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Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 30-án 

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

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Krai Csaba  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
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Szvitankó Tamás 
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   dr. Vitányi Eszter   jegyző 
 
   dr. Szebényi Tibor    aljegyző  
 
 
Meghívottak:  Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője, Hörcsig Márton 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Seres 
Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági 
vezetője, Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvéd a Zempléni Z.H.K. Kft. 
Nonprofit Kft. képviseletében, Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd a 
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében, Papp Imréné a 
Sárospataki Gondozási Központ vezetője, Sajószegi Gábor a SIDINFO 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bordás István kulturális szakértő, Vismeg 
István a Zempléni Lovas Egyesület részéről, Cziráki Zsolt a Műszaki és 
Kommunális Iroda vezetője, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 
referens 
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Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester nincs jelen. Kiss Csaba képviselő a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről szóló 
napirend előtti tájékoztatót követően érkezett, a 11. napirend tárgyalását 
követően távozott, az ülés további részén nem volt jelen. Krai Csaba 
képviselő a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett, a 9. napirend 
tárgyalását követően távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Csatlósné Komáromi 
Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, Poncsák Ferenc a 
Gazdálkodási Iroda vezetője, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és 
sportreferens, Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely Város Polgármestere, 
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Komáromi Éva a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatalának vezetője, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Stumpf Bálint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a 
Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
 
Az ülésről felvételt készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
  
 
Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézőit. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés 8 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot.  
Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény 
üzemeltetésre történő átadására” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre 
történő átadására” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen   
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülés napirendjei között javasolja megtárgyalni a „Javaslat a 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
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A Képviselő-testület a „Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról” című 
előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülés napirendjére javasolja venni a „Javaslat az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás javára szóló földrészletek 
rendezéséről és földhasználati jog alapításáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog 
alapításáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal 
– egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén nyílt ülés napirendjei között javasolja megtárgyalni a 
„Tájékoztató a Bodrog folyó partján lévő létesítmények tulajdonosi, kezelői viszonyairól” 
című tájékoztatót. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Tájékoztató a Bodrog folyó partján lévő létesítmények 
tulajdonosi, kezelői viszonyairól” szóló tájékoztató napirendre vételével 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e 
egyéb javaslat. 
 
Egyed Attila képviselő: Nyílt ülés egyéb ügyek között meghívást szeretne tolmácsolni a 
Végardói Falunapra.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület az „Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra” című 
napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett. 
 
Aros János polgármester: Kérdezi, van-e egyéb javaslat. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Nyílt ülés egyéb ügyek között a Szondi György utca végén lévő 
illegális szemétlerakás témájában szeretne szót kérni, mivel a korábban kért intézkedés nem 
történt meg.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Szvitankó Tamás felvetése a Szondi utca végén lévő illegális 
szemétlerakás ügyében” című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni az első lakáshoz jutók 
támogatására vonatkozó javaslatot.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról I.” című napirend 
zárt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Javaslat az első lakáshoz 
jutók támogatásáról II.” című napirend zárt ülésen történő megtárgyalásával egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról II.” című napirend 
zárt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén zárt ülésen javasolja tárgyalni a „Javaslat elővásárlási jog 
gyakorlásáról I.” című napirendet. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról I.” című előterjesztés zárt 
ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja tárgyalni a „Javaslat elővásárlási jog 
gyakorlásáról II.” című napirendet. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról II.” című előterjesztés 
zárt ülésen történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat ingatlan 
megvásárlására” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
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A Képviselő-testület a „Javaslat ingatlan megvásárlására” című napirend zárt ülésen 
történő megtárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy először a 
meghívóban szereplő 10. napirendi pontot tárgyalják, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért azzal, hogy első 
napirendi pontként a „Javaslat a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai 
összegzésének elfogadásáról” című napirendet tárgyalja.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között tájékoztatót ad hétvégi rendezvényekről. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület Aros János polgármester hétvégi programokról szóló szóbeli 
tájékoztatójának nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 8 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: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel –  8 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  

 
 

Napirend előtt: 
 

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

 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elfogadásáról  

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2013. évi 

tevékenységéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
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3. Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

4. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 2013. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
5. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére   

