
bűncselekmények tekintetében. Kérdése, hogy ezen a településrészen mit tudnának kezdeni a 
bűnözés visszaszorítása érdekében? Egyébként folyamatosan kéri a rendőri jelenlét fokozását 
a külterületen, főleg a fent említett településrészen.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Gratulál a kapitányság munkájához, illetve az elért 
eredményhez. A kábítószerrel kapcsolatos kérdés tekintetében ellentmondást lát, mivel a 
beszámolóban az szerepel, hogy nincs ilyen regisztrálva, ugyanakkor kapitány úr elmondta, 
hogy a feladatok között az egyik legfontosabb tevékenység a kábítószer elleni harc.  
Az adatok között szerepel gyilkosság, illetve zsarolás, ezek felől érdeklődik.  
Ha a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének konkrét felkérése van rendezvények 
biztosítására, az díjazás ellenében történhet meg. Ennek ellenére, hogy ilyen felkérés nem 
volt, a jelenlétükkel biztosították az esemény sikeres megvalósítását, munkájukhoz további jó 
erőt, egészséget kíván.   
Egyébként elhangzott, hogy a rongálások száma megnövekedett, ennek megelőzésére az 
egyesület felajánlja munkáját.  
 
Egyed Attila képviselő: Köszönetét fejezi a Rendőrkapitányság állományának 2013. évben 
végzett munkájáért. Ugyanaz a tapasztalata, mint amit az előtte szóló képviselők már 
említettek, Végardó településrészen is a rendőri jelenlét visszatartó erő.  
Mindenképpen pozitívan értékelendő, hogy megelőző hatása van a kisebb tolvajlások 
kiszűrésének, ha előfordul, abban a kollégák azonnal intézkednek.  
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Sikora Attila alpolgármester: Köszönetét fejezi ki a Sárospataki Rendőrkapitányság 
állományának a 2013. évben végzett munkájáért.  
Kérdésként veti fel, hogy az iskolarendőr programnak mennyire látható a hozadéka, a fiatalok 
körében mennyire népszerű ez a tevékenység, illetve az iskolák mennyire tartanak rá igényt? 
Mindennap tapasztalja a cigándi úton zajló forgalmat. Nem tudja, hogy mit lehetne tenni a 
külföldi kamionokkal, van-e arra hatáskörük, a büntetésnek mi az eredménye?  
Mint a lakótelep képviselője, a tavalyi beszámoló kapcsán felvetette, hogy a lakótelep 
környékén parkoló gépkocsik kerekeiben kárt tesznek, ez mára megszűnt, köszönhetően az 
akkori intézkedéseknek, a gyakori járőrözésnek, látható a jelenlét.  
A beszámolóban olvasható, hogy megnőtt a kábító hatású, de kábítószernek nem minősülő 
szintetikus készítményt használók száma. Kérdése, mint szülő mit tehet ez ellen, hogyan lehet 
ezeket kikerülni, illetve melyek ezek a szerek?  
 
dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-f őkapitányság 
vezetője: A kamionforgalommal kapcsolatban elmondja, hogy ezek a járművek útdíj 
fizetésére kötelezettek, ez azt jelenti, hogy előre megváltják a meghatározott útvonalra az 
útdíjat. Ha erről letérnek, a rendszer azonnal elektronikus riasztást továbbít a rendőrség felé, 
ezt a teljes megyére kiterjedően ellenőrzik. Ezen kamionok nagy része valószínű más úton 
meg nem oldható célforgalom vagy egyéb okból kapnak arra az útvonalra engedélyt. 
Március 1-től él a súlykorlátozás az említett két útszakaszon március hónapban a tegnapi 
napig több, mint 2000 behajtási engedélyt adott ki a Közútkezelő Kht., egyébként külföldi 
rendszámú kamionokra is. Tovább kell gondolni, egyeztetni kell. 
Egyébként, ha külföldi rendszámú kamion vezetőjét szabályszegésen érik, akkor megállítják a 
gépjárművet, elveszik a forgalmi engedélyt, melyet akkor adnak vissza, ha hozza a 
befizetésről szóló csekket – ez hatásos módszer.  
A kapitányság létszámáról elmondja, a Sárospataki Rendőrkapitányság kis kapitányság, úgy 
érzi, a területhez, a lakosságszámhoz és a bűncselekményszámhoz arányosítottan a létszám 
nem kevés. Ezt igazolja, hogy a kapitányságok objektív mérőszámai alapján ők lettek a 
legjobbak 2013-ban. Szükség esetén a Készenléti Rendőrségtől és a Megyei Főkapitányságtól 
kapnak erősítést.  
Nem közlekedési szakember, de tudomása szerint KW-ban mért teljesítményhez igazodóan 
lehet kötelező biztosítás, bukósisak engedély nélkül közlekedni.  
Halászhomok kapcsán elmondja, nincs tudomása arról, hogy polgárőrség működik-e azon a 
területen. Olyan települést nem ismer, ahol napi 24 órában jelen van a rendőr, ilyen nincs, 
viszont egyfajta önvédelemnek ki kell alakulnia minden közösségben. Egyik megoldás erre a 
polgárőrség, akik a rendőrséggel összehangoltan tudnak együttműködni.  
Szól továbbá arról, hogy sok esetben az alapvető önvédelem is hiányzik a lakosság részéről 
(nyitva hagyott ajtók, kapuk, stb.).  
Elmondja továbbá, hogy a megyében a szabálysértési eljárások során közel 2500 esetben éltek 
a tavalyi évben azzal, hogy a tetten ért elkövetőt őrizetbe vették és gyorsított eljárásban 
bíróság elé került, jó esetben elzárást kaptak. Nagyon hatékony, amikor a jogellenes 
cselekményt azonnal követi a szankció. Idén január 1-től kizárólagos illetékességgel a 
Miskolci Járásbíróság jár el ezen ügyekben.  
Felvetésre elmondja, hogy a közérdekű munka végzése jogalkotási kérdés. Szól végül a drog 
prevenció fontosságáról, hisz a designer drogok az interneten keresztül nagyon könnyen 
beszerezhetők, továbbá a környező országokban nem is esnek tilalom alá azok, melyek 
Magyarországon tiltottak. A rendőrségi, hatósági fellépés és a bűnügyi felderítés elsősorban 
terjesztői magatartások ellen irányul. Kéri a szülőket, pedagógusokat, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozókat, hogy fogjanak össze, mert a probléma sokkal súlyosabb, 
mint amilyennek látszik. A rendőrség már tett kezdeményezéseket ez ügyben – kollégái 
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prevenciós tevékenységének továbbképzése. Ezen túl a bűnmegelőzési szolgálat készít egy 
tájékoztató anyagot, melyet megismertetnek az érintettekkel, továbbá valamennyi 
önkormányzat részére is megküldik elektronikus formában.  
 
dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője: Felvetésre válaszolva 
elmondja, hogy újra megvizsgálják a közlekedési szakterület és a Magyar Közút Zrt. 
bevonásával, hogy a 37-es főúton melyek azok a szakaszok, melyek mellett jelentős 
ráfordítással közelíthetők meg a szőlőterületek.  
Halászhomok településrésszel kapcsolatosan elmondja, hogy mind a járőrök, mind a bűnügyi 
szakterület rendszeresen végez ellenőrzést a területen.  
Saláta képviselő úr említette a zsarolást, melyről nem tud részleteiben beszámolni, az egy fő 
gyilkosság gáz átvezetését jelenti egy másik házba.  
 
dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-f őkapitányság 
vezetője: Megjegyzi, hogy nem tájékozatlan a kapitány úr, ezek a bűnügyek megyei rendőr-
főkapitánysági hatáskörbe tartoznak.  
 
dr. Téglás István a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője: Elmondja még, hogy a 
rendőrkapitányság minden lehetőséget megragad a segítségre, a törvényes keretek között.  
Ezen túlmenően szól arról, hogy a kistolvajlásokat is igyekeznek megfogni, a 
parancsnokvezető kollégák szisztematikus munkájának köszönhetően. Elmondható, hogy 
beért a Sárospataki Rendőrkapitányság állománya.  
Hangsúlyozza, hogy mindig változik a bűncselekmények szerkezete és elkövetése. Szól 
továbbá arról, hogy az iskolarendőr programra nagy az igény, ők is fontosnak tartják. 
Visszanézve az elmúlt évek beszámolóit elmondható, hogy első helyen a szülői felelősség 
szerepel, de nincs kellő foganatja.  
Megköszöni az önkormányzat, a társszervek és a lakosság támogatását és együttműködését, 
mely remélhetőleg a továbbiakban is folytatódik.  
 
Zérczi László képviselő: Főkapitány úr felvetésére elmondja, maximálisan egyetért a helyi 
közösségek önszerveződések tenni akarásával, azért, hogy minél kevesebb probléma legyen. 
Saját körzetében vannak e munkához megfelelő fiatalok, és a polgárőrség működésével is 
segítik e munkát, ezen túlmenően pedig civil szervezet segítségével riasztókat osztottak a 
rászoruló emberek részére, következő céljuk pedig kamera felszerelése a veszélyesebb 
területekre.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Köszönet kapitány úrnak és a teljes állománynak az elmúlt évi 
munkájáért, gratulál az elért sikerükhöz. Köszönet a rendőrkapitányságnak, hogy ilyen 
nyugodt, békés kisvárosban élhetnek. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott beszámolót 
elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

60/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

Sárospatak város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről  
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadta. 
 
Megköszöni a Sárospataki Rendőrkapitányság állományának 2013. évben végzett 
munkáját, további munkájához erőt, egészséget kíván.  
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Juhász Péter tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri alezredes urat, esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Juhász Péter tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok: Szeretné a Zemplén Televízió nézői 
előtt is a teljes személyi állománynak megköszönni azt az áldozatos munkát, melyet a tavalyi 
évben végeztek.  
 
Szabó András képviselő: Tájékoztatást kér tűzoltóparancsnok úrtól, milyen számon lehet 
tűzesetet bejelenteni, hisz tudomása szerint ebben változás történt. Történt-e késedelem abból 
kifolyólag, hogy már nem a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz kell 
bejelenteni a tűzesetet, hanem egy központi számra? A beszámolóban szerepel a gépjármű 
ellátottság, mely elég aggasztó, néhány gépjármű kivonásra is került a forgalomból. Van-e 
ígéret, lehetőség ezek cseréjére, pótlására? Szomorúan tapasztalta, hogy az önkéntes tűzoltó 
egyesületek között nem szerepel Sárospatak.  
 
Zérczi László képviselő: Részletes, áttekinthető beszámolót kaptak kézhez, köszönet érte. 
Elismeréssel tud szólni az állomány munkájáról, kiemelten megköszöni az elmúlt évben a 
bodroghalászi falunapon való részvételüket, mellyel nagyban színesítették a falunap 
programját.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Köszönetet mond parancsnok úrnak és teljes személyi 
állományának az elmúlt időszakban végzett munkájáért.  
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Szvitankó Tamás képviselő: A beszámolót mindenki számára érdemesnek tartja megismerni, 
hisz részleteiben megmutatja, mennyi mindennel foglalkozik a tűzoltó-parancsnokság.  
 
Egyed Attila képviselő: Szintén köszönetet mond az állomány munkájáért. Kiemeli a 
Végardó városrészben tavalyi évben egy tűzesetnél végzett munkájukat, mely nagy 
határozottságot, fegyelmet, szervezettséget mutatott, továbbá a végardói falunapon való 
részvételüket, melyen prevencióval éltek a diszkó balesetekkel kapcsolatosan.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kiemelten megköszöni az állomány tavaly március 15-ei 
hóhelyzet kapcsán végzett munkáját, mely komoly erőpróbát jelentett. Az elmúlt időszakban 
elrendelt tűzgyújtási tilalom felől érdeklődik, sikerül-e elkapni azokat, akik e tarlótüzeket 
okozzák?  
 
Juhász Péter tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok: Felvetésre válaszolva elmondja, hogy 
2012. január 1-től állami felügyelet alá vonták a tűzoltóságokat, és átkötésre kerültek a városi 
vonalak a megyei művelet irányításhoz, már jelenleg is odaérkeznek a hívások. Folyamatos 
havi bontásban képet kapnak arról, hogy mennyire zökkenőmentes az átállás. Tudják, hogy a 
112-es hívószámok két régiós központba, Szombathelyre, ill. Miskolcra érkeznek, ezek 
főpróbája folyamatban van. A rendőrséget a 112-es hívószámon hívhatják, a tűzoltó-
parancsonkságon továbbra is él a 105-ös hívószám, de a 112-es hívószámot is a megyei 
műveletirányítás kezeli egyelőre, és várhatóan jövő év január 1-jével feláll a 112-es rendszer, 
így ezen az egységes hívószámon a régiós központból fogják riasztani egységeiket, melyből 
nem lesz késedelem a későbbiekben sem.  
Elmondja, valóban elöregedett a parancsnokság gépjárműparkja, folyamatosan azon vannak, 
hogy ezek cseréjét pályázatok útján megoldhassák. Létrás gépjárművük 2011. novemberétől 
üzemképtelen, gazdaságtalan az üzemben tartása, több, mint 2 mFt-ot kellene rákölteni ahhoz, 
hogy üzemképes legyen, ez viszont jelenleg nem áll rendelkezésükre. Megnyugtatásként 
elmondja, hogy szükség esetén két irányból is tudnak magasból mentő gépjárműveket 
riasztani a helyszínre, az elmúlt két évben éles bevetésen nem volt szükség a gépjármű 
fecskendőkre, de mivel a megyei létrás gépjárműveket már szinte teljesen lecserélték, 
valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő években a helyi parancsonkság is lecserélheti létrás 
gépjárműveit. 
Elhangzott, hogy Sárospatakon nincs önkéntes tűzoltó egyesület – korábban volt egy 
elképzelés a Református Kollégium részéről, az alapítás megtörtént, de bírósági bejegyzés 
nem történt, így a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság sem kötött velük együttműködési 
megállapodást. Céljuk, hogy minél több önkéntes tűzoltó egyesület legyen működési 
területükön. A megyében a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsonkság működési 
területén van a legtöbb önkéntes tűzoltó egyesület (8). Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság célja, hogy e településeknél az önkéntes tűzoltó egyesületeket úgy 
felzárkóztassák, hogy akár önálló beavatkozásra is képesek legyenek – azon dolgoznak, hogy 
ez létrejöhessen.  
A tűzoltó-parancsnokság szívesen vonul ki bemutatókra ezek után is, minden felkérésnek 
eleget tesznek, hisz számukra is nagyon fontos az ifjúságnevelés.  
Örül annak a pozitív visszajelzésnek, hogy kollégái helyi tűzesetnél határozottan, 
összeszedetten léptek fel. Az állomány korösszetétele beért. Folyamatosan érkeznek fiatalok. 
A Cigándi és nemsokára a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs felállásával fiatalodni fog az 
állomány összetétele, de már van annyi tapasztalt kolléga, hogy beilleszkedésük 
zökkenőmentesen történjen.  
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan elmondja, hogy B-A-Z. megyére a Megyei 
Kormányhivatal tűzgyújtási tilalmat adott ki, de sajnálatosan szinte az egész Bodrogközt 
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leégették, több ezer mezőgazdasági területet és parlagon hagyott területet. Az elkövetőket 
sajnos nem tudják azonosítani, hisz mire a helyszínre érkeznek, már kiterjedt eseménnyel 
találkoznak, személyeket nem igazán találnak. Cél és előrelépés lenne, hogy földtulajdonosok 
beazonosítása után a szankciókat a földtulajdonosok fogják viselni, talán így jobban 
odafigyelnek területeikre. Mindenki tudja, hogy a tűzgyújtásnak levegőszennyezési hatása is 
van, melyet szintén törvény szabályoz, de ennek ellenére folyamatos a gyújtogatás. A tavalyi 
évhez képest, mely jóval csapadékosabb volt megnőttek ezen események száma, viszont a két 
évvel ezelőtti statisztikához képest a hatósági munkának köszönhetően nem érte el azt a 
szintet, sőt felére csökkent.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Megköszöni az állomány elmúlt évi munkáját, kéri 
parancsnok urat, hogy ezt tolmácsolja részükre és jó munkát kíván következő évre is. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

