
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 25-

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

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

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

 
   dr. Szebényi Tibor    aljegyző  
 
 
Meghívottak:  Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA 
Kft. ügyvezetője, Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási 
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda 
vezetője, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Törökné 
Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző, Tamás Zoltánné a 
Gazdálkodási Iroda Adócsoportjának vezetője, Móré Istvánné belső 
ellenőr 

 
Megjegyzés: Kiss Csaba képviselő nincs jelen. Krai Csaba a 11. napirend tárgyalását 

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

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
  
 
Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés 9 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot. Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a  
„Javaslat településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó szerződés módosításáról” című 
napirendet, mely az ülés előtt került kiosztásra. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó 
szerződés módosításáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 9 igen   
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a zárt ülés 1. napirendi pontjához 
érkezett egy újabb javaslat – a Szabó Károly díjra vonatkozóan –, mely e-mailen mindenki 
számára megküldésre került. Kéri a képviselők napirend tárgyalására vonatkozó javaslatát. 
 
Egyed Attila képviselő: Nyílt ülés egyéb ügyek között szeretne a 37-es főúttal kapcsolatban 
egy kérést tolmácsolni.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület Egyed Attila képviselő 37-es főközlekedési úttal kapcsolatos 
felvetésének nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 9 igen  szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Hajdu Imre képviselő: Szintén nyílt ülés egyéb ügyek között szeretne felhívással élni az 
Eötvös-Erdélyi utcák forgalmi rend változásával kapcsolatban a lakosság felé. 
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület Hajdu Imre képviselő Eötvös-Erdélyi utcák forgalmi rend 
változásával kapcsolatos felhívásának nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 9 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között tájékoztatót ad hétvégi rendezvényekről. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület Aros János polgármester hétvégi programokról szóló szóbeli 
tájékoztatójának nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a ,,Javaslat ,,Comenius 
Emlékérem” és ,,Szabó Károly” díj adományozásáról” című előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület a ,,Javaslat ,,Comenius Emlékérem” és ,,Szabó Károly” díj 
adományozásáról” című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Más javaslat nincs, így kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
napirendi pontok tárgyalását a kiegészítésekkel és azzal, hogy először azon napirendeket 
tárgyalják, melyekhez vendégek érkeztek elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel –  9 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend előtt: 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  

 
Napirend: 

 
1. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
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2. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, 
továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Erdős Tamás ügyvezető 

 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
3. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
4. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves 
ellenőrzési jelentésről és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
7. Tájékoztató Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési tervéről  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
8. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
9. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
18/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
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11. Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
12. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
13. Beszámoló az adóztatásról   

Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
15. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 

közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről   
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
16. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő megállapodás megkötéséről 

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához  
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
18. Javaslat fakivágási kérelemről 

Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

19. Javaslat „Idős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi tagságáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Javaslat a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya társasági 
adókedvezményből származó támogatási igényéhez szükséges fenntartói 
döntésekről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

21. Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
22. A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
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23. Javaslat településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó szerződés 
módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  

 
24. Egyéb ügyek 
• Egyed Attila képviselő 37-es főközlekedési úttal kapcsolatos felvetése 
• Hajdu Imre képviselő Eötvös-Erdélyi utcák forgalmi rend változásával 

kapcsolatos felhívása  
• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról 

 
 

Zárt ülésen:  
 

1. Javaslat ,,Comenius Emlékérem” és ,,Szabó Károly” díj adományozásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
 

Napirend előtt:  
 
 
 

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
 

Aros János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a március 28-ai rendes képviselő-
testületi ülést alpolgármester úr vezette, hisz ő delegáció keretében Eisenachban járt, ahol 
sikeres egyeztetéseket folytattak a további együttműködés lehetőségeiről.  
Ugyanezen a napon Z.H.K. taggyűlésre került sor, melyen Hogya Róbert képviselte az 
önkormányzatot. Sikora Attila alpolgármester úr Bogyay Elemérrel a Magyarok 
Világszövetségének Kanadai elnökével folytatott megbeszélést egy lehetséges testvér 
települési kapcsolatról, bár meglehetősen távoli településről van szó.  
Március 29-én II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából a Magyarországi 
Ruszinok Országos Szövetsége, Sárospatak Város Önkormányzata, az Országos Ruszin 
Önkormányzat és a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 
ünnepségen vett részt jegyző asszony, alpolgármester úr és önkormányzati képviselők.  
Március 31-én a Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése c. Európai Uniós projekt 
lezárására került sor, ahol az eltelt egy év pedagógiai eredményeit mutatta be Sándor Zsuzsa 
tanárnő, a projekt szakmai vezetője. Ezt követően FeLugossy László és Jaskó Beatrix tartott 
élménybeszámolót.  
Szintén e napon 15 órától került sor a Szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételére és 
oktatására A Művelődés Háza és Könyvtárában.  
Április 1-jén megbeszélést tartottak az Idősek és Fogyatékosok Otthonában Sike Ildikóval, 
Varga Angélával és Blanár Csillával. Nem az önkormányzat ezen intézmény fenntartója, de 
szoros kapcsolatot ápolnak velük. Az épület állapota nagyon leromlott, rövid időn belül 
pályázati lehetőséget kellene találniuk a felújítására. Délután a Zemplén Televízióban 
tárgyalt, jegyző asszony választási értekezleten vett részt Miskolcon.  
Április 2-án jegyző asszony tárgyalt a görög katolikus óvoda épületének további 
hasznosításáról, értékesítéséről. Továbbra is szeretné megvásárolni a görög katolikus egyház, 
de nem igazán közelítenek az értékek.  
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10 órától a Nagykönyvtár átadására került sor, melynek felújítását egyszeri 
kormánytámogatásból sikerült megvalósítani 116 mFt összegből – az átadáson Halász János, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért felelős államtitkára volt jelen.  
13 órától Mádon vett részt egyeztetésen, hisz egy újabb pályázati lehetőség nyílik meg a 27 
világörökségi település részére. Két milliárd forintos keretből 170 mFt-ra nyújtottak be igényt, 
mely első körben sikerrel járt. A Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely 40 éves évfordulójára 
és kiállítására is sor került A Művelődés Háza és Könyvtárában.  
Április 3-án író olvasó találkozó volt Karafiáth Orsolyával. E napon volt a Sárospataki Árpád 
Vezér Gimnázium és Kollégium 15 órás sportrendezvénye, melyen többek között Monspart 
Sarolta is jelen volt. Szintén e napon választási póteskü tételre került sor a Polgármesteri 
Hivatalban. 
Április 4-én Andor Anikó tervezővel és Olajos Csaba főépítésszel áttekintették a 
településrendezési terv főutcai járdák felújításával kapcsolatos részét. Tervező asszony 
elküldte az árajánlatát, de más árajánlatot is várnak – amennyiben úgy áll az ügy, testület elé 
kerül. Kérte tervező asszonyt, hogy ne csak a belvárost, Hild tér területét tekintse át, hanem a 
Tengerszem területét is, hisz ennek lehetőségét is jobban ki lehetne használni. Felveti továbbá 
az Iskolakertet, amely igaz, hogy nem az önkormányzat fenntartásában van, de a város 
meghatározó részét képezi, ezzel kapcsolatosan el kell kezdeni az együtt gondolkodást a 
Református Kollégium Gimnáziumának a vezetőivel. Természetesen valamennyit csak 
pályázati forrásból tudnak megvalósítani. 
Az Újbástya rendezvénycentrumban tartott sajtótájékoztatót B.-A.-Z. Megye turisztikai 
fejlesztési lehetőségeiről Dr. Kiss Róbert neves újságíró, turisztikai szakember. Az a dolgozat, 
melyet elkészített Zemplénről, kiemelten foglalkozik Sárospatakkal – óriási lehetőségeket 
lának Sárospatakon. A dolgozat nála megtekinthető és látszik, hogy ennek folytatása lesz, 
legközelebb lengyel és szlovák újságírókat fognak fogadni Sárospatakon. 
Április 5-én került sor a hagyományos Kossuth Staféta megrendezésére 23. alkalommal, 
melyre 450 induló nevezett.  
Április 6-án volt az országgyűlési képviselők választása, melynek ismerteti eredményét. 
Gratulál Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr elért eredményéhez és kérik, hogy továbbra is 
hatékonyan képviselje a térséget, mint ahogy tette az előző ciklusban. Megköszöni kollégái 
munkáját, hisz nagy erőfeszítést jelentett az új választási rendszer szerinti választás 
lebonyolítása, rengeteg módosítással. 
Április 8-án fejlesztési terveket egyeztettek, majd az ,,Óriás leszel” sportkonferencia 
tájékoztatóját tartották meg az iskolák vezetői részére. Köszöni Donkó József tankerületi 
igazgató úrnak a lehetőséget, hogy a Járási Hivatal Dísztermében a KLIK vezetővel is tudtak 
egyeztetni. 
Április 9-én elkezdték a város körzeteinek a bejárását. Ütemtervet készítettek a munkálatokra 
vonatkozóan. 13 órától a Zemplén Televízió fogadóóráján vett részt. 
Április 10-én ismét egy turisztikai témájú megbeszélést folytatott Verdes Tamás 
szakdolgozóval.  
11 órától a LIDL képviselőivel folytattak egyeztetést. A településrendezési terv elképzeléseit 
látva levelet írtak a régi malomtelek tulajdonosának és tájékoztatták őket az önkormányzat 
terveiről. Nem tartja kizártnak, hogy hamarosan meg tudnak állapodni, állami segítségnek 
köszönhetően az a szándékuk, hogy a telket megvásárolja az önkormányzat.  
A sárospataki játszóterek – köztük az Ady téri – fejlesztéséről egyeztettek, szintén e napon 
került sor a Carolina Óvoda és Bölcsődében egy fórumra, melyet a Sárospataki 
Lakásszövetkezet Igazgatósága szervezett a panelprogrammal kapcsolatban. A 
költségvetésben szerepel 4,1 mFt, mert egy lakótömb sikerrel nyert a pályázaton, így az 
önkormányzat a bekerülési költség 1/3-át állja, ösztönözve a lakóközösségeket, hogy 
pályázzanak. Bízik abban, hogy a panelprogram hamarosan kiírásra kerül. Közvetítették 
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továbbá a pályázat kiírói felé azt a javaslatukat, hogy ne csak a panel lakásokban lakók, 
hanem a kertes házakban lakók is élhessenek e lehetőséggel. 
Április 11-én a Költészet Napját ünnepelte a város. A Művelődés Háza és Könyvtára 
,,Posztolj verset az utcára” felhívást tette közé. A város villanyoszlopain, hirdető tábláin 
sokan éltek e lehetőséggel és tették ki kedvenc verseiket – köszönet a szervezőknek. Ezen túl 
hagyományosan az iskolák tanulói több intézményt felkerestek – köztük a Polgármesteri 
Hivatalt is – és verseket szavaltak.  
Délután a Zenél a Kerámia rajzpályázat eredményhirdetése zajlott az Újbástya 
Rendezvénycentrumban, köszönet Uzelmann Annamáriának a Pataki Kerámia 
ügyvezetőjének.  
Április 12-én Bolhapiac volt, kinőtték a Hild teret, további 10 pavilon gyártására adott 
utasítást a Kommunális Szervezetnek. A Hild téri szökőkút felújítása miatt a következő 
bolhapiac lehet, hogy a főtéren zajlik majd.  
9 órától a PATAQUA Kft-nél folytatódott a belső ellenőrzés, ügyvezető asszonynak 
bemutatta Pocsai Julianna belső ellenőrt.  
Rendes tavaszi ülését tartotta meg a Sárospataki Járás Helyi Védelmi Bizottsága, nem volt 
rendkívüli esemény.  
15 órától egyeztetést folytattak az Idősek és Fogyatékosok Otthonában egy kuratóriumi ülés 
keretén belül, melyhez hozzájárulást kér mai ülésen a testülettől - jótékonysági koncert lesz a 
Csík Zenekar közreműködésével május 22-én A Művelődés Háza és Könyvtárában, a bevétel 
az idősek és fogyatékosok alapítványához kerül.  
Vay napok zajlottak a Vay Miklós Református Szakképző Iskolában.  
Április 15-én a Pajzos Zrt. új igazgatójával folytattak tárgyalásokat, elsősorban a 
világörökségi pince további sorsáról – a korábban említett pályázat ennek a problémakörnek 
egy részét is kezelné. 
Piaccal kapcsolatos megbeszélést is tartottak, mert a működés kapcsán felmerülnek még 
problémák (virágárusok).  
Április 16-án a XVI. Megyei Rézfúvós Verseny megrendezésére került sor a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola igazgatójának és tanárainak szervezésében – 15 településről 64 versenyző 
mérettette meg magát.  
Délután rendkívüli testületi ülés volt a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtásával kapcsolatban, és a Pataki diák szobor 
pontos helykijelölése történt meg. 15 órától Holocaust megemlékezést tartottak – 
emlékbeszédet Tóth Tamás a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója 
mondott.  
Április 22-én geotermikus megújuló energiáról folytattak egyeztetést, 23-án megyei Pénzügyi 
bizottsági ülésen, 24-én megyei Közgyűlésen volt, ill. az ,,Óriás leszel” Sportkonferenciával 
kapcsolatos rendezvényről egyeztettek a szervezőkkel, testnevelő tanárokkal. Idén e 
konferenciára közel ezer gyermeket várnak és két hétvégét is lefed, a részletes program a 
honlapon hamarosan megtalálható lesz, mindenkit tisztelettel hív és vár, hisz újabb 
sportágakkal is bővül a paletta.  
Ma egy újabb kedvezmény lehetőségéről fog alpolgármester úr tárgyalni, addig távol lesz az 
üléstől. 
Hétvégén lövészverseny lesz és a Borárverés lebonyolítására is sor kerül a Rákóczi Várban.  
Kéri a képviselők esetleges kiegészítését. 
 