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ 
vezetője  
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság  

 
6. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  

 
7. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről, 

mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti tervéről  
Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
8. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
9. Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) elfogadására   

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Humán Bizottság  

 
10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

 
12. Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról   

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: valamennyi bizottság  
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13. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről  

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

14. Javaslat közvilágítás bővítéséről   
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

15. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

16. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
17. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő átadására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

19. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

20. Tájékoztató a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében 
megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
Előterjesztő: Livják Emília a Zempléni Lovas Egyesület elnöke  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
21. Tájékoztató a Bodrog folyó partján lévő létesítmények tulajdonosi, kezelői 

viszonyairól  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző  
 

22. Egyéb ügyek 
• Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra  
• Szvitankó Tamás felvetése a Szondi utca végén lévő illegális szemétlerakás 

ügyében 
• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról  
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Zárt ülésen:  
 
 

1. Javaslat ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról I.  

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

3. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról II.  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

4. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról I.   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

5. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról II.   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 

Napirend előtt:  
 
 

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

Aros János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy április 25-én 
alpolgármester úr egy egészségkártya bevezetéséről tárgyalt egy cég képviselőjével, sajnos a 
tárgyalásokon elhangzottak nem győzték meg, ezért nem készült erről előterjesztés arra 
vonatkozóan, hogy 5 millió forintért biankó egészségkártyát kellene adni a sárospataki 
lakosoknak.  
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjai a Vízikapunál kezdték el a „Te 
Szedd!” akció keretében a szemétgyűjtést. Április 26-án lövészverseny lebonyolítására került 
sor, majd hagyományos borárverést tartottak a Nemzeti Múzeum Rákóczi Vármúzeumában. 
Szintén ezen a napon 19 órától táncház várta az érdeklődőket.  
Április 28-án Társulási Tanácsülés megtartására került sor, majd délután 14 órától Németh 
István úrral tárgyalt. Április 29-én a ZEMPLÉNI Vízmű Felügyelő Bizottsági ülésén vett 
részt, majd 14 órától a Görög Katolikus Óvoda új vezetőjével, Tóth Ottónéval folytatott 
egyeztetést. Ezúton köszöni meg Baloghné Pintér Katalin volt igazgató asszony eddig végzett 
munkáját, aki nyugdíjba vonult. Szintén ezen a napon 19 órától színházi előadás volt. 
Április 30-án sajtótájékoztatót tartottak az országgyűlési képviselőválasztásról Dr. Hörcsik 
Richárddal. Ezen a napon 11 órától az Árpád Vezér Gimnázium ballagási műsorára került sor 
a már megszokott kitűnő színvonalú műsorral. 19 órától egy új kezdeményezésnek lehettek 