61/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadja.  
 
Köszönetét fejezi ki a Tűzoltó-parancsnokság vezetésének és állományának a végzett 
munkájáért, további munkájukhoz jó erőt, egészséget kíván.  
 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
Alpolgármester úr 5 perc szünetet rendel el. 
 
 

S z ü n e t   u t á n : 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete 
vezetőjének nyugdíjazásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd kéri 
intézményvezető asszony esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. Bizottsági ülésen megköszönték intézményvezető asszony hosszú időn át végzett 
munkáját.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Megköszöni intézményvezető asszony munkáját, nyugdíjas 
éveihez jó erőt, egészséget kíván. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a bizottságok véleménye 
alapján a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

62/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Keresztúri Ferencné, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetéséről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és 
 

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. 
§ (1) b) pontjában és 9. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében Keresztúri 
Ferencnének, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének közalkalmazotti 
jogviszonyát 2014. augusztus 31-vel közös megegyezéssel megszünteti; 

 
2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) 

bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) b) 
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pontjában és 9. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében Keresztúri 
Ferencnének, Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének magasabb vezetői 
megbízását - az érintett kérelmére - 2014. augusztus 31-vel visszavonja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Keresztúri Ferencné a Rendelőintézet vezetője: Ülés elején Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő úr tájékoztatást adott tevékenységéről, szólt az egészségügyi 
fejlesztésekről is. Arról viszont nem szólt, hogy háttérmunkával nagyban segítette a 
Rendelőintézet munkáját, melyet ezúton szeretne neki megköszönni. Az intézmény 
problémáit akár telefonon, akár személyes megbeszéléseket követően magasabb szinteken 
mindig jelezte, így tudták végrehajtani fejlesztéseiket.  
Megköszöni a Képviselő-testület támogatását, illetve kollégái csapatmunkáját, akikkel 
egymást segítve előre tudtak haladni, és a lakosság támogatását. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati 
kiírásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését, majd a bizottsági 
véleményeket. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a pályázati feltételek összeállításánál a vonatkozó 
jogszabályok előírását tartották szem előtt, mely megjelenik minden kötelezően elírt felületen, 
illetve a Sárospatak honlapon, a Zemplén Televízióban, az Egészségügyi Közlönyben. 
Reménykednek abban, hogy vannak olyan szakemberek, akik szeretnének Sárospatak Város 
Rendelőintézetében intézményvezető minőségben dolgozni.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a pályázat kiírását. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a pályázat kiírását. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Szvitankó Tamás a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

63/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírását – a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 63/2014. (III. 28.) KT. határozathoz 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Sárospatak Város Rendelőintézete  
 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
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Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.09.01. - 2019.08.31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek 
ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes 
végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Felelős az alapító okirat szerinti 
alaptevékenység megszervezésért és folyamatos ellátás biztosításáért.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Egyetemi szintű végzettség (orvostudományi vagy egyéb);  
�         Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;  
�         Legalább 5 éves vezetői gyakorlat;  
�         Büntetlen előélet;  
�         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;  
�         A 13/2002.(III.28.)EüM rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó 

felmentést adhat a vezetői gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi 
(szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha a 
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - a kinevezés 
(megbízás) adásától számított - öt éven belül történő megszerzését;  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         Hasonló területen szerzett több éves vezetői gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Részletes szakmai önéletrajz;  
�         Egyetemi oklevél és menedzseri képesítés másolata;  
�         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;  
�         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, illetve 

annak igazolását, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt 
(amennyiben a benyújtási határidőig nem áll rendelkezésre, az igényléséről szóló 
igazolást az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság 
meghallgatásának időpontjáig kell benyújtani);  
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�         Szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;  
�       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;  
�         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot 

véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános 
ülést tartson.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
�     Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2014. , 
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a 356/2008.(XII.31) 
Korm rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás határideje a benyújtási 
határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést 
kapnak.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.sarospatak.hu - 2014. április 1. 
�         Zemplén Televízió - 2014. április 1. 
� Egészségügyi Közlöny - 2014. április 1. 

 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 28/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a Képviselő-testület december 13-án tartott 
ülésén fogadta el a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
önkormányzati rendeletet. E rendelet 20. § (4) bekezdésében rendelkezett rendelkezésre állási 
díj fizetésének kötelezettségéről. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály szerint, amely 
a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díját – ideértve a rendelkezésre állási díjat is – a 
Magyar Energetikai és Közműszabályzási Hivatal javaslatának figyelembevételével miniszter 
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rendeleti úton történő megállapításához köti és ez még nem született meg, így szükséges e 
rendelkezés – 20. § (4) bekezdés – hatályon kívül helyezése. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő 
tájékoztatójában elmondta, hogy bizonyára alacsonyabb lesz az árszabás, mint a jelenlegi, és 
hogy központilag fogják meghatározni az alapdíjakat. Két tételben lesz megállapítva a 
díjszabás: alapdíj, vagyis rendelkezésre állási díj és chip segítségével az ürítési díj. Kétségei 
vannak a tekintetben, hogy valóban alacsonyabb lesz-e a díj, van-e erre garancia? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Jelenleg jogszabály szerint egytényezős és kéttényezős díjszabás 
is lehetséges, Sárospatak vonatkozásában egytényezős a díjszabás. Az látható a nyertes 
pályázatok tartalma alapján, hogy egy tisztázottabb helyzet létrehozatala a cél.  
 