Zérczi László képviselő: Kéri tájékoztatni a lakosságot a tavaszi lomtalanítással 
kapcsolatosan. 
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Aros János polgármester: Tájékoztatja a lakosságot arról, hogy május 10-én (szombaton) 
kerül sor a lakosság számára ingyenes lomtalanításra, melynek felhívása már a honlapon 
megtalálható és hétfőtől felkerül a Zemplén Televízió képújságjára is.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy május 9-11-én lesz a Te 
szedd magad mozgalom hulladékgyűjtése is.  
 
Aros János polgármester: Nincs összefüggésben a két dolog. Korábban már beszámolt arról 
is, hogy pályázatot nyert az önkormányzat a Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-vel, 
melynek keretében a Kommunális Szervezet udvarán lerakó kerül kialakításra, ahová majd 
ingyen lehet szállítani az elektromos hulladékot és a törmeléket is.  
 
Egyed Attila képviselő: Elmondja, hogy törvény tiltja a guberálást, így remélhetőleg nem 
fogják a kitett hulladékot szétszedni, a rendőrség ezt bizonyára betartatja. 
 
Aros János polgármester: Annyit ér a törvény, amennyit betartatnak belőle, véleménye 
szerint péntek éjszaka nem lesz mindenütt rendőr – el kell kerülni ennek lehetőségét is.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 

Napirend tárgyalása:  
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Köszönti ügyvezető asszonyt, kéri szóbeli kiegészítését. 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Örömmel számol be arról, hogy 
a Kft. eredményesen zárta a 2013. évet. Mérlegadataikat 161.361 eFt mérlegfőösszeggel, 
230.408 eFt nettó árbevétellel és 6.207 eFt adózott eredménnyel zárták. 
A beszámolóban összesítették az éves látogatottsági adatokat, az elvégzett feladatokat. A 
negyedik negyedévben több műszaki problémát kellett elhárítaniuk, ami jelentős költséggel 
járt. A számadatok szerint csökken a fürdő látogatottsága, az árbevétel évről-évre növekszik. 
Az elmúlt évben fürdőjegy árat nem emeltek, de szűkítették az alkalomra szóló bérletek körét, 
ezt kompenzálták a sárospatakiak részére biztosított 50 %-os kedvezménnyel. E kedvezmény 
által több napi jegyet vásároltak, mint azelőtt bérletet.  
2013-ban 213360 fürdővendég volt, mely 2400-al kevesebb, mint előző évben. Az éves 
bérletek eladása is csökkent, valószínűleg a sárospatakiak 50 %-os kedvezménye miatt.  
Szálláshelyeik megfelelően működtek az elmúlt évben, kihasználtságuk jónak mondható. A 
Virág utcában található Végardói Szálláshely - melyet tavasszal sikerült megvásárolni az 
önkormányzat segítségével – kihasználtsága is jó volt, az ősz folyamán elkezdték a további 
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felújítását (központi fűtés, hőszigetelés, burkolás, vizesblokk felújítása), remélhetőleg 2014-
ben is szép eredménnyel zárhat. Szerepel a beszámolóban az elmúlt éven vásárolt eszközök 
felsorolása is.  
A társaság pénzügyi helyzete jónak mondható, az elmúlt évben keletkezett többletbevételt az 
önkormányzat visszahagyta a társaság hasznosítására, melyet örömmel vettek és 
fejlesztésekbe kezdtek, növelve a látogatottságot. Hamarosan elkészül egy kondi park a fürdő 
területén (kültéri ping-pong asztal, haspad, stb.). A Sárospataki Torna Club Kézilabda 
Szakosztálya strandkézilabda pályát készített a fürdő területén, mely szintén kiszolgálhatja a 
fürdő vendégeit. A csúszdapark később kerül kivitelezésre, ezért beszereztek egy vízi 
csúszdát, amely remélhetőleg sikert arat a fürdőlátogatók számára – ezt térítés ellenében 
vehetik majd igénybe a vendégek. Hosszú ideje igénye volt az idősebb korosztálynak, hogy a 
termál medencét valamilyen módon árnyékolják be, ezért a termál medence egyik oldalára 
árnyékoló kerül felhelyezésre. A gyermekmedencéhez is készíttetnek egy árnyékolót - ezek 
május végére, június elejére elkészülnek. Ezek a Kft. saját beszerzései és beruházásai.  
Az önkormányzati támogatásból egy csúszdapark készül és a camping vizesblokk újjáépítése, 
valamint a camping közlekedési útvonalának átszervezése, valamint a kútfelújítás. A 
kútfelújítással elkészül a fürdő vizének gyógyvízzé minősítése is.  
 
Aros János polgármester: A beszámoló nagyon részletes, alapos anyag, melyet a Felügyelő 
Bizottság is véleményezett, kéri majd a véleményt. 
Elmondható, hogy a Végardó Fürdő 213360 fős vendégkörével Zemplén egyik 
leglátogatottabb turisztikai attrakciója továbbra is, és hogy még inkább az legyen, ezért 
tervezik a fejlesztéseket, melyeket ügyvezető asszony ismertetett. 
Nagyon sok szakember megdöbben azon, hogy a Végardó Fürdő három hónap alatt – hisz 
nyári fürdőként üzemel – ilyen nyereséget tud produkálni, hisz évi 70 mFt bérleti díjat fizet a 
Kft. az önkormányzatnak, és a fejlesztések nagy részét még emellett tudja kigazdálkodni.  
A kutak állapotának felmérése megtörtént, két kút felújítására vonatkozó árajánlatot 
megkapták, de úgy döntöttek, hogy a szezon végével kezdik azok felújítását. Mindkét kút 
megfelelő vízhozamot tud biztosítani az üzemeléshez, ha beindul a szálloda megépítése, 
annak vízhozam szükségletét is biztosítani tudják – természetesen a szerződés szerint a szabad 
kapacitás terhére - . Szintén ősszel kezdik a csúszdapark kialakítását több, mint 80 mFt 
értékben. Több olyan attrakcióval is bővül a fürdő, ami a környéken nincs. Megjegyzi, a 
strandkézilabda pálya természetesen röplabdára és strandfocira is használható lesz. A 
gyermekmedencében is lesz egy kisebb látványelem, mely a szezon beindulására elkészül.  
Az anyagból látható a vendégforgalom megoszlása. Korábban probléma volt a reggeli úszás, 
mely szerencsére már megoldódott, összesen több, mint ötezren vették e szolgáltatást igénybe 
a lakosok.  
Az úszásoktatással kapcsolatosan elmondja, hogy miután a KLIK átvette az iskolák 
működtetését, azután is megadják az eddigi kedvezményt, miszerint változatlanul 200,-Ft/fő 
belépőjegy ellenében vehetik igénybe az úszásoktatást. E szolgáltatást 2013-ban több, mint 
8000 fő vette igénybe. Nemrég vezették be az OEP által támogatott gyógyúszást is, melyet a 
18 éves kor alatti gyerekek ingyen vehetnek igénybe – ez tavaly 682 eFt támogatási összeget 
jelentett.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Megjegyzi, ez az összeg 6 
hónapot takar, mert így kapják a beutalókat. 
 
Aros János polgármester: A beszámolóban szerepel, hogy 2013-ban 168123 vendég vásárolt 
jegyet. Éves bérlettel 27247 belépés volt, mely csökkenő tendenciát mutat. E csökkenés 
egyértelműen a sárospataki lakosok részére bevezetett 50 %-os kedvezményből adódik. A 
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sátoraljaújhelyi lakosok továbbra is 20 % kedvezménnyel vehetik igénybe a fürdő 
szolgáltatásait. Úszásoktatásra, vízilabdára 11269 fő, alkalomra szóló bérlettel 6721 fő vette 
igénybe a fürdőt tavalyi évben. Hangsúlyozza, hogy az ország legnagyobb kedvezményét 
adják azáltal, hogy az év minden napjára belépési lehetőséget biztosító bérletet értékesítenek 
32 eFt értékben. Kéri elsőként a Felügyelő Bizottság, majd a Pénzügyi és Gazdasági, valamint 
a Humán Bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila a Felügyelő Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság a Kft. 2013. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Örömmel értesültek a várható fejlesztésekről a fürdőben és arról is, hogy ezen fejlesztéseket a 
Kft. saját erőből, némi önkormányzati támogatással tudja megvalósítani. Köszönhető ez a 
társaság gondos gazdálkodásának és annak, hogy sok tárgyi eszköz fejlesztést saját erőből 
végez. Megköszöni a dolgozó kollektívának, mind az állandó létszámnak, mind pedig az 
ideiglenes dolgozóknak az áldozatkész munkáját, hisz ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kft. bevétele ilyen mértékű tudott lenni. A bevétel 80 %-át ugyanis három hónap alatt érik el. 
Ezen túl még az időjárás pozitív alakulása jelenthet további bevételt a fürdő számára.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság örömmel vette, hogy tárgyalhatta 
a beszámolót, hisz négy év alatt most először véleményezték. Tudomásul kell venni, hogy 
megváltozott a fürdőzési kultúra, így még több attrakcióra van szüksége a fürdőnek, ezért is 
örültek a várható fejlesztéseknek. A létszámcsökkenés jelentkezhet a nem megfelelő 
időjárásból is, a társaság összbevétele ennek ellenére viszont nem csökkent, hanem 
emelkedett. A bizottság gratulál a Kft. elmúlt évi munkájához és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szabó András képviselő: Gratulál a beszámoló elkészítéséhez. Megítélése szerint mostanra 
sikerült ,,pályára állítani” a fürdőt. A beszámoló válasz a kétkedők számára, akik nem hittek a 
fürdő lehetséges fejlesztésében, fejlődésében. Viszont nem lehet hátra dőlni, szükségesek a 
további fejlesztések. A fürdő dolgozói és az önkormányzat összefogása nélkül nem lenne ma 
olyan a Végardó Fürdő, amilyen. Ezen túlmenően Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselőnek is jelentős érdeme van a támogatás megszerzésében, melyet ezúton is 
megköszön. Az új attrakciók remélhetőleg sok embert fognak vonzani a fürdőbe, ezért nagyon 
fontos a fürdő reklámozása is.  
A Végardó Szálláshely használhatósága felől érdeklődik, nem tudja télen is lehet-e használni. 
A Tourinform Iroda nagyon sok helyen megfordult tavasszal, kérdése, hogy milyen velük a 
kapcsolata a fürdőnek? Reklámozzák-e a Végardó Fürdőt? Jó nyarat és jó munkát kíván a 
dolgozóknak. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Az Újhutai Ifjúsági Tábor gyönyörű helyen van, sokan keresik 
az ilyen típusú helyeket. Mindenképp keresni kell a pályázati lehetőségeket, hogy 
felújíthassák ezt a tábort.  
Mint a Sárospataki TDM szervezet elnöke elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolata a fürdőnek 
a szervezettel, minden kiállításon, fórumon részt vesznek.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Szívügye az Újhutai Ifjúsági Tábor, hisz a létrehozásában is 
részt vett, valóban fejleszteni kellene akár részleteiben, hisz lenne rá igény.  
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Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy a Virág utcai Végardó Szálláshely 24 fő befogadására képes. Két szintes épület, nagy 
terasza van, a földszinten társalgó, konyha és vizesblokk, az emeletre kívülről lehet felmenni, 
ott hálószobák vannak és két WC helyiség, ott nincs zuhanyozási lehetőség. A téli időszakban 
is igénybe lehet venni, és a társalgót is ki lehet használni különböző rendezvényekre. A 
Végardói Tájházzal kapcsolatosan már több panasz érkezett, miszerint hangosak a vendégek. 
Remélhetőleg a Végardó Szálláshely esetében ez nem így lesz, hisz üdülőövezetben van.  
Az Újhutai Ifjúsági Táborral kapcsolatosan elmondja, hogy a korábbi években készült egy 
terv annak felújítására, amennyiben lesz pályázati lehetőség, természetesen próbálnak 
valamiféle felújítást eszközölni. Attól függetlenül, hogy nem a legmegfelelőbb a minősége a 
tábornak, már idén is érkezett foglalás a szálláshelyre.  
A szezonnyitással kapcsolatosan elmondja, hogy idén úgy döntöttek, hogy május 1-jével 
nemcsak a termálmedencét, hanem az acapulco medencét is megnyitják. A sátor várhatóan – 
az időjárástól függően – május közepén kerül levételre, de akkor a többcélú medence is 
megnyitásra kerül.  
 