tanúi, hiszen szerették volna megköszönni valamilyen formában elsősorban a ballagó 
diákoknak, másrészt valamennyi sárospataki oktatási intézményben tanuló diáknak azt az 
egész éves munkáját, amely keretén belül vagy sportteljesítményben vagy tanulmányi 
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versenyen, esetleg más tevékenységgel hozzájárult ahhoz, hogy Sárospatak nevét tovább 
vigye megyei, országos esetleg nemzetközi versenyeken. Punnany Massif koncertet rendeztek 
a Vízikapunál, nagyon jó hangulatú koncerttel kezdték meg a nyári szezont a szabadtéri 
színpadon.  
A május 1-4. közötti hosszú hétvégén tartotta ballagási ünnepségét a Vay Miklós Református 
Szakképző Iskola, 9 órától kezdődött a majális, a műsort a sárospataki művészeti iskolák 
diákjai adták. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok visszajelzés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy szeretnék, ha a majális visszakerülne az Ó-Bodrog helyszínére, többen 
szeretnék, ha a Vízikapunál maradna, de felmerült az a lehetőség is a Sárkányhajó fesztivál 
keretén belül is, hogy miért ne próbálhatnák ki a Bodrog másik oldalát – a Lábasház és a régi 
szabad strand között – is erre a célra. Kérése, hogy gyűjtsék össze az ezzel kapcsolatos 
véleményeket, javaslatokat és a jövő éven a sárospataki lakosok kérése alapján kerül 
megrendezésre.  
11 órától a Református Kollégium Gimnázium diákjainak ballagására került sor a református 
templomban, és szintén ezen a hétvégén ünnepelhették a legszebb ünnepet, az anyák napját.  
Május 5-én kezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. 9 órától irodavezetői értekezletet tartottak. 
Május 6-án egy szűkebb körű tervegyeztetésen vettek részt, ami a településrendezési terv első 
olvasata volt. 13 órától a Raiffeisen Bankkal tartott egyeztetést, 15 órától rendkívüli 
képviselő-testületi ülés volt. 
Május 7-én honosításra került sor, 10 órától Mádon egy turisztikai pályázat keretében 
egyeztetésen vett részt. Ugyanezen a napon cseh szakos hallgatók látogatására került sor az 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról.  
Május 9-én a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. taggyűlésén vett részt, majd 10-én lomtalanításra került 
sor. Szintén ezen a napon folytatódott a „Te Szedd!” akció, melyben Sárospatak közel 150 fő 
önkéntessel vett részt. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola családi napja zajlott szintén ezen 
a napon. 
Május 13-án a botkői csatával kapcsolatban tartottak egyeztetést, a csata rekonstrukciójára 
vonatkozóan 5 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat, négy napos rendezvényt 
szeretnének megvalósítani, a programot szóróanyagok készítésével népszerűsítik, illetve  a 
honlapon keresztül is tájékozódhatnak.  
Május 14-én Zemplén Hulladékgazdálkodási Társaság elnökségi ülésére került sor, 15-én a 
Helyi Védelmi Bizottság ülésezett.  
Május 16-án egy újabb támogatási szerződést írt alá Budapesten, melynek eredményeként 250 
millió forint támogatásban részesült Sárospatak Város Önkormányzata, ezzel kapcsolatban a 
költségvetés átdolgozását szükségesnek tartja, melynek előkészítése folyamatban van, 
melynek következtében további összegeket tudnak fejlesztésre felszabadítani. Ugyanezen a 
napon értéktáras megbeszélés volt, valamint a szabad strand kialakításával kapcsolatban is 
megbeszélést folytattak. Hajdu Imre képviselő úrral a Városok, Falvak Szövetségének éves 
közgyűlésén vettek részt, örömmel jelenti be, hogy október második felében a szövetség 
következő összejövetele Sárospatakon kerül megrendezésre.  
Május 17-én vette kezdetét a IV. Óriás leszel Sárospataki Sportfesztivál és Sportkonferencia 
Sárospatak Város Önkormányzata, a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola, az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola Comenius Karának szervezésében, idén először két hétvégés, 
ötnapos rendezvényről volt szó, melyen több mint 1500 gyermek, több mint 20 sportágban 
vett részt. A rendezvényt Sárospatak Város Önkormányzata jelentős összeggel, több mint 
