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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-

án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester 
Egyed Attila  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás  képviselők  

 
   dr. Szebényi Tibor   aljegyző  
 
Meghívottak:  Borsi Antal szobrászművész, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális 

Iroda vezetője 
 
 
Megjegyzés: Hajdu Imre, Kiss Csaba, Krai Csaba, Szabó András és Zérczi László 

képviselők nincsenek jelen.  
 
 A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: dr. Vitányi Eszter 

jegyző, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 
 

Az ülésről vágóképeket 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. 
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Napirend előtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése 
határozatképtelenség miatt nem került megtartásra.  
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, egyben kéri, aki a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend: 

 
 

1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
 

2. Javaslat a Pataki diák szobrának elhelyezésére 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 
 

Zárt ülésen: 
 
 

1. Javaslat a ,,Vállalkozási szerződés keretében a ,,Sárospatak város 
szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű 
KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítése során tervezői 
tevékenységek ellátása” című közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

  
Aros János polgármester: Korábban a Képviselő-testület már döntött arról, hogy térfigyelő 
kamerákat szereltet fel, ennek összege a költségvetésbe betervezésre került, kiválasztásra 
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került a nyertes pályázó, azonban még a szerződés aláírása előtt érdemes várni, hiszen egy 
sokkal bővebb, sőt eredeti elképzelés szerinti fejlesztést tudna az önkormányzat 100 %-os 
támogatással végrehajtani, melyről május végén döntenek. Tehát június közepén már lehet 
tudni, hogy nyert-e a pályázat vagy sem. 
Ha nyert, akkor a bővebb változatot tudja megvalósítani az önkormányzat, ha nem, akkor a 
korábbi képviselő-testületi döntés értelmében visszatérnek a szűkített változatú, 
összességében anyagiakat és tartalmát tekintve is kevesebb, de az igényeket maximálisan 
kielégítő térfigyelő rendszerhez.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Első körben hat kamerát szerettek 
volna létesíteni, ezt most 21-re bővítették, tehát egy 21 kamerából álló térfigyelő rendszer 
kerülhet kiépítésre, az erre vonatkozó pályázat 100 %-os intenzitású, melynek bekerülési 
költsége 14.449.718,-Ft + ÁFA. Az említett 21 db kamera 15 helyszínre kerül, próbáltak 
minden olyan helyszínt szerepeltetni, amely frekventált, indokolt. Ehhez megkérték a 
Rendőrkapitányság vezetőjének véleményét, aki írásban rögzítette, hogy közbiztonsági 
szempontból hol fontos ezeket a kamerákat elhelyezni, ezt is szerepeltették a javaslatban, és 
örömmel jelenti, hogy ezen pályázat keretében meg tudják oldani valószínűleg a Vízikapunál 
is azt az ominózus problémát (rongálás), amivel nap-mint nap találkoznak, ezért arra kéri a 
Képviselő-testületet, hogy használja ki ezt a lehetőséget és támogassa a pályázat benyújtását.  
 
Aros János polgármester: Belevették a Vízikaput, a Zrínyi utcát, az óvoda lakótelepi részét, 
a Comenius utcát, a Béla király teret, illetve a Piacot is összességében 14.449.718,-Ft + ÁFA 
összegben. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat.  
 