Egyed Attila képviselő: Kéttényezős díjszabás esetén megvalósul a régi elképzelés, miszerint 
az elszállított szemét mennyisége alapján fizesse a lakosság a díjat. Viszont a kukás autó 
minden utcán elmegy, akár ki van téve a kuka akár nem, így a szolgáltatónak bizonyos 
költsége minden esetben van.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Nem érti sem az egytényezős, sem a kéttényezős rendszert. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Idézi is a javaslatban a rendelet 20. § (4) bekezdését, miszerint „A 
szolgáltatás szünetelése esetén a fogyasztó a közszolgáltató részére – az általa fenntartott 
tárgyi és humánerőforrás állandó költségeinek a megtérítése érdekében – az ürítési díj felének 
megfelelő rendelkezésre állási díjat köteles fizetni”. Tehát amit most hatályon kívül 
helyeznek, a szünetelés időszakára vonatkozik. Erre a kitételre pedig – ha valóban szünetel a 
szolgáltatás – még a miniszter rendelete nem született meg, hogy ez esetben lehet vagy nem 
lehet a rendelkezésre állási díjat bekérni, ezért, megelőzve a miniszteri rendeletnek a hatályba 
lépését, amíg ez meg nem születik, ill. abban az esetben is csak akkor, ha átalakul az 
önkormányzat díjrendszere kéttényezős díjjá, akkor lehetséges rendeleti úton erről dönteni. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Nem szorosan kötődik a napirendhez, de elmondja, hogy az 
elmúlt hét csütörtöki szemétszállítás a város több területén elmaradt - Dobó Ferenc utca, 
Fazekas sor, stb. - . Ilyen esetben hogyan fog történni a számlázás? Kéri ezen információt 
továbbítani az illetékesek felé. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Fognak még e témáról tárgyalni, amikor aktuálissá válik, most 
még a korszerűsítés elején tartanak.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Saláta képviselő úr felvetésére 
elmondja, hogy sajnos a szolgáltatónál a terület átszervezések miatt tényleg vannak 
hiányosságok. Van egy megállapodás a szolgáltató és az önkormányzat között, mely szerint 
ezekben az esetekben a Polgármesteri Hivatal a lakosság rendelkezésére bocsát Z.H.K-s 
zsákokat, melyet a szolgáltató következő ürítés alkalmával elszállít. Kéri tehát a lakosságot, 
hogy keressék fel a Polgármesteri Hivatalt ilyen esetekben. 
 
Sikora Attila alpolgármester: E tájékoztatást a honlapon is meg fogják jelentetni.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
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szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2014. (IV. 04.) önkormányzati rendelete 
 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § 
 
 
Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 
28/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése.  

 
 

2. § 
 
 

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

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
 
Sikora Attila alpolgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

64/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

• 77/2013. (III. 27.) KT. 
• 267/2013. (X. 25.) KT. 
• 274/2013. (X. 25.) KT. 
• 292/2013. (X. 30.) KT. 
• 296/2013. (XI. 07.) KT. 
• 303/2013. (XI. 29.) KT. 
• 305/2013. (XI. 29.) KT. 
• 306/2013. (XI. 29.) KT. 
• 307/2013. (XI. 29.) KT. 
• 309/2013. (XI. 29.) KT. 
• 324/2013. (XI. 29.) KT. 
• 344/2013. (XII. 13.) KT. 
• 351/2013. (XII. 13.) KT. 
• 1/2014. (I. 09.) KT. 
• 2/2014. (I. 09.) KT. 
• 6/2014. (I. 31.) KT. 
• 7/2014. (I. 31.) KT. 
• 8/2014. (I. 31.) KT. 
• 9/2014. (I. 31.) KT. 
• 10/2014. (I. 31.) KT. 
• 11/2014. (I. 31.) KT. 
• 12/2014. (I. 31.) KT. 
• 15/2014. (I. 31.) KT. 
• 16/2014. (I. 31.) KT. 
• 23/2014. (I. 31.) KT. 
• 24/2014. (I. 31.) KT. 
• 25/2014. (I. 31.) KT. 

 
 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospatak város Támogató Szolgálata szállítási 
kapacitásának fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA 
pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését, majd a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat nettó 10 mFt támogatási 
összeget nyert kisbusz beszerzésére. A beszerzéshez közbeszerzési eljárás szükséges. Három 
ajánlatot kértek be, két cég nyújtotta be ajánlatát. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a 
Pályázati és Projektiroda Kft. adta. Ezt követően, ha megtörténik hivatalosan – a határozatban 
rögzítetten – a cég kijelölése az eljárás lefolytatására, úgy három cégtől a buszbeszerzésre az 
ajánlattételi felhívás kiküldésre kerül. Beérkezést követően újra a Képviselő-testület elé kerül 
a téma. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

65/2014. (III. 28.) KT. 
 

a „Sárospatak Város Támogató Szolgálata szállítási kapacitásának fejlesztése a 
külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA pályázathoz kapcsolódóan 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a Pályázati 
és Projektiroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 22. III./13.) ajánlata a 
legalacsonyabb összegű ajánlat, így őt jelöli meg az eljárás nyertesének.  
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Pályázati és Projektiroda Kft.-vel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
vonatkozó szerződést megkösse. 
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3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárospatak Város Támogató 
Szolgálata szállítási kapacitásának fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” 
című EMVA pályázathoz kapcsolódóan buszbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja, és ajánlattételi felhívásával az alábbi cégeket keresi meg: 
  

� AUTÓ-SZÉLES Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 57.) 
� Juvenal Kft. (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 26.) 
� Sió-Car Kft. (8600 Siófok, Fő u. 262.) 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Az önkormányzat évek óta komoly összeget fordít 
költségvetéséből a sporttámogatásokra. Idén 8 mFt-tal támogatják az egyesületek, 
szakosztályok működését, ezen kívül intézmények sportpálya fenntartására külön keretet 
biztosítanak. Most a 8 mFt elosztásáról döntenek, amit hosszú évek óta egy jól működő 
pályázati rendszer alapján döntenek el. Idén is közel húsz pályázat érkezett. Kéri először a 
Pénzügyi és Gazdasági, majd a Humán Bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbiak szerint javasolja az összeg felosztását 4 igen szavazattal a 
Képviselő-testületnek: 
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya     2.500.000 Ft 
Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya    1.000.000 Ft  
Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya    1.000.000 Ft 
Árpád Vezér Diáksport Egyesület          200.000 Ft 
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztálya                                    200.000        Ft 
Árvay Diáksport Egyesület          400.000 Ft 
Sárospataki Ulti Egyesület            30.000 Ft 
Sorompó Darts Club           100.000 Ft 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület          400.000 Ft 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály      300.000 Ft 
Zempléni Vízilabda Klub                          - Ft 
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola         600.000 Ft 
Sárospataki Modellező Klub            50.000 Ft 
Zempléni Lovas Egyesület           100.000 Ft 
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület       200.000 Ft 
Sárospataki PLASZTIK KSZSE           50.000 Ft 
Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospataki csoportja      300.000 Ft  
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SESE Lövész Szakosztálya             50.000 Ft  
Pataki Asztalitenisz Sportklub            50.000 Ft  
Összesen:                     7.530.000 Ft 
 