500.000,-Ft-tal támogatta. Megköszöni mindenkinek az előkészítő munkáját, részvételét, 
elsősorban testnevelő kollégáknak, szervezőknek és természetesen a szülőknek.  
Május 19-én KEOP szerződés aláírására került sor, Farkas Miklós Bodroghalászból 
elszármazottal egyeztettek néhány problémát és előrelépési lehetőséget feltárva. 10 órától 
Rejtő Gábor úrral skate pálya terveiről egyeztettek, ennek megvalósításához 15 millió forintot 
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nyert az önkormányzat, elképzeléseik szerint az óvoda mellett a lakótelep részén a vásártér 
területén kerülne megvalósításra. Szintén ezen a napon rendkívüli képviselő-testületi ülés 
volt. Még ezen a napon 15 órától az Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatban a 
delegáltak eskütételére került sor az Újbástya Rendezvénycentrumban.  
Május 20-án Budai Gyula Károly úrral a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével folytattak egyeztetést, harmonikus kapcsolat kezd kialakulni, hiszen közös érdek, 
hogy az alapvető együttélés normáit be nem tartók ne érezzék jól magukat Sárospatakon, 
ebben partnerre találtak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatban is. Ezúton kér mindenkit, ha 
bárki bármilyen rendellenességet észlel, azonnal jelezzék, mert csak időben tudják 
megakadályozni, hogy esetleg olyan személyek vásároljanak vagy vegyenek bérbe lakást, 
akik nem feltétlenül kell, hogy Sárospatak közéletében folytassák tevékenységüket.  
Ugyanezen a napon került elhelyezésre a Pataki Diák szobra a Makovecz téren. Az 
életnagyságú bronzszobor a főiskola tövében áll, azt a szellemiséget ábrázolja, amely a 
diákváros életét évszázadokon keresztül meghatározza. A szobor egyben emlék a pataki 
öregdiákoknak, akik Sárospatak nevét tovább öregbítették és a napi gondok megoldásában 
mind a mai napig számíthatnak a segítségükre. Az önkormányzat közel 8 millió forintot 
fordított a szobor felállítására, ennek nagy részét, 5 millió forintot pályázati forrásból 
teremtett elő, a hiányzó összeget Sárospatak Város Önkormányzata, a Református Kollégium 
Alapítványa, illetve magánszemélyek adakozásából gyűjtöttek össze. A szobrot Borsi Antal 
sárospataki szobrászművész és felesége Katalin készítették, mellyel egy újabb attrakcióval 
bővül Sárospatak. A szobor avatása várhatóan június végén a nagy sárospataki diáknapokon 
lesz. Ezúton köszöni meg a Weinberg ’93 Kft-nek a szobor felállításában való 
közreműködését.  
Május 21-én pályázatokkal kapcsolatos egyezetést tartottak. Ezen a napon volt az Eszterházy 
Károly Főiskola Comenius Karának Kari Tanácsülése, ahol Dr. Liptai Kálmán bejelentette, 
hogy Dr. Hegedűs László úr mint dékán nem folytatja tovább a munkáját, ezúton köszöni meg 
az önkormányzat nevében eddig végzett munkáját. Dr. Kelemen Judit egy évre szóló 
megbízást kap az új dékán posztjának betöltésére, akinek ezúton kíván sok sikert további 
munkájához. Ezen a napon 17 órától Polgárőr Közgyűlésen vett részt alpolgármester úrral, 
ezúton fejezi ki az egyesület valamennyi tagjának a végzett munkáját.  
Május 22-én 9 órától oktatást tartott jegyző asszony a Helyi Választási Iroda tagjai részére. 
Szintén ezen a napon 11 órától következő bejárása volt a szabad strandnak. Eddig minden a 
terv szerint halad. Négy mintát kell produkálni, az első vízminta a Bodrogból kitűnő 
eredménnyel született meg, jelenleg a hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. 
Elképzeléseik szerint – amennyiben minden hatósági engedély beszerzése megtörténik, akkor 
– a PATAQUA Kft. üzemeltetné a Bodrog-parti szabad strandot is. Ugyanezen a napon a 
Rubik kocka napja volt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, gratulál a rendezvényhez. 
14 órától választási egyeztetés volt, 16.30 órától a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületének 
közgyűlése volt, ahol jegyző asszony képviselte az önkormányzatot. 18 órától a Csík zenekar 
jótékonysági koncertjére került sor teltház fogadta A Művelődés Háza és Könyvtára 
Színháztermében a zenekart. Évente egy alkalommal adnak ilyen jellegű koncertet, idén az 