Aros János polgármester: Igazgató asszonytól egy rendezvény naptárat kérne a fürdő nyári 
programjaira vonatkozóan: éjszakai fürdőzés, fürdőfesztivál, stb., hogy tudják megfelelően 
hirdetni és saját programjaikba is belevenni. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Sikora Attila alpolgármester a szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

78/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PATAQUA Sárospataki 
Termálfürd ő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Határ út 2. B. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-015147) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2013. évi 
működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja: 
 

Mérlegfőösszeg:    161.361,- eFt 
Nettó árbevétel:    230.408,- eFt 
Adózás előtti eredmény:       6.699,- eFt 
Mérleg szerinti eredmény:       6.207,- eFt 
Saját tőke összege:    140.367,- eFt 

 
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. 
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Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a 
fejlesztésekben nagy segítséget kaptak az önkormányzattól, mivel rendelkezésre bocsátotta a 
startmunkaprogram dolgozóit, ha lehet továbbra is szeretnék igénybe venni. 
 
Aros János polgármester: A jelenlegi startmunkaprogram a hónap végén lejár, és az újról 
még nincs információjuk. Bízik abban, hogy május első napjaiban be tudják indítani a 
programot.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás, továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Erdős Tamás ügyvezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Az anyag számadatai mindenki számára ismertek, a legfontosabb számokat a 
határozat-tervezet is tartalmazza. A Felügyelő Bizottság tegnapi ülésén tárgyalta a napirendi 
pontot és egyhangúlag elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Kiegészítésként ismertetne néhány számadatot. A cég éves nettó árbevétele 
2013. évben 18.745 eFt volt, mely teljes egészében az önkormányzattal kötött szerződésekből 
származik, hisz a cég profilja az önkormányzati projektek menedzselése, ill. az ezekhez 
kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátása. Nagy bátorságra lenne szüksége a cégnek ahhoz, 
hogy az önkormányzat intézményi keretein kívülre lépjen, hisz meglehetősen komoly terhet 
jelentenek az önkormányzati fejlesztések számukra is úgy, mint ahogy az önkormányzat 
számára is.  
Elmondja még, hogy a személyi jellegű ráfordítások teszik ki a legnagyobb összeget – 9.937 
eFt -, mely három, korábbi évben négy fő foglalkoztatását jelentette részben főállású, részben 
részmunkaidős, és részben megbízási szerződéses jogviszonyban. Az anyagi jellegű ráfordítás 
7.553 eFt, mely döntő részben a projektekhez kapcsolódó feladat végrehajtással kapcsolatos 
anyag és egyéb költségeket jelenti. A mérleg szerinti eredmény 799 eFt, a cég törekszik arra, 
hogy pozitív mérlegeredménnyel működjön, hisz ez a következő évek lehetőségeit jelentősen 
behatárolja. Minden éven sikerül fejlesztési tartalékot képezniük és felhasználniuk, ezért 
elmondható, hogy a cég működése jelen körülmények között stabil és hosszú távon is 
fenntartható. 
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Aros János polgármester: Tájékoztatást kér arról, hogy milyen projekteket zárt le a Kft. és 
melyek, amelyek még jelenleg is tartanak. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Tájékoztatásul elmondja, hogy a főtér-piac projekt pénzügyi kifizetése átnyúlt a 
2014. évre, mivel 2013. december 31-el zárt a projekt. Elmondható, hogy ezt a projektet is 
sikerült lezárniuk mindenki megelégedésére azzal, hogy a következő napokban még lesznek 
javítások, ugyanis a főtéren kicserélésre kerülnek az elrepedt kövek.  
Három projekt alapozza meg a 2014. évi üzleti tervet. Részben az Egészségház 
infrastrukturális fejlesztése, ami július 31-ig tart, ill. az un. árvizes telek 
településrekonstrukciós pályázat nyilvánossági feladatait látják el, ez május 31-én 
befejeződik. Harmadik fontos feladat a KEOP szennyvízderogációs pályázat nyilvánossági 
feladatainak ellátása, ezek már megkötött szerződések. Ebből látszik összességében, hogy a 
társaság pénzügyi terve alapján az idei bevételek mértéke 17.742 eFt-ra tehető és 
megközelítőleg 17.316 eFt-ot terveztek fejlesztési tartalékkal, bérköltségekkel és minden 
egyéb tavalyi év alapján kalkulált költséggel. Így idén is szerény mértékű nyereséget 
könyvelhet el a cég, ha a pénzügyi paraméterei így maradnak, bár vélhetően lesznek még az 
idén egyéb feladataik is.  
 
Aros János polgármester: Hangsúlyozza, hogy az ügyvezető által említett összegek 
maradéktalanul pályázatokban szerepelnek, az önkormányzat a Kft-t effektív átutalással nem 
támogatja.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Elmondja, hogy az üzleti tervvel kapcsolatosan a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésén szövegszerű korrekcióra hívták fel a figyelmét, melyet javasol módosítani. 
Az üzleti terv 3.2. Szervezeti felépítés alfejezetének első mondata a következő szövegezésűre 
módosulna: „A Kft. az önkormányzattal megkötött egyedi szerződések alapján menedzsment- 
és nyilvánossági feladatok ellátására 1 fő részmunkaidős és 2 fő teljes munkaidős 
munkavállalót foglalkoztat.”  
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
2013. évi beszámolót és a 2014. évi üzleti tervet az elhangzott módosítással elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

79/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás továbbá 2014. évi 

üzleti tervének jóváhagyásáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK 
Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Kossuth u 44.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság 
taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
 
1. A gazdasági társaság 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja: 
 

Mérlegfőösszeg:      14.496,- eFt 
Nettó árbevétel:      18.745,- eFt 
Adózás előtti eredmény:          841,- eFt 
Mérleg szerinti eredmény:          799,- eFt 
Saját tőke összege:        7.361,- eFt 

 
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. 
 
 
2. A gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervét az alábbi módosítással jóváhagyja: 
 

• A 3.2. Szervezeti felépítés alfejezet első mondata helyébe a következő szöveg lép:  
 

„A Kft. az önkormányzattal megkötött egyedi szerződések alapján menedzsment- 
és nyilvánossági feladatok ellátására 1 fő részmunkaidős és 2 fő teljes munkaidős 
munkavállalót foglalkoztat.”  

 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését, majd a bizottság 
véleményeket. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Visszahivatkozik az imént elfogadott 2013. évi mérlegbeszámoló Források 
(passzívák) táblázatára, amelynek 19. és 20. sorában szerepel, hogy a társaság saját tőkéje 
7.361 eFt, a jegyzett tőkéje 16.000 eFt. A javaslat arról szól, hogy a vonatkozó jogszabály 
szerint tartósan ez a jegyzett tőke - saját tőke arány nem maradhat fenn, hisz a saját tőke nem 
csökkenhet a jegyzett tőke 50 %-a alá tartósan. Ezért szükséges a jegyzett tőke összegét 
leszállítani, ami nem jár pénzügyi kötelezettségekkel, kizárólag adminisztratív kötelezettség. 
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A javaslat szerint a jelenleg 16.000 eFt-on jegyzett tőke összegét 13.000 eFt-tal, azaz 3.000 
eFt-ra szállítsa le a Képviselő-testület. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
határozati-javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

80/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK 
Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Kossuth u 44.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság 
taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja 99/2013. (IV. 26.) KT. határozatát visszavonva 
a következő döntést hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzata, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. egyszemélyi tagja a gazdasági társaság 16.000.000,- Ft 
jegyzett tőkéjét tőkeleszállítás keretében 13.000.000.- Ft-tal csökkenti, amelynek 
eredményeként a gazdasági társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft lesz. A törzstőke 
leszállítás oka: veszteségrendezés.  
 
2. A jegyzett tőke leszállítása eredményeként Sárospatak Város Önkormányzatának 
törzsbetétje (üzletrésze) 16.000.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra csökken. 
 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
társaság Alapító Okiratában a tőkeleszállítással kapcsolatos módosítások 
végrehajtásáról és bejegyeztetéséről intézkedjen. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri az ügyvezető szóbeli kiegészítését. 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. 2013. évre a régóta várt stabilitást tűzte ki céljául. A 
hat éve működő cég sok küzdelmet, bizonytalanságot átélt az elmúlt időszakban. Személyi, 
technikai-műszaki, pénzügyi struktúráját illetően a cég stabilnak mondható. A cégnek 
fejlődést is sikerült elérnie mind a közétkeztetésben, mind az étterem üzemeltetésben, 
rendezvényszervezésben, mind pedig a karbantartás szolgáltatásban, amiért ezúton is 
köszönetét és gratulációját nyújtja át minden közszolgáltatásban dolgozó kollégájának.  
A közétkeztetés az első öt évben folyamatosan 5-7-10 mFt-os csökkenést ért el, 2013-ban 
nemcsak, hogy megállt a csökkenés, hanem 5 mFt növekedést értek el. Az étterem 
üzemeltetés az előző években egyensúlyban volt, 2012-ben a kitűzött 36 mFt-os árbevételt 42 
mFt-ra növelték és 2013-ban kimagasló eredményt értek el, 48 mFt lett az árbevétel.  
A karbantartás szolgáltatást 12 fős startmunkás erősítette, így a rájuk bízott intézmények 
épületeinek, berendezéseinek a karbantartása a legmagasabb minőségben sikeresen zajlott.  
2014-ben terveik között szerepel az árbevétel növelése. Szeretnék tovább erősíteni a 
közétkeztetést a Menta menza programmal. Kiemeli az egészséges közétkeztetésből az olaj 
nélküli rántotthús sütést, ami országos szinten is nehezen lelhető fel más helyen. Az étterem 
üzemeltetés és rendezvény szervezés 2013-ban teljesítőképességük határáig ért, nem volt 
olyan rendezvény, amit le kellett mondaniuk. Remélhetőleg el tudják érni 2014-ben, hogy 
annyi munkájuk legyen, hogy válogathassanak a megrendelésekben.  
A karbantartás szolgáltatás továbbra is 23 épületben működik, egyelőre a 
startmunkaprogramos dolgozók nem tudnak benne részt venni, még várnak a Munkaügyi 
Központtól támogatást és segítséget, hogy a nyári tisztasági meszelést a megfelelő rendben és 
minőségben tudják végrehajtani.  
Elmondja még, hogy az előterjesztést a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Dicséretesnek tartja a társaság mérleg szerinti eredményét. 
Megköszöni a társaság segítségét a tavalyi rendezvények lebonyolításában – Világtalálkozó -. 
 