Megjegyzi, a Zempléni Vízilabda Klub nem pályázott, azért nem javasolnak részükre 
támogatást nyújtani. 
A helyi sportrendelet értelmében elkülönítetten kezeljen az önkormányzat 300.000,- Ft-ot, 
mely külön igény szerint használható fel kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való 
részvételre. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a kérelmeket úgy bírálta, hogy 
akik TAO támogatásban részesültek, valamivel kevesebb összegű támogatást kapjanak. 18 
pályázat érkezett be, a Zempléni Vízilabda Klub nem nyújtott be pályázatot. Tavalyi évhez 
képest 4 új szakosztály is pályázott. Kiemeli a Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE 
Sárospataki csoportja 300.000,- Ft összegű javasolt támogatását, hisz ezen egyesületben 
sportolnak Velmovszki Dóra és Juszku Viktor sárospataki tanulók, akik országos, ill. 
nemzetközi sikereket is értek már el.  
A Humán Bizottság javaslata egy tétel kivételével megegyezik a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatával, a Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesülete részére 
300.000,- Ft-ot javasolnak biztosítani, mivel nagy valószínűséggel létrejön egy szerződés a 
Kajak-Kenu Szövetséggel, mely alapján a kollégium csónakházában helyezhetőek el majd a 
hajók. Ennek hiányában 200.000,- Ft támogatást javasol. Polgármester úr tájékoztatása 
alapján püspök úrral már megkezdődtek az ez irányú tárgyalások. Ezután tételesen ismerteti a 
bizottság javaslatát.  
 
Sikora Attila alpolgármester: A Humán Bizottság módosító javaslatáról kéri a Képviselő-
testület döntését.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

66/2014. (III. 28.) KT. 
 

a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésben a 
sportegyesületek támogatására jóváhagyott 8.000.000,- Ft összeget az alábbiak szerint 
osztja fel:  

 
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya     2.500.000,-  
Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya     1.000.000,- 
Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya      1.000.000,-  
Árpád Vezér Diáksport Egyesület           200.000,- 
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztálya        200.000,-  
Árvay Diáksport Egyesület           400.000,-  
Sárospataki Ulti Egyesület                30.000,-  
Sorompó Darts Club                      100.000,- 
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Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület         400.000,- 
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály     300.000,-  
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola         600.000,-  
Sárospataki Modellező Klub            50.000,-  
Zempléni Lovas Egyesület           100.000,-  
Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület     300.000,-* 
Sárospataki PLASZTIK KSZSE             50.000,-  
Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospataki csoportja        300.000,-  
SESE Lövész Szakosztálya                50.000,-  
Pataki Asztalitenisz Sportklub               50.000,-  
___________________________________________________________________________ 
Összesen:                      7.630.000,-  

 
A helyi sportrendelet értelmében elkülönítetten kezel 300.000 Ft-ot, mely külön igény 
szerint használható fel kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való részvételre. 
 
*Azzal a feltétellel, hogy a Református Kollégium kezelésében lévő csónakházra 
együttműködési megállapodás jön létre az Egyesület és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
között, ennek elmaradás esetén 200.000,- Ft támogatást biztosít.  
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: folyamatos, 2014. december 31.  
 
 
 

 
9. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás 
megkötéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy legutóbb hasonló tartalmú 
megállapodás megkötésére 2013. március hónapban került sor. Akkor is határozott időre, 
2013. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig köttetett meg a köztemetési szolgáltatásra 
vonatkozó megállapodás. Tekintettel arra, hogy március 31-el lejár a megállapodás határozott 
ideje, megkezdték az egyeztetést a céggel. Az ALPIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
változatlan összegben határozta meg a szolgáltatás díját, és egy évre köttetne a megállapodás. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja annak elfogadását.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
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Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

67/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a köztemetési szolgáltatásról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § 
(2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 48. § (1) bekezdésében foglalt köztemetéssel kapcsolatos szolgáltatások 
elvégzésével, a határozat 1. mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel az 
ALPIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (3950 Sárospatak, Eötvös 
utca 18.) bízza meg határozott időre, 2014. április 1. napjától – 2015. március 31. 
napjáig. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 

 
1. melléklet a 67/2014. (III. 28.) KT. határozathoz 
 

 
M E G Á L L A P O D Á S  

 
 
mely létrejött egyrészről Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Rákóczi 
út 32.) képviseletében Aros János polgármester és dr. Vitányi Eszter jegyző, mint 
ellenjegyző (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről ALPIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3950 Sárospatak, Eötvös út 
18.) képviseletében Karóczkainé Kerchner Anikó vezető tisztségviselő (a továbbiakban: 
Szolgáltató) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja Sárospatak közigazgatási területén a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
48. § (1) bekezdésében foglalt, köztemetéssel kapcsolatos szolgáltatások elvégzését. 
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2. Szolgáltató a köztemetési szolgáltatást köteles a mindenkor hatályban lévő 
jogszabályok, valamint Megrendelő utasításainak figyelembe vételével és betartásával 
végezni. 

 
3. A temetés módjáról (elhamvasztás nélküli /koporsós/ temetés, hamvasztással történő 

temetés) Megrendelő rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. Törvény 19. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a 145/1999. (XI. 1.) Korm. 
rendelet 30. §-ában foglaltak figyelembe vételével. 

 
4. Megrendelő részéről a köztemetési szolgáltatás megrendelésére Sárospatak Város 

Polgármestere jogosult. 
 

5. Szolgáltató vállalja, hogy a köztemetés időpontját a lehető legkorábbi időpontban, de 
legkésőbb a megrendeléstől számított 8. napon jelöli ki. 

 
6. A köztemetési szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza: 

 
Elhamvasztás nélküli /koporsós/ temetés: 
 
         Szolgáltatások:                   elhunyt hűtése 
                                                     sírtól temetés 
                                                     elhunyt szállítása ( 30 km-es körzeten belül) 
         Kegyeleti kellékek:             koporsó 
                                                     sírjel és koporsó felirat 
                                                     tábla 
                                                     műanyag betét 
 
Hamvasztással történő temetés: 
 
          Szolgáltatások:                   elhunyt hűtése 
                                                      elhunyt hamvasztása 
                                                      elhunyt szállítása (Sárospatak és Gesztely között) 
                                                      elhunyt helyi szállítása  
                                                      sírtól temetés 
 
        Kegyeleti kellékek:             urna 
                                                    műanyag betét  
                                                    hamvasztó koporsó 
 
7.  A köztemetési szolgáltatás díja elhamvasztás nélküli /koporsós/ temetés esetén  
     119.000,-Ft, hamvasztással történő temetés esetén 99.900,-Ft. A szolgáltatási  
     díjak az ÁFÁ-t, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket is  
     tartalmazzák. 
 
8.  Megrendelő vállalja, hogy a köztemetési szolgáltatási díjat a teljesítést követően  
     benyújtott számla alapján 30 napos fizetési határidővel átutalja az ALPIMOR  
     Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. számlájára. 
 
9. Jelen Megállapodást a felek 2014. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig  

kötik meg. 
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10. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  
      vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
11. Jelen Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai 
      napon jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Sárospatak, 2014. ……………………….. 
 