Idős és Fogyatékos Lakóinkért Alapítvány kezdeményezésére és az alapítvány javára került 
megrendezésre a közel kétórás műsor. Megköszöni a szervezők munkáját és a támogatásokat.  
Május 23-án Mádon került aláírásra az a konzorciumi szerződés, amelyre az előbb már utalt, 
ez a 170 millió forintos információpultos pályázat. Ennek elbírálására reményeik szerint 
júniusban kerül sor, így júliusban már megkezdhetőek azok a fejlesztések, amelyeket ebből 
szeretnének elvégezni. Ezen a hétvégén is folytatódott az IV. Óriás leszel Sportfesztivál és 
Sportkonferencia, köszönet a szervezésért. Ugyanezen a napon gyermeknap került 
megrendezésre. Május 24-én szintén folytatódott a sportkonferencia. Szintén ezen a napon az 
első nemzetközi birkózóverseny megrendezésére került sor, melyen közel 100 gyermek vett 
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részt, gratulál a szervezőknek, illetve résztvevőknek is. Első alkalommal került 
megrendezésre a Sulisárkányok és Sárkányhajó fesztivál. Az előbb említett pályázatban 
egyébként szerepeltettek 3 db sárkányhajót, hogy ne kelljen bérelni, így azt a három 
középiskola használatába kívánják adni.  
Május 25-én gyermeknapot tartottak a főtéren, az Óriás leszel sportfesztivál zárására került 
sor, „Vágtass velem” címmel lovasnapot és lovas ügyességi versenyt rendeztek a Betyár 
Lovastanyán, köszönet Lívják Emíliának a rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért. 
Ugyanezen a napon az Európai Parlamenti képviselők választására került sor, Sárospatakon 
26 %-os volt a részvétel, a FIDESZ-KDNP nagy arányú győzelmének örülhettek. Köszönet a 
lebonyolítóknak.  
Május 26-án a pünkösdi hétvégével kapcsolatban egyeztettek, 27-én Bódisz Attila úrral 
egyeztettek, melynek apropója az volt, hogy ismét beindult a 100-as frekvencián az Európa 
Rádió, ahol reggel 7-9 között, valamint 15-17 óra között a térségről szóló híreket, 
programokat, műsor előzeteseket hallhatnak. Az egész működés koordinálását a Zemplén 
Televízió végzi, illetve Bódisz Attila összefogja a rádióval kapcsolatos munkákat. Ezen a 
napon 17 órától egy örömteli kötelességének tett eleget, 50. házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntötte a Soltész házaspárt a Végardói nyugdíjas klub szervezésében. 
Május 28-án a Boronál Kft. vezetőjével folytatott egyeztetést, aki Sárospatakon nyitott irodát, 
eddig Tokaj-Hegyalján szőlő felvásárlással foglalkozott, most pedig a palackozással is 
elkezdenek foglalkozni. 17 órától az utolsó hadifoglyok, avagy „A könyveknek is meg van a 
saját sorsuk” c. film bemutatójára került sor a moziban. Mezősi-Nagy Mariann és Mezősi 
Tamás a Zemplén Televízió munkatársai készítették a filmet pályázati forrásból.  
Ugyanezen a napon az Árpád Vezér Gimnázium tehetségnapjára került sor, valamint az 
Erdélyi János Általános Iskola „Fogadj el” napján vett részt, ahol egész napos rendezvény 
volt, köszönet az iskolában dolgozó valamennyi pedagógusnak a segítő munkájáért.  
Május 29-én Borsodvíz közgyűlésen, valamint 17 órától a Pedagógus Napon vettek részt, ahol 
a Comenius Emlékérmek, valamint a Szabó Károly díj átadására került sor. Ki fogja kérni a 
pedagógusok véleményét a jövőre vonatkozóan, hogy tartsanak-e pedagógus napot, vagy 
esetleg augusztus 20-án kerüljön átadásra. Amennyiben igény lesz rá, akkor továbbra is 
megrendezésre kerül, ha nem, akkor más alkalomra teszik át a díjak átadását.  
Május 30-án a Zemplén Televízió taggyűlése lesz. Holnap lett volna Sárospatakon az I. Audi 
találkozó, viszont programtorlódás miatt nem tudták biztosítani a helyszínt, így 
Felsőbereckiben kerül megrendezésre, bízik benne, hogy jövőre időben, kellő előkészítés után 
ezt a találkozót meg tudják rendezni, így bővíteni tudják a rendezvénytár színes palettáját.  
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjára emlékeznek, 15 órától az Iskolakertbe várnak 
mindenkit szeretettel, melyen emlékbeszédet Remeczki Imre, az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium történelem szakos tanára mond.  
 