Egyed Attila képviselő: Örömét fejezi ki a pályázat megjelenése tekintetében, ráadásul, hogy 
100 %-os támogatottságú, melyet támogat. Kérdése, hogy van-e felső határa a benyújtandó 
összegnek? Kérdezi ezt azért, hogy a Végardó Fürdő, Határ utca sarkánál is el tudnának 
helyezni egy kamerát, így a bűnözés, illetve a tilosban parkolás is kiszűrhető lenne.  
Kérdése, hogy a térfigyelő rendszer rendelkezik-e több felbontású képpel, illetve benne van-e 
a rögzítő egység, és az egésznek az informatikai háttere megoldható-e ebből az összegből?  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Ez a kamerarendszer alapesetben 
32 kamerát tud fogadni. Jelenleg 21 db kameráról beszélnek, és ez bármikor bővíthető. A 
jelenlegi pályázat is úgy került kiírásra, hogy térfigyelő rendszerek kiépítésére, illetve 
meglévők bővítésére, mert várható még további olyan pályázati lehetőség, hogy ezt a 
későbbiekben lehet majd bővíteni.  
Első körben azért csak ezeket szerepeltették és azért csak 1 db-ot a fürdőre, hiszen még a 
pályázat elbírálásakor dönthetnek másképpen az elbírálók, ez nem feltétlenül így fog 
megvalósulni. Azt nem szerették volna a fürdő esetében, hogy azért utasítják el a pályázatot, 
mert esetleg egy létesítményre több kamerát is tesznek. Egyelőre úgy gondolták, hogy legyen 
ott, az talán az indokoltabb, és a következő körben, vagy ha az önkormányzatnak úgy lesz 
forrása, akár kameránként bővíthetik, de mint ahogy mondta, 32 db kameráig lehet bővíteni.  
Kiegészítésként elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében lesz a közterület-
felügyeletnél a kamera rögzítő egysége, ez rögzíteni is fog tudni, de a pályázat egyik feltétele 
volt és ez benne is szerepel az árajánlatban, hogy csak úgy lehet pályázni, ha egy kliens 
egységet, tehát egy számítógépet a Rendőrkapitányság is kap és ők is fogják tudni követni 0-
24 óráig, de rögzíteni csak a Polgármesteri Hivatalban lehet.  
 



 4 

Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért, és támogatja a pályázat benyújtását, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

75/2014. (IV. 16.) KT.  
 

h a t á r o z a t 
 

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázat benyújtásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 

1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő 
kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez” című pályázat benyújtását. 

 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a támogatásra 
érdemesnek ítélt pályázati program megvalósításához és felhatalmazza a 
polgármestert a programhoz kapcsolódó beszerzések elindítására, a program 
megvalósításához kapcsolódó megrendelések/szerződések megkötésére. 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Pataki diák szobrának elhelyezésére 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta, és 
javasolja a Képviselő-testületnek az eredeti előterjesztés elfogadását, hiszen a szobor helye 
elkészült, másik helyre való áthelyezésére anyagi fedezetet nem látnak, illetve az a tér 
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burkolatának megbontásával járna, ezért javasolják tehát a Képviselő-testületnek az eredeti 
előterjesztés elfogadását.  
 
Aros János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Borsi Antal 
szobrászművészt, akinek a munkáját reményeik szerint hamarosan elhelyezhetik a 
megrendelés alapján. Megállapítja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettséget mindkét fél 
teljesítette, azt a zsűri kitűnőre értékelte, az önkormányzat részéről a bekerülési összeg 
átutalásra került.  
 
Borsi Antal szobrászművész: Ez a műalkotás minimum néhány száz esztendőre szól. 
Kicsinyes dolognak tartaná, hogy csak amiatt kerülne a javasolt helyre, hogy ott a föld alatt 
van egy eredeti betontuskó, és ezért muszáj ráállítani, hogy ne kerüljön több költségbe. 
Október 23-án Sárospatakon járt szakbizottság második alkalommal körültekintően 
körbejárva megállapította, hogy a sétány Y elágazású csúcsán a főbejárat előtt kerüljön 
elhelyezésre. Itt akkor valóban fel kellene venni kb. 4 db követ, kiásni a földet, és ott is a föld 
alatt egy betontuskót kellene létrehozni, ami fagyhatár alá megy. Ebben a szakértők 
megerősítették. A szakbizottság azért jön létre, hogy ne csak magára a szoborra, hanem annak 
helyére is javaslatot tegyen.  
Most ahol elhelyezésre kerülne, ott állandóan árnyékban lenne, a fal tövétől mintegy másfél 
méterre lenne. Ez egy olyan szobor, amelyet körbe lehet járni minden irányból, azért nevezik 
zsáner szobornak, hogy a járókelők között legyen, mint ahogy Sátoraljaújhelyben is.  
A főiskola melletti falat még mindig rossz helyszínnek találja a szobor elhelyezésére a fent 
említettek miatt is, illetve amiatt is, hogy nem fő alakítója a térnek, hanem ott állna a fal 
mellett. Úgy gondolja, hogy egy ekkora városnak nem jelenthet akkora gondot egy 
köbméternyi beton és egy munkás napi bére.  
 