 
………………………………………..            ………………………………………. 
                 Megrendelő                                                           Szolgáltató 
 
 
………………………………………. 
                 Ellenjegyző 
 
 
 
10. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat földbérleti szerződések felmondásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy az 580/1. 
helyrajzi számú telekingatlan az Alkotmány utcában található, mely az önkormányzat 
tulajdonában van. Közel 8500 négyzetméteres területről van szó, melynek egy részét az 
elmúlt években mezőgazdasági célú hasznosításra bérbe adtak. Az önkormányzat rövid távú 
fejlesztési céljai között szerepel a telek hasznosítása. Vízparti telekről van szó, viszont a telek 
adottságai nem teszik egyelőre lehetővé, hogy itt bármilyen fejlesztéseket végezhessenek, fel 
kell tölteni a telket. Hamarosan indulnak olyan beruházások a városban, melyben jelentős 
mennyiségű föld kerül kitermelésre, ezért e telket szeretnék földlerakó hellyé minősíteni. 
Hangsúlyozza, hogy nem építési törmelék vagy hulladék lerakásról van szó, hanem föld 
lerakásáról. Ehhez viszont e telken semmilyen más igény nem lehet, ezért szükséges három 
bérleti szerződés felmondása. A három bérleti szerződésből kettő 2014. december 31-én 
egyébként is lejárt volna. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Bizottsági ülésen 
is elhangzott, ha valamely bérlő már művelte a földet és pénzt fektetett bele – megelőzve a 
kispataki esetet -, ha jogos, akkor kártalanítsák. A határozat-tervezetben szerepel, hogy az 
önkormányzat a megkötött bérleti szerződések felmondását támogatja azzal, hogy a 2014. 
évre már befizetett bérleti díjak időarányos része kerüljön visszafizetésre a bérlők részére. 
Véleménye szerint, ha most felmondják a bérleti szerződést, az egész évi bérleti díjat utalják 
vissza, hisz hasznot nem tudott húzni még belőle. Bizonyára minimális összegről van szó, így 
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ne kérjenek már január-március hónapokra díjat. Ha valaki már felszántotta, bevetette a 
földet, kártalanítsák. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Felvetésre elmondja, hogy 1000,- 
Ft/éves bérleti díjakról van szó, 100 négyzetméteres területről van szó, amit bérbe adott az 
önkormányzat és 10,- Ft-os négyzetméter áron került megkötésre a szerződés 2009-ben.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Nem komoly összegekről van szó, véleménye szerint 
vállalhatja az önkormányzat. Más kérdés nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a 
határozat-tervezet elfogadásáról azzal a módosítással, hogy a Sárospatak, belterület 580/1 
helyrajzi számú ingatlanra megkötött bérleti szerződések felmondását támogatja az 
önkormányzat azzal, hogy a 2014. évre már befizetett bérleti díjak kerüljenek visszafizetésre 
bérlők részére.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

68/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

földbérleti szerződések felmondásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a földbérleti szerződések 
felmondásáról szóló javaslatot megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, Sárospatak, belterület 580/1 
helyrajzi számú ingatlanra 
 

• Gyükeri Mihály Sárospatak, Borsi u. 18. sz. alatti lakossal 2009. 11. 25. napján, 
• Hogya István Sárospatak, Alkotmány u. 11. sz. alatti lakossal 2009. 11. 25. napján, 
• Horváth Gábor Tiszacsermely, Bem út 4. sz. alatti lakossal 2013. 05. 14. napján 

 
megkötött bérleti szerződések felmondását támogatja azzal, hogy a 2014. évre már 
befizetett bérleti díjak kerüljenek visszafizetésre bérlők részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések felmondására  

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Végardó Fürdőben létesítendő csúszdapark tervezői 
ajánlatokról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy az idei fejlesztési 
tervek között szerepel a Végardó Fürdőben csúszdapark létesítése. Ennek megvalósítása 
engedélyköteles tevékenység, ezért kiírtak egy ajánlatkérő eljárást tervezők részére. Négy 
ajánlat került kiküldésre és három ajánlat érkezett be. Az Értékelő Bizottság mindhárom 
ajánlatot érvényesnek nyilvánította és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beérkezett 
három érvényes ajánlat közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő Ferdinánd és Ferdinánd Kft-vel 
kösse meg a tervezési szerződést 2.800.000,- Ft-os nettó ajánlati áron.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

69/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Végardó Fürdőben létesítendő „Csúszdapark”  
tervezői ajánlatokról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Végardó Fürdőben létesítendő 
„Csúszdapark” tervezési munkálatainak elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatokról szóló javaslatot megtárgyalta és a Ferdinánd és Ferdinánd Kft. 
(1088 Budapest, Vas u. 18. II/19.) 2.800.000 Ft + ÁFA ajánlati árat tartalmazó ajánlatát 
elfogadja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a 2.800.000 Ft ajánlati árat tartalmazó tervezési 
szerződés elkészítésére, illetve annak aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. április 30.  
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12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Zemplén Help Alapítvány ebek ivartalanítási akciójában való 
részvételre irányuló kérelméről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.  

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a Zemplén Help Alapítvány juttatott el egy 
kérelmet polgármester úrhoz, ill. a Képviselő-testülethez, mely szerint szeretnék minél több 
olyan eben elvégeztetni az ivartalanítási műtétet, amelyek utcára kerülve tovább sokasíthatják 
azon ebek számát, amelyek kóborolnak. Állatorvosi ajánlatot is tartalmaz a kérelem, 
rendelőintézetben 15 eFt-ért végeznék el az ivartalanítást. Ebből az alapítvány 5 eFt-ot 
vállalna át és kérésük, hogy az önkormányzat is vegyen részt az ivartalanítási akcióban és 
ebenként 5 eFt-tal járuljon hozzá a műtétekhez, ezen túl pedig a tulajdonosok is 5 eFt 
értékben járulnának hozzá a műtét elvégzéséhez. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a kérelmet megtárgyalta 
és 4 igen szavazattal -egyhangúlag – 100.000,- Ft összeg biztosítását javasolja azzal, hogy a 
következő rendes bizottsági, ill. képviselő-testületi ülésre kerüljenek részletesen kidolgozásra 
az odaítélés feltételei az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- elsősorban nem a telephelyen lévő ebek kerüljenek ivartalanításra, hanem a városban 
lévők, hisz az a cél, hogy a szaporulat ne kerüljön be a telephelyre; 

- jövedelemhatár kerüljön megállapításra; 
- a kutyának regisztráltnak kell lennie, chippel kell rendelkeznie; 
- az adott kutyatulajdonos forduljon az önkormányzathoz, hozza a számlát az 

állatorvostól; 
- kidolgozni és konkrét szerződés-tervezetet készíteni; 
- csak Sárospatakon praktizáló állatorvos végezhesse; 
- a kérelem támogatásának forrása a 2014. évi költségvetésben rágcsálóirtásra 

előirányzott 500 eFt és az ebek befogására, ill. összeírására előirányzott 1 mFt keret. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, de 
nem javasolja a 100 eFt összeg meghatározását. Olyan egyedül álló, idős emberekre kellene 
orientálódni, akiknek társuk, védelmük a kutya. Fel kell mérni az igényeket és meghatározni 
egy keretösszeget, továbbá fontos, hogy csak sárospataki lakos fordulhasson az 
önkormányzathoz ilyen kérelemmel és szakbizottság állapítsa meg a jogosultságot.  
 