Szabó András képviselő: Örömmel értesült arról, hogy felhasználják a fóliasátorban termett 
zöldségeket. Ez mennyi bevételt jelent a Kft-nek és milyen terveik vannak erre vonatkozóan, 
továbbá termelnek-e felesleget, amit esetleg a lakók megvásárolhatnak, vagy vállalkozón 
keresztül lehet-e értékesíteni?  
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Felvetésre 
elmondja, hogy a város, ill. a Kommunális Szervezet közreműködésével zajlik a startmunka 
keretében a mezőgazdasági program lebonyolítása. Amit a közétkeztetésben fel tudnak 
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használni saját felhasználásukban történik (előkészítés és feldolgozás). Egyébként a 
közétkeztetésben magas szintű előkészített termékeket használnak. Harmadik éve működik a 
mezőgazdasági program Sárospatakon és örömmel számol be arról, hogy a hónapos retek és a 
saláta minősége kiválónak mondható. 2013-ban 1.200 eFt-ot tudtak profitálni a 
startmunkaprogram nyersanyagszükségletéből, mely tökéletesen kiegészítette 
nyersanyagbeszerzésüket, ami egyébként közbeszerzésben zajlik. Reméli, hogy a 
továbbiakban is rendelkezésükre állhatnak a startmunkaprogram termékei ilyen kiváló 
minőségben. 
 
Aros János polgármester: A közétkeztetéssel kapcsolatosan elmondja, egyre többen keresik 
fel a Makkhetes Éttermet. Korábban voltak problémák az intézményekben az ételek 
összeállításával kapcsolatban, ezek megszűntek-e?  
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az étlapok 
összeállítását minden héten megbeszélik az intézményvezetőkkel, helyettesekkel. 
Előfordulnak túldimenzionálások a változtatásokban – pl. Móricz Kollégium -, de a 
közétkeztetés az energia és tápértékbevitel miatt bizonyos határok között működtethető. 
Semmilyen összetűzés nem volt az intézményekkel és a diákokkal sem.  
 
Aros János polgármester: A karbantartással kapcsolatosan elmondja, hogy több 
intézménynél fenntartóváltás történt, de továbbra is a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit 
Kft. látja el ezen intézmények karbantartását is.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Köztudott, hogy egy nagyon modern konyhatechnológia került 
beépítésre az étterembe és korábban problémák voltak a szervizeléssel, alkatrészpótlásokkal – 
kérdése, hogy sikerült-e e problémát megoldani? 
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre 
válaszolva elmondja, hogy talán ez a legnagyobb problémájuk a működést illetően. Olyan 
kiváló és magas minőségű nagykonyhai berendezésekkel rendelkeznek, melyeknek nincs 
magyarországi szervize. Egy miskolci szerviz mindent megtesz, hogy gépeiket 
működőképessé tegye. Sokba került az eddigi működés, ezért 2014-ben elkezdik a 
legmagasabb minőségű berendezéseiket alacsonyabb minőségű berendezésre cserélni, ami 
rendelkezik országos szervizzel.  
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
határozati-javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

81/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi 
működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás továbbá 2014. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sárospataki 
Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, 
Kossuth u 44.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-014489) egyszemélyes társaság taggyűlésének 
hatáskörét gyakorló tagja tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
1. A gazdasági társaság 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja: 
 

Mérlegfőösszeg:    198.409,- eFt 
Nettó árbevétel:    229.667,- eFt 
Adózás előtti eredmény:       8.340,- eFt 
Mérleg szerinti eredmény:       7.967,- eFt 
Saját tőke összege:      33.806,- eFt 

 
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. 
 
 
2. A gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, 
hogy 2012. év végén sikerült a Kft-nek ismét 100 %-os önkormányzati tulajdonú céggé 
válnia. 2013. év elejére kaotikus állapot volt jellemző, azonban elkezdtek új struktúrákat 
kialakítani Sárospatakon a távhő- és hőszolgáltatásban. Egész évre jellemző volt az 
adatgyűjtés és a tudatos energiagazdálkodásra való felkészülés. Nem voltak adataik, méréseik, 
így 2013-ban kellett lerakniuk azokat az alapokat, melyek a következő években 
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meghatározzák a távhő- és hőszolgáltatás energiagazdálkodását. Egész évben likvidek voltak, 
nagyon sok műszaki problémával kellett megküzdeniük.  
Megítélése szerint a személyi struktúrát illetően jó döntések zajlottak a változtatásban. A 
kintlévőség kezelése szintén nagy munkát jelentett, gyakorlatilag nem volt az előző években 
kintlévőség kezelés. Kidolgoztak egy speciálisan a Patakhő Nonprofit Kft-re méretezett 
kezelési struktúrát, aminek következtében amennyi számlát 2013-ban kibocsátottak, annyi 
pénzt be is tudtak szedni – ez véleménye szerint energiaszolgáltatásban a mai magyar 
viszonyokat illetően elképzelhetetlen. Nagyon lassú a kintlévőség kezelés közjegyzői és 
végrehajtói munkája. Megjegyzi, néha úgy érzi, hogy minden törvény a nem fizetők mellé áll.  
Végezetül elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Saláta László Mihály képviselő: A kintlévőségek jelenlegi összege felől érdeklődik. 
 
Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: 46 mFt volt 
2013. január 1-jén. A 2010. augusztus és 2013. január 1-jei időszakot illetően a 46 mFt 22 
mFt-ra csökkent, ami kimagasló eredménynek mondható. Főleg, hogy egy év alatt elért 
eredményről van szó. Rossz hír viszont, hogy az egy év során ez újra termelődött.   
 
Szvitankó Tamás képviselő: A társaság az említett műszaki problémákat valóban meg tudta 
úgy oldani, hogy a szolgáltatást igénybe vevők ne érezzenek belőle semmit – köszönet érte. 
Kiemeli, hogy a cég jól kezelte a gyorsan változó időjárási viszonyokat is, szükség esetén 
beindította a fűtést.  
 
Aros János polgármester: Hosszú idő után sikerült rendbe tenni ezt az önkormányzati céget 
is. A kintlévőséggel kapcsolatban elmondja, hogy nincs egyszerű dolga annak, aki 
megpróbálja ezeket behajtani, mert igaz, hogy sokan vannak, akik tudatosan nem fizetnek, 
gondolják, hogy majd a többiek kifizetik helyettük, egyre többen vannak, akik szeretnének, de 
nem tudnak fizetni.  
Éppen ezért a fennálló tartozás vonatkozásában bármilyen megoldásban partnerek, akár 
részletfizetés is szóba kerülhet, csak lássák a fizetési szándékot, mert az valóban nem várható 
el, hogy más tisztességes emberek fizessék ki esetleg felelőtlen emberek tartozását. Ezt 
következetesen végig kell vinni, ami nem kis idő, gyakran 2-3 évbe is belekerül. Ugyanerre a 
következetességre kéri ügyvezető urat és bízik abban, hogy ennek hamarosan látható 
eredménye is lesz, de önmagában az, hogy sikerült a kintlévőséget megfelezni, ez már szép 
eredmény, hiszen ennek lesz egy olyan része, amit valamilyen ok miatt már sajnos nem 
tudnak majd beszedni, de ezt teljesen minimálisra szeretnék leszorítani.  
A jövőre vonatkozóan elmondja, hogy a távhő állapota már nem megfelelő, elsősorban a föld 
alatt lévő csövek és egyéb berendezések felújítása mindenképpen szükséges, ami nem kevés 
összegbe fog kerülni.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Sikora Attila alpolgármester a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

82/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi 
működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás továbbá 2014. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Patakhő 
Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 47.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-020088) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja tárgybani előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 
 
1. A gazdasági társaság 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja: 
 

Mérlegfőösszeg:    592.758,- eFt 
Nettó árbevétel:    276.994,- eFt 
Adózás előtti eredmény:       5.332,- eFt 
Mérleg szerinti eredmény:       5.332,- eFt 
Saját tőke összege:      25.059,- eFt 

 
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül. 
 
 
2. A gazdasági társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves 
ellenőrzési jelentésről és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kérdezi Móré Istvánné belső ellenőrt, hogy a javaslattal 
kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Móré Istvánné belső ellenőr : Nincs szóbeli kiegészítése.  



 22 

Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Sikora Attila alpolgármester a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

83/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó költségvetési 
szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentésről és 

összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
és Sárospatak Város Önkormányzatánál, és az irányítása alá tartozó költségvetési 
szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentést, és 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadta.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési 
tervéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kérdezi Móré Istvánné belső ellenőrt, hogy a javaslattal 
kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Móré Istvánné belső ellenőr : Nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja annak tudomásulvételét a 
Képviselő-testületnek.  
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi, igennel szavazzon.  

 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Sikora Attila alpolgármester a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

84/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési tervéről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kérdezi aljegyző urat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
szóbeli kiegészítése.  
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátása megtörtént, arra vonatkozóan vélemény nem érkezett.  
Jelenleg egy új jövedelemhatár kerül bevezetésre azok számára, akiknek tartós – 1 hónapot 
meghaladó – kórházi kezelése, betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezik.   
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta, a rendelet-tervezetet 5 igen – egyhangú – szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat 
elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 
26. §-ában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1.§  
 
 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2011. (I. 
31.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(8) Támogatás nyújtható: 
a) a (2) bekezdés c) pontja esetében annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át. A támogatás összege 20.000,- Ft 
mértékig terjedhet, 
b) a (2) bekezdés a) pontja, valamint a bűncselekmény áldozatává vált személyek 
esetében, jövedelemvizsgálat nélkül, mely támogatás összege 100.000,- Ft mértékig 
terjedhet.” 
 
 

2.§  
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
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9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri Cziráki Zsoltot, a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjét, a 
javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Két olyan telekhatár-rendezési 
eljárás van jelenleg folyamatban, amely önkormányzati vagyont is érint. Mindkettő 
vonatkozásában döntött már a Képviselő-testület, de az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
lefolytatásához a vonatkozó jogszabályok szerint most már minden esetben vagyonrendelet 
módosítás szükséges. Ezt tartalmazza a jelen előterjesztés, tehát a korábbi képviselő-testületi 
döntéseket szeretnék keresztül vinni az ingatlan-nyilvántartásban, ehhez szükséges a 
vagyonrendelet módosítása.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: A társadalmi egyeztetés ez esetben is megtörtént, a 
rendelkezésre álló idő alatt vélemény nem érkezett. 
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

18/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. 
§ (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § Forgalomképes vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – : 
 

a) mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe 
b) a Sárospatak belterület 94. helyrajzi számú ingatlannak a Sárospatak belterület 

160. helyrajzi számú ingatlannal közös telekhatára melletti 2 m2-es területe 
c) a Sárospatak belterület 2524. helyrajzi számú ingatlannak a Sárospatak 

belterület 2525. helyrajzi számú ingatlannal közös telekhatára melletti 24 m2-es 
területe” 

 
 