Aros János polgármester: Igen, így elmondva nem olyan nagy dolog, de, ha felvonulnak a 
gépek és több telefon érkezik, akkor már igen.  
Készült egy előterjesztés, ami arról szól, hogy az eredetileg tervezett és megalapozott, tehát a 
szobor talapzatának elkészítési helyére helyezzék el az elkészített szobrot, ezzel szemben 
szobrászművész úrnak van egy másik javaslata, hogy a rajzon látható Y sétány elágazásához 
kerüljön elhelyezésre.  
Ez utóbbinak van anyagi vonzata. Nem tudja, hogy milyen közmű megy azon a területen, 
másik, hogy akkor fel kell törni a tavaly átadott főteret, illetve, hogy az oda bevonuló gép 
milyen kárt fog tenni a burkolatban.  
A lektorátus véleményét figyelembe véve a Képviselő-testület dönt. A vélemény magára a 
műalkotásra vonatkozik.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Rudolf Mihály építész úr elmondta, hogy ő is 
azt a helyet, amit lealapoztak, azt találta megfelelőnek. Ezt találták jónak azok az írások is, 
amelyek most a Képviselő-testület előtt vannak. Elismerte az építésztervező, hogy jóval 
később, amikor már minden követ leraktak, lealapoztak, akkor került kapcsolatba 
szobrászművész úrral, és megingott ezen a véleményén, de jónak tartja most is a szobor 
helyét.  
Nem a Képviselő-testület hibázott, hogy ez most oda került. Nagyon sokan, sokáig oda 
álmodták meg a szobor helyét, miután a Comenius szobor átkerült az ezzel szemben lévő 
falhoz.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Most az elsődleges dolog, hogy a szobor elkészült, az 
kifizetésre került, ezt mielőbb fel kell állítani. Nem lenne helyénvaló, ha most elkezdenék 
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körbe járni a dolgokat és megpróbálnának mindent a helyére tenni, többek között, hogy a 
lektorátusnak mibe van beleszólása és mibe nincs, illetve mennyibe került és hogy milyen 
valóban a közvélemény ezzel kapcsolatban. A mai napig vannak negatív vélemények a térrel 
kapcsolatban, de ha most elkezdenének ott bontani, akkor annak visszhangja lenne. 
Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy az eredetileg javasolt helyre kerüljön 
elhelyezésre a szobor, majd időközben lehet tisztázni, hogy van-e ott közmű vagy sem, tudja 
ezt valaki finanszírozni vagy sem, és ha a későbbiekben mégis tudják, akkor nem lehet annak 
akadálya, hogy a szobrászművész úr által javasolt helyre átkerüljön a szobor.  
Kétségtelen, hogy vizuálisan az a hely megfelelő hely lehetne, életet lehelne a térbe, mert 
annak közepén lenne, körbe lehetne járni. Azt gondolja, hogy mindenképpen az a praktikus, 
mivel a szobor elkészült, helyezzék el az eredetileg elképzelt helyre, és majd a későbbiekben 
át lehet helyezni.  
 
Borsi Antal szobrászművész: Eredetileg csak Rudolf Mihály és Kovács Ágnes építészek 
képzelték el oda, egyáltalán ki mondta nekik?  
 
Saláta László Mihály képviselő: A Képviselő-testület előtt már volt, mindenki azt tudja, 
hogy a szobor oda volt tervezve.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Egyáltalán nem szeretné személy szerint sem, de mint képviselő 
sem, hogy emiatt ennek rossz szájíze legyen.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Továbbra is azt mondja, hogy ne zárják ki a lehetőségét, de 
most kerüljön elhelyezésre az eredetileg tervezett helyre.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e további kérdés a 
szobor elhelyezésével kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a Humán Bizottság véleménye alapján az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

76/2014. (IV. 16.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Pataki diák szobrának elhelyezéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy támogatja a szobor elhelyezését a Makovecz Imre téren, a határozat 
mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt helyen.  
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Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 
 
 
 
A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

A jegyző távollétében:  
 
 
 
 
  dr. Szebényi Tibor                      Aros János  
          aljegyző          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