Saláta László Mihály képviselő: A kérelmet a Zemplén Help Alapítvány nyújtotta be, 
nyilván az alapítvány telephelyén lévő kutyákra vonatkozóan. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Véleménye szerint először az igényeket kellene felmérni. 
Magasnak tartja továbbá az ivartalanítás összegét. Mivel egy ajánlat érkezett be, licitáltassák 
meg, mely orvos tudja kevesebb összegért elvégezni a műtétet, miután jelentős számú 
kutyáról lehet szó. A lakosság saját kutyájának ivartalanítását nyilván maga finanszírozza. Az 
önkormányzatnak elsősorban azon ebek tekintetében kellene támogatást nyújtani, amelyek az 
alapítvány telephelyén vannak, hogy ott ne szaporodjanak tovább.  
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Szabó András képviselő: Problémának tartja, hogy az alapítvány nagyon sok helyről szedi 
össze a kutyákat, és hogy a városban nagyon sok a kóbor eb. Az idős, egyedülálló emberek 
véleménye szerint megfelelően tartják a kutyájukat, azokkal nincs probléma. A probléma a 
kóbor ebekkel van, melyek a volt Csepel közelében és a város más területein támadják a 
dolgozókat – ezeknek nem lesz gazdája, nem lesz sárospataki bejelentett lakóhelye, 
ugyanakkor egyre több problémát okoznak - ezeket kellene először ivartalanítani.  
Felveti a kutyák regisztrációját, ha a kutyatulajdonos április 30-ig nem regisztráltatja a 
kutyáját, 30 eFt-ra megbüntethető. Mi történik azzal a jószággal, amelyik elpusztul úgy, hogy 
benne van a chip?  
 
Sikora Attila alpolgármester: Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy a kérelem 
elsősorban az utcákon lévő kutyákra vonatkozott, melyet ellenőrizhetetlennek és 
megoldhatatlannak tart. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján meg kellene 
határozni egy keretet, természetesen minden szempontot figyelembe véve, kellően kidolgozva 
– e javaslatot ő is támogatja. Hangsúlyozza, elsősorban tehát a lakosságnál lévő kutyákról van 
szó, nem a telephelyen lévő kutyákról, azok ivartalanítását elvégzi az alapítvány a saját 
költségvetéséből, pályázati pénzekből, állatorvos felajánlásából, stb. Ők a kérelemben a 
városban lévő kóbor kutyák ivartalanítására gondoltak, mely viszont a bizottság véleménye 
alapján ellenőrizhetetlen, kivitelezhetetlen.  
Az önkormányzat a Szvitankó képviselő úr által felvetett idős, egyedülálló, kevés 
jövedelemmel rendelkező kutyatulajdonosok számára szeretne segítséget nyújtani, ezért kéri a 
bizottság jövedelemhatár megállapítását. A bizottság felsorolt feltételeit szintén 
elfogadhatónak tartja. Első körben szeretné, ha a 100 eFt-os összeg szerepelne a döntésben, 
hisz most zajlik az ebek összeírása, április végére látható lesz, hány kutya van Sárospatakon. 
Hónap végére látható tehát, mekkora nagyságrendről van szó és a következő bizottsági, ill. 
testületi ülésre készüljön egy előterjesztés kidolgozott formában, akkor tudnak majd róla 
részleteiben dönteni.  
Végezetül elmondja, az elképzelés jó, köszönet az alapítvány és az állatorvosok 
támogatásának, az önkormányzat is megpróbál – határokon belül – támogatást nyújtani.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslataival egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

70/2014. (III. 28.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zemplén Help Alapítvány ebek ivartalanítási akciójában való részvételre irányuló 
kérelméről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani kérelmet megtárgyalta 
és 100.000,- Ft összeg biztosítását javasolja az ebek ivartalanítására azzal, hogy a 
következő rendes képviselő-testületi ülésre kerüljenek részletesen kidolgozásra az 
odaítélés feltételei, az alábbi szempontok figyelembevételével: 
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- elsősorban nem a telephelyen lévő ebek kerüljenek ivartalanításra, hanem a 
városban lévők, hisz az a cél, hogy a szaporulat ne kerüljön be a telephelyre; 

- jövedelemhatár kerüljön megállapításra; 
- a kutyának regisztráltnak kell lennie, chippel kell rendelkeznie; 
- az adott kutyatulajdonos forduljon az önkormányzathoz, hozza a számlát az 

állatorvostól; 
- kidolgozni és konkrét szerződés-tervezetet készíteni; 
- csak Sárospatakon praktizáló állatorvos végezhesse; 
- a kérelem támogatásának forrása a 2014. évi költségvetésben rágcsálóirtásra 

előirányzott 500 eFt és az ebek befogására, ill. összeírására előirányzott 1 mFt 
keret. 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. április 25.  
 
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a javaslattal 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ismerteti a javaslatban foglaltakat.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

71/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását a határozat 1. 
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 71/2014. (III. 28.) KT. határozathoz 
 

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
161/2013. (VI. 28.) KT. határozattal elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító 
Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„5. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 
 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
044310 Építésügy igazgatása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109020 Szociális szolgáltatások igazgatása” 
 

2. 
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Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„6. A költségvetési szerv felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 

3. 
 
Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
,, 9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
 - Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi ingatlanok: 

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

ingatlan (melléképületek) 
 
- a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.” 

 
4. 

 
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.” 

 
5. 

 
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
„11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

− közszolgálati jogviszony 
− munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 
− közfoglalkoztatási jogviszony 
− megbízásos jogviszony” 

 
6. 

 
Az Alapító Okirat 12. pontját törli. 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. Az alapító okirat módosítását Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2014. (III. 28.) KT. határozatával hagyta jóvá. 
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dr. Vitányi Eszter                      Aros János  
         jegyző                      polgármester 
 
 
2. melléklet a 71/2014. (III. 28.) KT. határozathoz 
 

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

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

tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
044310 Építésügy igazgatása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109020 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 
6. A költségvetési szerv felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
7. Illetékességi területe: 
 
- Sárospatak közigazgatási területe. 
- Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1/A. 
mellékletében felsorolt Sárospatak építésügyi körzetközponthoz tartozó településekre terjed 
ki. 
 