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

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri Poncsák Ferencet, a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a 
javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: A 2013. évi zárszámadást a 
jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz március 
hónapban leadta. Ez a zárszámadási rendelet annak egy más formában történő előterjesztése. 
Természetesen a sarokszámok megegyeznek a leadott adatokkal.  
A 2013. évi költségvetés 333 millió forint hiánnyal indult, melyhez az önkormányzat 95 
millió forint kiegészítő támogatást kapott, valamint a hitel konszolidáció révén 200 millió 
forint költségmegtakarítása keletkezett.  
A likvidhitel igénybevétele az év folyamán a korábbi 100-150 millió forinttal szemben 
mindössze 20 millió forint volt, így tudta az önkormányzat a korábbi évekkel ellentétben 
rendezetten zárni a 2013. évi gazdasági évet.  
Az 1. melléklet tartalmazza az összevont – önkormányzati és intézményi – kiadásokat és 
bevételeket, amely meg van bontva a következő táblázatban működési és felhalmozási célra. 
A 6. és 7. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, illetve intézményei gazdálkodását, a 
legutolsó melléklet a pénzmaradványról ad tájékoztatást.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a rendelet-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 
igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta és 5 igen – egyhangú – szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Köszönetét fejezi ki irodavezető úrnak, az iroda valamennyi 
munkatársának, az önkormányzati intézmények vezetőinek, cégvezetőinek, a képviselőknek 
és mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy hosszú idő után ilyen évet tudjon zárni az 
önkormányzat, mint a 2013. év. Ez több oknak is köszönhető, egyrészt az állami 
támogatásnak, a konszolidációnak, illetve annak a fegyelmezett és feszes költségvetésnek, 
amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott, és amelynek végrehajtásában partner volt a 
Gazdálkodási Iroda, illetve valamennyi intézmény és cég.  
Ez az eredményes év lehetővé teszi, hogy végre elkezdjék azokat a fejlesztéseket, amelyek 
hosszú idő óta csak nagyon kis mértékben valósulhattak meg Sárospatakon.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 
 

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
3.484.275 E Ft Költségvetési bevétellel 
3.163.461 E Ft Költségvetési kiadással 

 
354.147 E Ft helyesbített maradvánnyal 

 
hagyja jóvá. 
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(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
7.1.- 7.7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 
8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

 

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezik. 
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11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a tájékoztatóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Negyedévente kerül a Képviselő-testület 
elé a szállítói állományok tételes kimutatása. Az intézmények vonatkozásában nincs lejárt 
tartozás, vagy csak minimális, kiegészítené ezt a Polgármesteri Hivatallal is, mert időközben 
annak könyvelése is megtörtént. A TB által finanszírozott Rendelőintézet tartozásállománya 
számottevő mértékű, de nem oly mértékben, hogy önkormányzati biztost kelljen kinevezni, de 
csökkentése mindenképpen indokolt.  
Az önkormányzat szállítói állománya a könyvelés változása miatt még nem áll rendelkezésre, 
ugyanakkor a pénzforgalomból már látszik, hogy a helyi adóbevételek március 31-én az 
előirányzott magasabb mértékben valósultak meg, mint 2013-ban mindamellett, hogy az 
adómértékek nem változtak. Ez lehetővé tette, hogy a korábban igénybevett 80 millió forint 
likvidhitelt kinullázzák, jelenleg nincs tartozása az önkormányzatnak. A számlákat határidőre 
tudják fizetni március végén és azóta is, tehát könyvelés nélkül is elmondható, hogy lejárt 
szállítói állománya az önkormányzatnak sincs.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja annak tudomásulvételét a 
Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

85/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. március 
31. időpontra vonatkoztatott szállítói állományának alakulásáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és azt    t u d o m á s u l    v e t t e. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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Krai Csaba képviselő a napirend tárgyalását követően érkezett.  
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, a tájékoztatóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Ezen tájékoztató elkészítését a 2011-ben 
lefolytatott Állami Számvevőszéki vizsgálat keretében elkészült intézkedési terv írja elő. 
Időközben, 2013. decemberében az Állami Számvevőszék ennek végrehajtását elkezdte 
ellenőrizni, erről még nem készült jelentés, azt május hónap folyamán várják, annak 
függvényében javasolni fogja, hogy ezt a pontot, ha lehet, akkor vegyék ki belőle, mert 
időközben az önkormányzat hitelből és kötvényből eredő tartozásállománya február 28-án 
megszűnt, tehát nem szükséges minden hónapban olyan tájékoztatót adni, amely arról szól, 
hogy a kötelezettségek teljesítése biztosított.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja annak tudomásulvételét a 
Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

86/2014. (IV. 25.) 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     
t u d o m á s u l    v e t t e. 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló az adóztatásról  
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Tamás Zoltánnét, az Adócsoport vezetőjét, egyben kéri, 
hogy röviden ismertesse a beszámolóban foglaltakat.  
 
Tamás Zoltánné az Adócsoport vezetője: A beszámoló részletesen tartalmazza az 
önkormányzati adóhatóság által ellátott feladat- és hatásköröket, részletesen elemzi a helyi 
adókkal és a központilag szabályozott adókkal kapcsolatos bevallási, befizetési, végrehajtási 
feladatokat, illetve még tartalmazza azokat a feladatokat is, amelyeket bármely törvény a 
jegyzőre, mint önkormányzati adóhatóság vezetőjére feladatként hárít. A beszámoló utolsó 
része a hátralék- és követelésállományról szól.  
 
Aros János polgármester: 2013. évre 345 millió forintot terveztek, amely az előző évihez 
képest 57 millió forinttal kevesebb volt. Kérdése, hogy miért terveztek kevesebbet?  
 
Tamás Zoltánné az Adócsoport vezetője: Azért terveztek kevesebbet, mert egy törvényi 
változás következtében a költségvetési törvény szabályozza, hogy 2013. január 1-jétől a 
gépjárműadó bevétel 60 %-a már állami bevétel. A feladat ugyan itt maradt az önkormányzati 
adóhatóságnál. A sárospataki állandó lakcímmel rendelkező lakosok fizetik be a 
gépjárműadót, de a 60 %-ot át kell utalni az államnak, ezért terveztek kevesebbet.  
Mint ahogy a számok is mutatják, a tényleges adóbevétel 404 millió forintban teljesült, 47,5 
millió forint volt az az összeg, amit gépjárműadóban az önkormányzat átutalt az államnak. Ha 
ez az összeg itt maradhatott volna, akkor 450 millió forint lett volna.  
 
Aros János polgármester: Nemcsak, hogy a tervezettnél volt több a teljesítés, hanem az 
előző évinél is magasabb volt. A helyi és átengedett adóbevételek, tartózkodás utáni 
idegenforgalmi adó 10,7 millió forint volt. Ezen még van mit javítani, véleményük szerint 
azért még milliós tétel nem kerül bevallásra.  
Az lenne jó, ha nem az iroda munkatársainak kellene kimenni és megpróbálni behajtani ezt az 
adót, hanem mindenki megértené, hogy a 250,-Ft arra nyújt fedezetet, hogy ebből az 
önkormányzat fejlesztéseket hajtson végre. Ráadásul nem a vállalkozó fizeti, hanem az a 
személy, aki itt tölti a vendégéjszakát.  
A helyi iparűzési adó összege 358 millió forint, mulasztási bírság, késedelmi pótlék 1.600 eFt, 
ez azt jelenti, hogy mindenki időben igyekszik befizetni az adóját. Gépjárműadó 31 millió 
forint, a talajterhelési díj 1,3 millió forint.  
A helyi iparűzési adót fizetők száma 2013-ban 1333, az előbb említett 358 millió forint 
összegben.  
Vendégéjszakákra utalt az előbb, adóköteles vendégéjszakák száma 43.815, összességében az 
adómentes vagy kedvezményes vendégéjszakákkal együtt 60.427, ez emelkedett az előző 
évihez képest.  
Adóztatott gépjárművek esetében 3712 db személygépkocsi van Sárospatakon, amely után 
adót fizetnek, 525 db tehergépjármű, 11 db autóbusz, 6 db vontató, 171 db motorkerékpár, 
508 db pótkocsi, 13 db utánfutó, összesen 4946 gépjármű után fizetnek adót.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, melyet 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek.  
 
Saláta László Mihály képviselő: A hátralék beszedéssel kapcsolatban egy érdekes adat 
szerepel a beszámolóban, mégpedig, hogy a hátralékok 43 %-ának megtérítése nem várható.  
 
Tamás Zoltánné az Adócsoport vezetője: Sajnos ezek a hátralékok nemcsak az előző évben 
keletkeztek, hanem az elmúlt 5 évben. Az elévülési idő az adó tekintetében 5 év, tehát eddig 
húzódnak azok a meg nem fizetett hátralékok, amelyeket nyilván kell tartani, eltörölni nem 
tudják. 2008-as válságot követően nagyon sok cégnél történt felszámolási és a végelszámolási 
eljárás, amelynek következtében ezek a tartozások sajnos nem kerültek megfizetésre és már 
nem is várható, mert véget értek a végelszámolási eljárások. A nyilvántartásokban szerepel, 
de sajnos, ahogy letelik az 5 év, azt elévülés miatt már törölni kell.  
 
Aros János polgármester: Sajnos ezt tudomásul kell venni, valóban mindenre kiterjedő, 
részletes anyag került a Képviselő-testület elé, hozzátéve, hogy még mindig 2 fő látja el ezt a 
feladatot, akkor különösen értékes.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

87/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az adóztatásról  
 

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

 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.  
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Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, melyet 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

88/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

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

• 211/2013. (VIII. 30.) KT. 
• 237/2013. (IX. 27.) KT. 
• 32/2014. (I. 31.) KT. 
• 39/2014. (II. 28.) KT. 
• 40/2014. (II. 28.) KT. 
• 41/2014. (II. 28.) KT. 
• 43/2014. (II. 28.) KT. 
• 49/2014. (II. 28.) KT. 
• 50/2014. (II. 28.) KT. 
• 51/2014. (II. 28.) KT. 
• 52/2014. (II. 28.) KT. 
• 53/2014. (II. 28.) KT. 
• 54/2014. (II. 28.) KT. 
• 55/2014. (II. 28.) KT. 
• 56/2014. (II. 28.) KT. 
• 59/2014. (III. 12.) KT.  

 
 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A Sárospatak honlap üzemeltetését ellátó ZEMPLÉN 
INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tagjai, tulajdonosai, Törő Gábor és Cziczer 
Katalin jelezték, hogy más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudják sajnos ellátni azt a 
feladatot, amelyet hosszú éveken keresztül színvonalasan elláttak. Ezt mondja azért, mert ha 
megnézik a Sárospatak honlap látogatottságát, akkor messze felülkerekedik az összes többi 
település honlapjánál, mindig megközelíti a 2000 látogatót napi szinten. Tehát ezt a munkát 
nem tudják tovább folytatni, ezért munkájukat még egyszer a Képviselő-testület valamennyi 
tagja, illetve a sárospataki lakosok nevében megköszöni és kívánja, hogy találják meg 
számításukat az új feladat ellátásával kapcsolatban.  
Korábban már módosították a szerződésüket, most viszont véglegesen megszüntetésre kerül, a 
Sárospatak honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Hadobás Ingrid látja el, őt lehet 
keresni, elérhetősége a honlapon megtalálható.  
Az az előkészítő folyamat, amelyet elkezdtek egy új honlap megvalósításáról, az elindult a 
következő képviselő-testületi ülésen ezzel kapcsolatban is dönteni szükséges, amely nem 
egyszerre megvalósítható és nem rövid folyamat lesz, talán az ősz végére érhetnek olyan 
stádiumba, hogy megtarthatják még ezt a honlapot is, mert van rá igény és szeretik a lakosok, 
ugyanakkor egy próbaüzemmel el tud indulni a másik honlap is.  
Jelen esetben a szerződés megszüntetéséről kell dönteni.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 
igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy valóban nem állt meg az új honlap 
előkészítésének folyamata. A Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány ahogy ígérte, 
egyszeri támogatást nyújt az önkormányzatnak a honlap megújulására. Ez azt jelenti, hogy az 
új szoftver és különböző motorok megvásárlása elindul. Négy cég nyújtott be pályázatot erre 
a feladatra, melyből egy céget kiválasztottak, május 1-jét követő héten szeretne eljönni ez a 
cég és megmutatná azt a vizuális látványt, amelyet már elkészített a kért igényeknek 
megfelelően.  
 
Hajdu Imre képviselő: Kérdése, hogy ki választotta ki a céget és milyen paraméterek 
alapján? Esetleg erről nem kellett volna döntenie a Képviselő-testületnek?  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Ezekben a tárgyalásokban részt vett polgármester úr is, a 
Humán Bizottság, illetve három olyan szakember, aki ért honlap készítéshez és tudja, hogy 
miről van szó.  
 
Aros János polgármester: A következő ülésen a Képviselő-testület elé fog kerülni az ajánlat. 
Mindenki emlékszik a Rádió Aktívra, melynek szerződése lejárt, a frekvenciáját 
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meghirdették, melyet az Európa Rádió nyert el, aki korábban is sugárzott már Miskolc 
környékén is elsősorban és más területeken is, de itt még nem volt fogható az adása.  
Azzal, hogy elnyerte a frekvenciát, lehetővé válik, hogy itt is fogható legyen, az Európa 
Rádió. A tulajdonosaival, illetve vezetőivel folytatott egyeztetés nyomán ebből a térségből 
napi 4 óra adást fognak sugározni reggel 7 és 9 óra között, illetve délután 13 és 17 óra között.  
A Zemplén Televízió tulajdonosai, elsősorban a két nagy tulajdonos – Szamosvölgyi Péter és 
jómaga – abban maradtak, hogy ezt a lehetőséget maximálisan ki szeretnék használni, tehát 
ezekben az időpontokban szerkesztett műsorral, elsősorban Sárospatakról, Sátoraljaújhelyről 
és a két város környékéről szóló híreket lehet majd hallgatni, eseményekről lehet majd 
tájékozódni. Május 5-én indul az Európa Rádió.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a napirendi pont végén található határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért, tehát 2014. április 30-ai hatállyal a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal megszüntetik a szerződést, megköszönve mind Törő Gábornak, mind Cziczer 
Katalinnak az eddig a városért végzett munkáját, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
89/2014. (IV. 25.) KT.  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 

megbízási szerződés megszüntetéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló, 41/2012. (II. 24.) KT. határozattal elfogadott, és 1/2014. (I. 09.) KT. 
határozattal módosított megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 
2014. április 30-i hatállyal – a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés-megszüntetés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 89/2014. (IV. 25.) KT. határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS-MEGSZÜNTETÉS 

amely létrejött egyrészről 

 

Sárospatak Város Önkormányzata 

Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
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Törzsszám: 726490 

Adószám: 15726494 – 2 -05 

Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11734169-15350095-00000000 

Képviseli: Aros János, polgármester, mint Megbízó, 

 

másrészről 

 

ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,  

Székhely: 3950 Sárospatak, Déryné u. 3.  

Cégjegyzékszám: Cg.05-06-013324 

Adószám: 21480524-1-05 

Bankszámlaszám:10201006-50188404 

képviseletében Törő Gábor,mint Megbízott 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. február 24-én, a Sárospatak honlap üzemeltetésére és a 

közérdekű adatok közzétételére vonatkozóan megbízási szerződés jött létre, melyet felek 

egyező akaratnyilvánítással 2014. január 1-i hatállyal módosítottak. 

 

2. Felek közös megegyezéssel az 1. pont szerinti megbízási szerződést 2014. április 30-i 

hatállyal megszüntetik. 

 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Sárospatak, 2014. április 25. 

 

 

........................................................   ...................................................... 

         Megbízó             Megbízott 
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16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érint ő megállapodás 
megkötéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Az önkormányzat tulajdonában álló, az Erdélyi út – 
Vörössipkások útja kereszteződésében lévő egymással szomszédos telekingatlanról lebontásra 
került az épület, mert a rossz műszaki állapota már nem tette lehetővé a gazdaságos 
felújítását. A jövő héten megkezdik egy parkolási lehetőséget biztosító terület kialakítását. 
Az elbontott épület idegen tulajdonú telek melletti tűzfala részben megmaradt, tekintettel arra, 
hogy a fal teljes mértékű elbontása veszélyeztette volna az idegen tulajdonú épület tűzfalának 
állékonyságát. A 2352. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa megkereste a Műszaki és 
Kommunális Irodát, ahol jelezte, hogy szeretné a lakóházát felújítani, mely érintené az 
önkormányzati telken lévő tűzfalat is.  
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy kérelmező kizárólag az önkormányzati telken 
lévő tűzfal megerősítésével, illetve felújításával tudja megőrizni az épület állékonyságát, 
melyhez – tekintettel arra, hogy a fal, illetve az alatta lévő telekrész nem a kérelmező 
tulajdonában van – szükséges az önkormányzat hozzájárulása.  
Szeretnék, ha a telek felé eső homlokzatot az önkormányzat térítésmentesen használhatná 
reklámfelületet szeretnének ezen biztosítani.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozat-tervezet 
mellékletében szereplő megállapodás-tervezetben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Saláta László Mihály és Zérczi László képviselő a 
szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

90/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati tulajdonú ingatlant érint ő megállapodás megkötéséről 
 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Orosz Miklósné (Sárospatak, Erdélyi J. út 29/3) az 
önkormányzat tulajdonát képező Sárospatak, belterület 2351. helyrajzi számú 
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telekingatlanon lévő falon saját költségén építési-felújítási munkálatokat végezzen a 
jelen határozat mellékletét képező Megállapodásban rögzített feltételek mellett. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. június 1. 
 
1. melléklet a 90/2014. (IV. 25.) KT. határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött: 
 
egyrészről: Sárospatak Város Önkormányzata  

(székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., 
 törzsszáma: 726490, 
 statisztikai azonosítója: 15726494-8411 -321-05, 
 adószáma: 15726494-2-05) 
 képv.; Aros János polgármester 
 mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: Orosz Miklósné 
 (szül.: ………….., ……… 
 anyja neve: ………….., szig. sz.:………………. 
 lakcíme: ………………………………………...) 
 mint tulajdonos (a továbbiakban: Ingatlantulajdonos), 
 
együttesen, mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi 
feltételek szerint: 
 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Szerződő felek rögzítik: 
 

a) Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Sárospatak, belterület 2351. 
helyrajzi számú, a valóságban Sárospatak, Erdélyi János u. 29/2 sz. alatti kivett lakóház, 
udvar megjelölésű per, teher- és igénymentes ingatlan, 

 
b) Ingatlantulajdonos 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Sárospatak, belterület 

2352. helyrajzi számú, a valóságban Sárospatak, Erdélyi János u. 29/3 sz. alatti kivett 
lakóház, udvar megjelölésű per, teher- és igénymentes ingatlan. 

 
1.2. Önkormányzat az 1.1. pontban megjelölt ingatlanán lévő lakóházat annak életveszélyes állapota 

miatt 2013. évben elbontotta oly módon, hogy az elbontott épület déli oldalán lévő, az 
Ingatlantulajdonos lakóépületével érintkező, de azzal nem egybeépített tűzfal csak részben 
került elbontásra tekintettel arra, hogy a tűzfal teljes elbontása Ingatlantulajdonos épületének 
szomszédos falszerkezete állékonyságát veszélyeztetné. 
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2. A megállapodás tárgya 
 

2.1. Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy Ingatlantulajdonos az 
Önkormányzat tulajdonát képező telken, az elbontott önkormányzati épület részben megmaradt 
tűzfalának felhasználásával, saját költségén, a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírásoknak 
megfelelő, Ingatlantulajdonos saját érdekkörébe tartozó célt szolgáló falat tovább építse, illetve 
a megmaradt falat felújítsa. 

 
2.2. Önkormányzat a 2.1. pontban megjelölt munkálatok elvégzéséhez, az építés eredményeként 

létrejövő fal használatához szükséges 20m x 1 m-es, összesen 21 m2 területet térítésmentesen, 
határozatlan időre biztosítja Ingatlantulajdonos részére.  

 
2.3. Ingatlantulajdonos jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy az általa felépített és 

felújított fal teljes felületét Önkormányzat saját érdekkörébe tartozó módon (reklámfelület) 
szabadon hasznosítsa.  

 
2.4. Önkormányzat az Ingatlantulajdonos által épített-felújított fal homlokzatát a 2.3. pontban 

megjelölt célra térítésmentesen, határozatlan ideig hasznosítja. 
 
 

3. Felek jogai, kötelezettségei 
 
3.1. Ingatlantulajdonos az építési-felújítási munkálatokat a vonatkozó építési jogszabályok 

betartásával köteles végezni. 
 
3.2. Ingatlantulajdonos vállalja, hogy az építés-felújítás során Önkormányzat 2.3. pontban megjelölt 

hasznosítási céljának megfelelő falfelületet képez. 
 
3.3. Ingatlantulajdonos köteles a megépített fal állagát megőrizni, a rendszeres karbantartásokat 

elvégezni annak érdekében, hogy Önkormányzat a falfelületet zavartalanul hasznosíthassa. 
 
3.4. Ingatlantulajdonos amennyiben a megépített falon későbbiekben további építési-felújítási 

munkálatokat kíván végezni, köteles erről Önkormányzatot írásban tájékoztatni.  
 
3.5. Ingatlantulajdonos a megépített falon további átalakításokat, építési-felújítási munkálatokat 

kizárólag Önkormányzat írásos hozzájárulásával végezhet. 
 
3.6. Önkormányzat a 2.3. pontban megjelölt hasznosítási módon kívül nem jogosult a falat egyéb 

célokra használni. 
 
3.7. Amennyiben Ingatlantulajdonos az 1.1. b) pontban megjelölt tulajdonát értékesíteni kívánja, úgy 

az értékesítést megelőzően köteles Önkormányzatot írásban tájékoztatni. Ingatlantulajdonost az 
új tulajdonos irányába történő, a jelen Megállapodás tartalmára vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség terheli.  

 
 

4. Egyéb rendelkezések 
 
4.1. Felek kijelentik, hogy a fal építésével-felújításával kapcsolatosan felmerülő összes költség 

(tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, fenntartás) Ingatlantulajdonost terheli, míg a falfelület 
reklámozási célra történő hasznosítás költségeit Önkormányzat viseli. 

 
4.2. Jelen Megállapodást csak írásban lehet módosítani. 
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4.3. Jelen Megállapodást bármelyik fél rendes felmondással, indoklás nélkül megszüntetheti a hónap 
tizenötödik napjáig a következő hónap végére. 

 
4.4. Önkormányzat felmondhatja a szerződést, ha a 2.3. pontban megjelölt hasznosítás lehetősége 

Ingatlantulajdonosnak felróható okból akadályoztatásra kerül. 
 
4.5. Amennyiben a szerződés Ingatlantulajdonos felmondása miatt megszűnik, úgy 

Ingatlantulajdonos jogosult a saját költségén felépített falat elbontani, annak tartozékait 
elszállítani, továbbá köteles a fal által elfoglalt területet helyreállítani.  

 
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Megállapodás teljes körűen, hiánytalanul és 
egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során 
kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen Szerződésben foglalt nyilatkozataikkal 
mindenben megegyezik. 
 
 
Sárospatak, 2014. április 25.  
 
 
………………………………………. …………………………………….. 
Sárospatak Város Önkormányzata  Orosz Miklósné 
képviseletében: Aros János polgármester Ingatlantulajdonos 
 
 
 
Ellenjegyzem: ………………………..   
dr. Vitányi Eszter jegyző   

Sárospatak, 2014. április ……….  
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához  
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintézőt, hogy a 
javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző: Elmúlt ülésén tárgyalta a Képviselő-
testület ezt az anyagot és 100.000,-Ft odaítéléséről döntött, és kérte a részletek kidolgozását.  
Ez megtörtént, ezt tartalmazza a határozat-tervezet.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Szabó András képviselő: Emlékezete szerint az eredeti előterjesztés a városban összegyűjtött 
kóbor kutyákra vonatkozott. 
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Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző: Az eredeti kérelem arról szólt, hogy a 
Zemplén Help Alapítvány 5.000,-Ft-tal támogatná az ebek ivartalanítását. Tehát 5.000,-Ft-ot 
adna az alapítvány, kérte az önkormányzatot, hogy ő is támogassa 5.000,-Ft-tal, azért, hogy ne 
szaporodjon tovább a kóbor ebek száma.  
 
Szabó András képviselő: Most már lakcímekről beszélnek, úgy gondolja, hogy azokat 
kellene támogatni, amely kutyáknak nincs gazdája.  
 
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző: Azokat nem tudja támogatni az 
önkormányzat, mert amely kutyának nincs gazdája, azt nyilván nem fogja senki 
ivartalaníttatni.  
 