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
- Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi ingatlanok: 

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

ingatlan (melléképületek) 
 
- a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 
 
10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

− közszolgálati jogviszony 
− munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 
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− közfoglalkoztatási jogviszony 
− megbízásos jogviszony 

 
 
Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2013. június 28. napján kelt, 161/2013. (VI. 
28.) KT. határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2014. (III. 28.) 
KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
dr. Vitányi Eszter                      Aros János  
         jegyző                      polgármester 
 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a tájékoztatóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Az önkormányzat február 28-án teljes 
mértékben megszabadult a jelentős összegű hiteltartozásaitól, köszönhetően a kormányzati 
adósságátvállalásnak. Ennek keretében a február 28-án lezajlott második fordulóban 117 
millió forintot kapott az önkormányzat, amivel ki tudta egyenlíteni az OTP felé fennálló 92 
millió forintos likvidhitel tartozását, valamint három beruházási célhitelét, amelyeket A 
Művelődés Háza és Könyvtára Színháztermének felújítására, az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium műfüves pályájának kialakítására, valamint a Végardói Közösségi Ház 
kialakítására vett igénybe. Ezen felül mintegy 4.600 eFt svájci frank, február végén fennálló 
kötvénytartozásától szabadult meg. Ez mintegy 1 milliárd 173 millió forintot jelent, 
összességében 1,3 milliárd forinttal lett kevesebb az önkormányzat kötelezettsége.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kérdezi, hogy a tájékoztatóval 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.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

72/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
 

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

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének támogatás iránti 
kérelme 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
javaslatát.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a 
SUSI által az „Óriás leszel” Sárospataki Sportfesztivál és Konferencia. Az idén ezt ötnaposra 
tervezik, színes programmal készülnek, közel 1000 diákot várnak. Ezen rendezvény 
lebonyolításához a SUSI elnöke 400.000,-Ft-os támogatási igényt nyújtott be, amelyet a 
bizottság 300.000,-Ft-tal javasol támogatni a városi sportrendezvények keret terhére.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nincs, úgy kéri 
a Képviselő-testület tagjait, aki a Humán Bizottság javaslatával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Oláh József Csaba a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

73/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökének 
támogatás iránti kérelméről  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Utánpótlásnevelő 
Sportiskola kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy 300.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt a IV. ,,Óriás leszel” Sárospataki Sportfesztivál és Konferencia 
megvalósítására, Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében városi 
sportrendezvények soron betervezett keretének terhére.  
 
Felelős:polgármester, jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

16. A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének kérelme  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetője 
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy a pályázat útján elnyert 
összegből 2.090.878,-Ft önrészt az önkormányzat utaljon át a szakosztály számára. A sikeres 
pályázat a labdarúgó pályán lévő öltöző épület – ami egyébként önkormányzati tulajdonban 
van – felújítására vonatkozik, amit a TAO keretein belül pályáztak meg.  
Összességében 6.969.594,-Ft összegben fognak felújítást végezni, ebben labdafogó háló, 
öltöző felújítás, ablak, hangosítás és különböző kijelzők felszerelése szerepel, ami komoly 
beruházás lesz. Ehhez kérik az önkormányzat támogatását oly módon, hogy az önerő összegét 
2.090.878,-Ft értékben támogassa az önkormányzat, hozzáteszi az önkormányzat saját 
épületéről van szó, amelynek a felújítását egyébként is el kellene végezni, és így talán 
olcsóbban sikerül elvégezni.  
Ezt a költségvetésben szereplő felújítási keretből javasolják támogatni, hiszen van elkülönített 
keret, az éves felújításokra, fejlesztésekre, így annak a terhére javasolja a kérelemben szereplő 
összeg átutalását.  
 
Egyed Attila képviselő: Kérdése, hogy ilyen magas összeggel kell támogatni, ennyire kevés a 
finanszírozása, mivel jelen esetben 70-30 %-ról van szó?  
 
Krai Csaba képviselő: Eddig is 70-30 % összegben történtek a beruházások. Korábbi 
években sikerült összegyűjteni a 30 % önerőt, viszont ebben az évben már nem, ezért kérik a 
Képviselő-testület támogatását ebben az ügyben.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Támogatásra javasolja a kérelmet, ami viszont számára nem 
kérelem, hanem ultimátum a szakosztály vezetője részéről.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Támogatásra javasolja a kérelmet, csak azt nem érti, hogy a 
határozat-tervezet mellékletében miért szerepel tulajdonosi hozzájárulás, mivel a kérelem és a 
tulajdonosi hozzájárulás nem függ össze.  
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Sikora Attila alpolgármester: Maga a kérelem a TAO támogatás önrészére vonatkozik, ez 
nyilván nem függ össze a csatolt dokumentummal.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A tulajdonosi hozzájárulást már korábban megadta a Képviselő-
testület, valóban itt kimondottan az összegre vonatkozóan kell döntést hozni.  
 
Sikora Attila alpolgármester: A TAO támogatásra úgy lehetett pályázni, hogy előtte a 
tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testületnek meg kellett adnia, ami korábban már 
megtörtént.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya 
vezetőjének kérelmét támogatja a fejlesztési céltartalékból, igennel szavazzon.  
 
Krai Csaba képviselő bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem kíván 
részt venni.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Krai Csaba a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

74/2014. (III. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének kérelméről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani kérelmet megtárgyalta, 
és úgy határozott, hogy a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának 
2.090.878,- Ft támogatást biztosít Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetése fejlesztési céltartalékának terhére, az MLSZ országos sporttelep felújítási 
program előminősítési eljárás II. ütemére benyújtott pályázatának megvalósítására.  
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Egyéb ügyek  

• Tájékoztató a 2014. április 6-ai országgyűlési képviselőválasztásról  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Abban az esetben, ha az állampolgár úgy dönt, hogy élni kíván 
alkotmányos jogával, akkor nagyon fontos és feltétel is, hogy érvényes okmányokkal 
rendelkezzen. Felhívja mindenki figyelmét, hogy ellenőrizze okmányai érvényességi idejét.  
A mozgóurna igénylésre vonatkozóan elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 
április 4-én 1600 óráig kérhető a mozgóurnát igénylők jegyzékébe történő felvétel, amit azok a 
választópolgárok kérhetnek Sárospatakon, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk 
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miatt akadályoztatva vannak mozgásukban. Egyébként a választás napján a Szavazatszámláló 
Bizottsághoz ezen kérelmeknek 1500 óráig kell megérkezniük.  
Aki előre tudja, hogy a választás napján nem a lakcíme szerinti településen – de 
Magyarországon – tartózkodik, akkor az átjelentkezés lehetőségével lehet élni, az erre 
vonatkozó kérelmet szintén a Helyi Választási Irodához kell benyújtania, amit legkésőbb 
szintén április 4-én 1600 óráig lehet megtenni.  
Aki szintén előre látja, hogy a választás napján külföldön fog tartózkodni, ez esetben a 
külképviseleti névjegyzékbe vételét kell kérnie, ennek határideje március 29-én 1600 órakor jár 
le.  
Ezúton is kéri a választópolgárokat, hogy április 6-án 600-1900 közötti időpontban keressék fel 
a szavazókörökben nyitva lévő szavazóhelyiségeket.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a választópolgárokat, hogy éljenek  szavazati jogukkal.  
A Képviselő-testület elmúlt ülésén döntött egy komoly forgalmi rend változásról, amely 
április 1-jén lép érvénybe, így a jövő héten keddtől az Erdélyi János utca válik főútvonallá, a 
Csokonai, illetve a Comenius utca felől érkezőknek kell elsőbbséget adni és az Erdélyi János 
utcáról kanyarodóknak lesz elsőbbségük. Természetesen az ehhez szükséges táblák időben 
kihelyezésre kerülnek, de kér mindenkit, hogy ne megszokásból vezessen, mert abból 
adódhatnak a legnagyobb problémák.  
 
 
 
Az alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1235 órakor bezárta.  
 
 
 
A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezik. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

                  A polgármester távollétében:  
 
 
 

dr. Vitányi Eszter                    Sikora Attila  
         jegyző                     alpolgármester 