Aros János polgármester: Véleménye szerint ezzel, illetve a mostani eb összeírással, a 
chipes rendszerrel azoknak a kutyáknak a problémáját, akiknek van gondos gazdája, ezt 
kezelte az önkormányzat.  
A gond a kóbor kutyákkal van, ezzel is kell foglalkozni, ezért kér mindenkit, hogy ne 
szoktassák a kutyákat az óvoda, a lépcsőházak, a lakótelepek mellé, mert problémát jelent, 
mint ahogy jelentett az elmúlt héten történt esemény is, amikor egy eb megharapott egy 5 
éves gyermeket.  
A jelenlegi javaslat azokra a kutyatulajdonosokra vonatkozik, akik vállalják ezt a költséget, 
ehhez egyharmad részt biztosít az önkormányzat.  
Aljegyző úr kérdezte, hogy a folyamatos határidő megfelelő-e, értelmezése szerint a 100.000,-
Ft kimerítéséig kaptak felhatalmazást, ha ez jövő hónapban elfogy, akkor addig, ha nem 
veszik igénybe és áthúzódik a következő évre, akkor addig.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

91/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához  
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ebek ivartalanításához adandó 
önkormányzati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakban 
részletezett feltételekkel támogatja a sárospataki lakosokat a sárospataki állatorvosi 
rendelőkben elvégeztetett ivartalanítás tekintetében, ebenként 5.000,- Ft összeggel, 
100.000,- Ft, azaz százezer forint összeg erejéig: 
 
- a Zemplén Help Alapítvány támogatja 5.000,- Ft-tal, azaz ötezer forinttal a 
sárospataki, transzponderrel (microchip) megjelölt ebek ivartalanítását, és 
kötelezettséget vállal a sárospataki állatorvosi rendelővel rendelkező állatorvosokkal 
való szerződéskötésre; 
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- az önkormányzati támogatást kizárólag sárospataki állandó lakcímmel rendelkező 
állampolgár veheti igénybe;  
 
- a támogatás szociális feltételei:  
   a) egyedül élő esetében a jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 300 %-át (jelenleg az öregségi nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft), 
azaz 85.500,- Ft-ot; 
   b) családos esetében az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz 57.000,- Ft-ot; 
 
- a jövedelmet megfelelő dokumentumokkal igazolni kell (munkáltatói igazolás; 
nyugdíjszelvény; családi pótlékról, árva ellátásról, egyéb jövedelemről szóló igazolás);  
 
- a támogatást kizárólag transzponderrel (microchip) megjelölt eb ivartalanítására lehet 
igénybe venni;  
 
- a támogatás kizárólag szuka kutya ivartalanítására vonatkozik;  
 
- a támogatást egy lakcímről egy eb vonatkozásában lehet igénybe venni;  
 
-  a támogatást formanyomtatványon lehet igényelni a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatal M űszaki és Kommunális Irodájától; 
 
- a támogatást az ivartalanítást követően, számla ellenében fizeti ki az önkormányzat.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: folyamatos  
 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat fakivágási kérelemről  
Előterjesztő: dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Sárospatak Város Jegyzőjéhez a Damjanich u. 8. számú ingatlan 
előtti közterületen található 3 db fenyőfa kivágására vonatkozóan érkezett be kérelem. A 
döntés segítéséhez a Műszaki és Kommunális Iroda 2 db szakértői véleményt kért be, 
mindkettő arról szól, hogy nem javasolják a fák kivágását.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta. 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a határozat-tervezet b.) változatának 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, mely szerint a Sárospatak, Damjanich u. 8. 
számú ingatlan előtti közterületen lévő 3 db fenyőfa kivágásához a hozzájáruló nyilatkozatát 
ne adja meg.  
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Szabó András képviselő: A szakértői véleményben szerepel, hogy az egyre szélsőségesebbé 
váló időjárás miatt célszerű őshonos, „várostűrő”, nem túl nagy méretű fafajokkal parkosítani. 
A fák jelenleg egészségesek, normális időjárási körülmények között nem balesetveszélyesek. 
Egy héttel ezelőtt nem volt orkán erejű szél, de az Esze Tamás utcán kidöntött egy egészséges 
fenyőfát, kitörte a kerítést, a tűzoltók ügyességén múlt, hogy a vezetéket nem szakította le. 
Egyébként az előterjesztéshez csatolt képen 5 db fenyőfa található, 3 db-ra szól a kivágási 
igény. Kérdése, hogy mely 3 db-ra vonatkozik a kérelem. Ezeket a kérelmeket további 
megfontolásra javasolná, meggondolandó, ha a lakó vállalja, hogy kivágja a fát és utána ültet 
egy másikat, mert normál időjárási viszonyokban ezek szépek, de rendkívül 
balesetveszélyesek. Véleménye szerint egyre több helyről fog ilyen jellegű igény érkezni, 
tovább kell gondolni.  
 
Egyed Attila képviselő: Nem ért egyet a szakemberekkel, ők jogosan védik a természetet, 
minden egyes fát. Ezek a fenyőfák nem alkalmasak ilyen szűk utcákba, közel a házakhoz, 
mert rendkívül balesetveszélyesek. Javasolja a fák kivágását – mert ez a típusú fa nem ilyen 
helyre való – úgy, hogy aki kivágja – vagy az önkormányzatot vagy a lakót – kötelezni kell 
arra, hogy mindenképpen pótolja a fát, mert azokra szükség van.  
 
Aros János polgármester: Úgy gondolja, hogy több ilyen jellegű kérelem is fog érkezni a 
Képviselő-testülethez, éppen ezért az lesz az egyik javaslata, hogy erről ne a Képviselő-
testület döntsön, hanem ezt a hatáskört adja át bizottság részére.  
A kérelemre vonatkozó konkrét javaslata, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a szakértők 
álláspontját, ugyanakkor elfogadva Szabó András képviselő javaslatát, hogy tárgyaljanak róla, 
ha kell, akkor kérjenek be újabb szakértői véleményt, ha szükséges hívják meg a kérelmezőt 
bizottsági ülésre, vizsgálják meg alaposan.  
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: A hatáskör átruházásához a szervezeti és működési szabályzat 
módosítása szükséges. Egyelőre ezt a kérelmet el kellene utasítani, a későbbi kérelmekkel 
kapcsolatban döntene a bizottság.  
 
Aros János polgármester: Kétféleképpen dönthet a Képviselő-testület. Az egyik, hogy 
leveszi napirendről és tovább vizsgálja, vagy elutasítja a jelenlegi kérelmet.  
 
Szabó András képviselő: Javasolja a kérelem napirendről történő levételét, mivel a határozati 
javaslatban az szerepel, hogy felhatalmazza a Kommunális Szervezetet a közterületen lévő 
fák kivágására. Úgy gondolja, hogy a Kommunális Szervezet sem kapacitásilag, sem 
anyagilag nem alkalmas a fák kivágására. Ráadásul még pontosítani szükséges, hogy az 5 db 
fenyőfából melyik 3 db kerüljön kivágásra.  
 
Aros János polgármester: Szabó András képviselő javaslatát ügyrendi javaslatnak veszi, 
mégpedig, hogy a kérelmet a Képviselő-testület vegye le napirendjéről, vizsgálják meg 
alaposan. A későbbiekben szükséges lesz a szervezeti és működési szabályzat módosítása.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért Szabó András képviselő ügyrendi javaslatával, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

92/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

fakivágási kérelemről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fakivágási kérelemről szóló 
javaslatot jelen ülése napirendjéről leveszi és azt további vizsgálatot követően 2014. 
májusi rendes ülésén tárgyalja meg.  
 
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: 2014. május 30.  
 
 
Saláta László Mihály képviselő: Érdemes lenne megvizsgálni egy szakemberekből álló 
teamnak a városban lévő ilyen fákat feltérképezni, és a ritkításukra, pótlásukra vonatkozóan 
valamilyen tervet kidolgozni.  
 
Egyed Attila képviselő: Az önkormányzat tulajdonát képező Berek területéről sem kellene 
megfeledkezni esetlegesen koncepció kidolgozásával, mivel rendkívül balesetveszélyesek az 
ott lévő fák is.  
 
Aros János polgármester: Megkezdik a felmérést, viszont tömeges fakivágásban nem biztos, 
hogy partner lesz, emlékeztet a lábasháznál történt fakivágásokra.  
 
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző: A Berek területére vonatkozóan van 
az erdészet által jóváhagyott erdőterv, melynek felügyelője Mihók István, aki minden éven be 
is jelenti, hogy mennyi fát szeretne kitermelni. Amennyiben információi pontosak, erre nincs 
pénzügyi fedezet, viszont valóban vannak azon a területen életveszélyes fák, a lakossági 
kérelmek is folyamatosan érkeznek.  
 
Aros János polgármester: Készíttetnek ilyen felmérést.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Az önkormányzat a tavalyi évben rendbe tette a Kalajkát. A vár 
alatti rész a vágóhídig igaz, hogy nem az önkormányzat területe, de valóban életveszélyes fák 
vannak ott, párat már a vihar ketté is tört, illetve bedöntött a Bodrog folyóba. Ezzel is 
foglalkozni kellene.  
 
Aros János polgármester: Azon területrész fáiról megkezdték az egyeztetést a terület 
tulajdonosával, a Vízüggyel. Tudják, hogy ki kellene vágatni, de elég magas összegbe kerül. 
Elfogadja a javaslatokat, mérjék fel, vizsgálják meg, hogy mennyibe kerülne a városra 
vonatkozóan az életveszélyes fák kivágása, és ezt követően kerüljön vissza a Képviselő-
testület elé külön napirendi pontként.  
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19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat „Id ős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi 
tagságáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Az Alapítvány alapítója az Egyesített Szociális Intézmény 
Sárospatak, József Attila út 10. A kuratórium tagjai voltak korábban Bárány István volt 
alpolgármester és Virágh Sándor nagytiszteletű úr, akik lemondtak tagságukról.  
Az új kuratóriumban helyet kapnak Dr. Mátyás Péter, mint a kuratórium elnöke, tagjai Aros 
János és Dr. Téglás Zsolt Gábor. Ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. Ezzel 
semmilyen tiszteletdíj nem jár, megpróbálják az alapítványt az alapítók céljának megfelelően 
működtetni. Első rendezvényük május 22-én lesz A Művelődés Háza és Könyvtárában a Csík 
zenekar jótékonysági koncertje.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta és 5 igen – egyhangú – szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

93/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Id ős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi tagságáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
és Aros János polgármesternek az „Idős és fogyatékos lakóinkért” Alapítványban a 
kuratóriumi tagságát jóváhagyja.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
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20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya társasági 
adókedvezményből származó támogatási igényéhez szükséges fenntartói 
döntésekről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Az épület tulajdonosa az önkormányzat, amelynek felújítására 
pályázni szeretne a Kézilabda Szakosztály. A TAO adta támogatási lehetőségeket azok a 
kiemelt sportágak használhatják ki, amelyek közül három is működik Sárospatakon. A 
Vízilabda Szakosztály segített az új sátor beszerzésében, a Labdarúgó Szakosztály a tavalyi 
pályafelújításban, és most is van egy nyílászáró cserére vonatkozó nyertes pályázat, ezt is 
folytatni fogják. A Kézilabda Szakosztály az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
sportcsarnokát újította fel, a strand kézilabda pályára is ők pályáztak és nyertek közel 6 millió 
forintot. Tehát amiért nem annyira egyszerű ez a dolog, az az, hogy az önkormányzat az 
épület tulajdonosa, vagyonkezelésbe átadta a KLIK-nek, ettől függetlenül úgy gondolja, hogy 
tulajdonosként ezt a hozzájárulást az önkormányzatnak kell megadni, javasolja, hogy a 
kérésnek megfelelően adják meg.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Krai Csaba bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt 
venni.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Krai Csaba képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

94/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium  
sportudvarának felújításáról 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot 

megtárgyalta és a úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás 

rendjéről, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 18/2007. (VI. 29.) rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul, 
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hogy az Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló belterület 8/1 helyrajzi 

számú, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. sz. alatt lévő „kivett középiskola” 

megnevezésű ingatlanra a társasági adókedvezmény alapján igénybe vett támogatással 

történő sportcélú fejlesztés megvalósulása esetén, az adókedvezmény mértékéig, 15 

éves időtartamra jelzálog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

belterület 8/1. helyrajzi számú, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. sz. alatt lévő 

ingatlan tulajdonjogának jövőbeni fenntartására, valamint az ingatlan diák-, 

szabadidő- és versenysport célú hasznosítására vonatkozó, a határozat mellékleteit 

képező nyilatkozatok aláírására. 

A támogatási igény kedvező elbírálását követően kerüljön sor egyeztetésre az 

intézmény jelenlegi fenntartójával a fejlesztéssel kapcsolatban.  

 
 

Határid ő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
1. melléklet a 94/2014. (IV. 25.) KT. határozathoz 
 

 
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

H-3950. Sárospatak, Rákóczi utca 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 

  

  
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

    
 
Aros János polgármester, Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Rákóczi utca 32. sz.), mint a Sárospatak belterület 

8/1. helyrajzi számú „kivett középiskola” megnevezésű, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 

7-9. sz. alatt található ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében hozzájárulok, hogy 
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a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya a fent megjelölt ingatlanon (kültéri 

sportpálya) sportcélú beruházást létesítsen. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan tulajdonjogát a jövőben is fenn kívánjuk tartani. 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
 
Sárospatak, 2014. április 25.   
  
  
                                                     Aros János 
 
2. melléklet a 94/2014. (IV. 25.) KT. határozathoz 
 
 

  
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

H-3950. Sárospatak, Rákóczi utca 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 

  

  
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

    
 
Aros János polgármester, Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Rákóczi utca 32. sz.), mint a Sárospatak belterület 

8/1. helyrajzi számú „kivett középiskola” megnevezésű, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 

7-9. sz. alatt található ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében nyilatkozom, hogy a 

fenti ingatlanon történő sportcélú beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az 

adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant 

iskolai és diáksport események, szabadidő- és versenysport események és más, közösségi célú 

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából 
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a) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és 

b) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom; 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
 
Sárospatak, 2014. április 25. 
 
                                            Aros János  
 
 
 
 

21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a 
javaslatban foglaltakat.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani kérelmet 
megtárgyalta. 6 igen szavazattal – egyhangúlag – nem javasolja a kérelem támogatását a 
Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Ezelőtt 1 hónappal kapták meg mindazok a 
pénzüket, akik pályáztak támogatásra, az Árvay Diáksport Egyesület 400.000,-Ft-ot kapott az 
önkormányzattól. Kérelmük nem egyezik azzal a gondolattal és döntéssel, hogy a megmaradt 
céltartalékot kiemelt sporteseményre vagy rendkívüli juttatásra használják fel. Ezt nem látják 
megalapozottnak, így nem javasolják a kérelem támogatását.  
 
Aros János polgármester: Mindkét bizottság javaslata, hogy a korábban megítélt 400.000,-
Ft-os támogatáson kívül újabb támogatást nem tud biztosítani.  
Kérdése, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-
testület tagjait, aki nem támogatja a kérelmet, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

95/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelméről  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Árvay Diáksport Egyesület 
kérelmét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy azt nem támogatja.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A Zempléni Lovas Egyesület az első Botkői Csatarekonstrukció 
megvalósításához kér 700.000,-Ft összegű támogatást, amelynek összköltsége 3 millió forint 
és a Pünkösdi Szent Erzsébet Napokkal párhuzamosan kerül megrendezésre.  
Ez egy nagyon komoly csatajelenet lesz, érdemes is lenne a szervezőket behívni, hogy 
adjanak tájékoztatást ezzel kapcsolatban.  
Az egész hétvége lebonyolítására az önkormányzat benyújtott egy pályázatot, 14 millió forint 
támogatást terveznek ennek a hétvégének a lebonyolítására. Amennyiben a támogatás pozitív 
elbírálásban részesül addig, akkor okafogyottá válik a kérelem, ha nem, akkor valamilyen 
összeggel ezt a rendezvényt – amely most először kerül megrendezésre – javasolja támogatni.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani kérelmet 
megtárgyalta. 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek a 
Zempléni Lovas Egyesület támogatását 500.000,-Ft összeggel abban az esetben, ha nem nyer 
a polgármester úr által említett pályázat. Amennyiben nyer, akkor ezt az összeget nem 
gondolná átutalni, hanem az önkormányzat által biztosítandó saját erő részét képezné. A Szent 
Erzsébet Nap rendezvényre pályázott az önkormányzat, amelynek nemcsak ez lenne egy 
újabb színfoltja – ha nyer a pályázat – hanem könnyűzenei koncertek, táncos és jazz 
produkciók is megrendezésre kerülnének.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta 
és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 500.000,-Ft támogatás biztosítását javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a két bizottság javaslatával 
egyetért és 500.000,-Ft támogatást javasol a Zempléni Lovas Egyesület részére – abban az 
esetben, ha a pályázat nyer, akkor nem kerül folyósításra, hanem az önkormányzat által vállalt 
20 %-os önerő összegébe kerül beszámításra – igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

96/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelméről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Lovas Egyesület 
kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy 500.000,-Ft összeggel támogatja.  
Amennyiben a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt 
pályázati felhívására (altémaszáma: 3707/200) Önkormányzat által benyújtott pályázat 
pozitív elbírálásban részesül, a támogatás összege az Önkormányzat által vállalt 20 %-os 
önerő összegébe kerül beszámításra.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
Aros János polgármester: Felhatalmazást ugyan nem kapott rá, de már folyik a sárospataki 
lakosok toborzása, hogy minél többen vegyenek részt ebben a csatajelenetben, lehet 
jelentkezni Vismeg Istvánnál vagy a Zempléni Lovas Egyesületnél.  
 
 
 

23. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó szerződés 
módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri Cziráki Zsoltot, a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjét, 
hogy a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Az önkormányzat tavalyi évben 
szerződést kötött a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft-vel Sárospatak 
településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan.  
A tervezési szerződésben az eredeti véghatáridő 2014. május 31-e. A tervezők jelezték, hogy 
az előre tervezettekhez képest az Állami Főépítészi állásfoglalás, illetve véleményezés 
későbbi időpontban készült el, ennek megfelelően nem tartható a május 31-ei határidő. Erre 
tekintettel a tervező kezdeményezte a 2014. június 5-re történő módosítását, melyhez kéri a 
Képviselő-testület jóváhagyását.  
 
Aros János polgármester: A javaslat az ülés előtt került kiosztásra, bizottságok nem 
véleményezték. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

97/2014. (IV. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó  
szerződés módosításáról  

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
s az alábbiak szerint döntött:  
 
A Képviselő-testület a Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 
32.) és a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi u. 15.) között 
2013. július 17-én megkötött tervezési szerződés 2.4. pontjában megjelölt határidő 2014. 
május 31-ről 2014. június 5-re történő módosítását jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. május 31.  
 
 
 

24. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Egyed Attila képviselő 37-es főközlekedési úttal kapcsolatos felvetése  
 
Egyed Attila képviselő: Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy elkészült a 37-es főközlekedési 
út felújítása, illetve még egyes szakaszokat most újítanak fel, de ettől függetlenül jól lehet 
rajta közlekedni. A 37-es főközlekedési út és a Széchenyi út találkozásánál – Sátoraljaújhely 
felől ez Sárospatak első bejárata – sajnos egyre több a baleset, ezért javasolja, felhívni a 
Közútkezelő Kht. figyelmét, hogy erre a szakaszra figyelemfelkeltő táblák kerüljenek 
kihelyezésre.  
 
Aros János polgármester: A sárospataki lakosokat érinti, éppen ezért örömmel tájékoztatja 
képviselő urat, hogy kérése azonnal meghallgatásra talált, hiszen intézkedtek ebben az 
ügyben, meg volt az első bejárás, többen jelezték ezt a problémát, ami teljesen jogos. Megkéri 
irodavezető urat, hogy a bejárás eredményét ismertesse.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Április elején megtörtént a bejárás 
a Közútkezelő Kht. vezetőjével, és abban maradtak, hogy ezen az útszakaszon 
sebességkorlátozás – forgalomlassítás – kerül bevezetésre, illetve a lekanyarodást megelőző 
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útszakaszon előzési tilalom kerül bevezetésre. Első körben felmerült az is, hogy a sárospataki 
lekanyarodás lehetőségét egy táblával is jelezzék, ezt megfontolandónak tartaná, hiszen akik 
Sátoraljaújhely, illetve az államhatár felől érkeznek, nehogy bele essenek abba a hibába, hogy 
ezen az útszakaszon hajtanak be Sárospatakra.  
Felvetődött ezen kereszteződés kivilágításának lehetősége, hiszen valóban már csak 
közvetlenül a kereszteződés előtt lehet észrevenni, hogy hol van a bekötőút.  
 
Aros János polgármester: Hasonló kérés volt a botkői leágazásnál is, mivel ott is sok a 
baleset. Elkezdték a botkő rendbetételét, a Tengerszem felé vezető utat meggyalultatták, tehát 
fel lehet menni.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Kérdése, hogy esetleg felfesteni nem lehet?  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Nem lehet, itt most ebben az 
állapotban nem lehet, mivel a jogszabályok előírják egy forgalmi sáv szélességét, és itt maga 
az út szélessége nem teszi lehetővé, hogy egy kanyarodósávot fessenek fel, ezért 
forgalomlassítással, sebességkorlátozással, illetve előzési tilalommal lehet ezen segíteni.  
 
Aros János polgármester: A problémát vázolták, a megvalósítás és megoldás a szakemberek 
feladata. Ezt megsürgetik, hogy remélhetőleg minél hamarabb kerüljön bevezetésre.  
 
 

• Hajdu Imre képviselő Eötvös-Erdélyi utcák forgalmi rend változásával 
kapcsolatos felhívása  

 
Hajdu Imre képviselő: Forgalomtechnikai felhívása lenne, amellyel kapcsolatban a Műszaki 
és Kommunális Iroda vezetőjével, valamint polgármester úrral is többször tárgyaltak már.  
Az Eötvös utca és az Erdélyi utca sarkán lévő forgalmi rend változással kapcsolatban felhívja 
a sárospataki lakosok figyelmét, hogy nagyon figyeljenek erre a változásra, ami igaz, hogy az 
első időszakban még furcsa. A Közútkezelő Kht. illetékes munkatársai fel fogják festeni, 
illetve sokkal jobban felhívják a figyelmet a forgalmi rend változásra, reméli, hogy ez pozitív 
változást fog hozni 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy a 
kezdetektől kérték a Közútkezelő Kht-tól a felfestést, melynek részükről technikai akadályai 
voltak, de valószínűleg a mai nappal ez megtörténik.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Attól függetlenül, hogy mindenütt fel van festve a STOP 
tábla, az Erdélyi János utca felől még mindig ott van a STOP felirat, így ez zavaró tényező, 
ezzel kapcsolatban is tenni kellene valamit.  
 
Aros János polgármester: Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne legyen 
balesetveszélyes a hely, ezt az önkormányzat vállalja és meg is fogja tenni.  
 
 

• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról  
 
Aros János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ezen a hétvégén 
Hegyaljai Pedagógus Labdarúgó Kupa zajlik az Iskolakerti műfüves pályán. A holnapi napon 
lövészversenyre várnak mindenkit. Szintén a holnapi nap folyamán már második alkalommal 
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kerül megrendezésre az a nagy borárverés, amit a Borlovagrend szervez a Rákóczi 
Vármúzeumban. Jövő héten kedden utolsó színházi előadásra várnak mindenkit A Művelődés 
Háza és Könyvtárába. Szerdán az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium ballagására kerül 
sor. Szintén ezen a napon a Punnany Massif koncert lesz a fiatalok kérésére és nagy örömére. 
Csütörtökön két középiskolában lesz ballagás, reggel a Vay Miklós Református Szakképző 
Iskolában, majd a Református Gimnázium és Kollégiumban. Mindezek mellett megrendezésre 
kerül a hagyományos majális a Vízikapunál, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.  
Május 4-én anyák napja. Május 10-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hagyományos 
családi napja lesz. Szintén ezen a napon lesz a lomtalanítás.  
Az „Óriás leszel” tehetséggondozó konferencia május 17-én veszi kezdetét, amely az idén 5 
napos lesz, a programokat mindenkinek szeretettel ajánlja, ezek a Sárospatak honlapon 
megtalálhatóak.  
 
 
 
A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzőkönyv 27. mellékletét képezik. 
 
 

 
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  