Hajdu Imre képviselő: A tájékoztatóban elhangzott a skate pálya elnevezés, kéri 
polgármester urat, hogy ez mit takar.  
 
Aros János polgármester: A skate pálya görkorcsolyázásra, rollerezésre, gördeszkázásra 
alkalmas betonfelület különféle elemekkel, ami a fiatalok kedvelt szórakozása. A pálya 
kialakítására vonatkozó pályázatot benyújtották, ennek elbírálásra megtörtént, megkezdődtek 
az előkészítő munkák, tervezési fázisban van, egyelőre az ajánlatok bekérése van 
folyamatban.  
  
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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Kiss Csaba képviselő a napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett.  
 
 
 

Napirend tárgyalása:  
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referenst, a 
javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Minden évben az előző évi 
közbeszerzésekről statisztikai összegzést kell készíteni, amit május 31-ig kell megküldeni a 
Közbeszerzési Hatóságnak. A tavalyi év során árubeszerzéshez kapcsolódóan három eljárást 
folytattak le, a Start munkaprogramhoz kapcsolódón zúzott kő, meleg aszfalt és emulzió 
beszerzésére, továbbá a Kistérségi ház kialakításánál eszközbeszerzésre, illetve az idei évi 
közvilágítási célú villamos-energia beszerzésére.  
Építési beruházásokhoz kapcsolódón két eljárás lefolytatására került sor. Az egyik a Petőfi 
utcai parkoló bővítésére, a másik az Egészségház infrastrukturális fejlesztésére vonatkozott. 
Szolgáltatás-megrendeléshez kapcsolódóan két eljárást folytattak le, mindkettő a KEOP-7.1.0. 
szennyvízderogációs pályázathoz kapcsolódik, melyből az egyik a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítőjének kiválasztására, a másik a projektmenedzser kiválasztására 
vonatkozik.  
Az előző évhez idén változás, hogy tavaly félévkor a közbeszerzési törvény változása miatt 
két statisztikai összegzést kellett elkészíteni, tehát az első félévi eljárásokat az egyikben, a 
másik félévi eljárásokat egy másikban kellett feltüntetni, mivel a törvénnyel együtt a melléklet 
is változott.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasol 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 2013. évi 
közbeszerzések éves statisztikai összegzését elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.   
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

118/2014. (V. 30.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött: 

 
A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseinek éves 
statisztikai összegezését a javaslat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon annak a Közbeszerzési Hatósághoz történő 
megküldéséről, és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban, valamint a www.sarospatak.hu honlapon történő közzétételéről. 
 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: 2014. május 31. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 2013. 
évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvédnőt, valamint Dr. 
Balatinácz Gábor ügyvéd urat a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság ülésén több kérdés is 
elhangzott, amelyre a Zempléni Z.H.K. Kft. megjelent képviselője nem tudott válaszolni, de 
kérte, hogy a pénteki képviselő-testületi ülésig az ezzel kapcsolatos információkat ossza meg 
a testület tagjaival. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a közvéleményben a Zempléni Z.H.K. 
Kft. és az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás egy és 
ugyanaz, ezért a cinege rekultivációjának folytatásáról, illetve a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésének időpontjáról, a hulladékudvar, illetve a pályázat összes eleme bevezetésének 
időpontjáról érdeklődött, úgy gondolja az ezzel kapcsolatos információk beszerzésre kerültek. 
A bizottság egyébként 4 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek a 
beszámoló elfogadását.  
 
Saláta László Mihály képviselő: A központi hulladékgyűjtő edényzetek mellett óriási szemét 
halmozódik fel. Tekintettel arra, hogy közeledik a nyár, arra kéri a Kft. vezetését, hogy e 
tekintetben lehetőség szerint legyen sűrűbb a szemétszállítás.  
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Egyed Attila képviselő: Az elmúlt egy hónapban választókerületében két alkalommal fordult 
elő, hogy nem szállították el a szemetet, viszont köszönet a cégnek, mert rugalmasan 
megoldották, másnap elszállították.  
Jó volt a Kft. sorsa, az önkormányzat jótállt minden egyes háztartásért, amit később beszedett, 
ez évtől már az APEH szedi be az összeget. Kérdése, hogy hatékonyabb lett-e a behajtás?   
 
Szvitankó Tamás képviselő: Probléma, hogy a hulladékgyűjtő edényzetek ürítésekor nagyon 
sok szemét marad az edényzetek mellett. Ezek takarítása továbbra sem megoldott. Ígéretet 
kaptak ugyan, hogy a társaság dolgozói által elszórt szemetet feltakarítják. Tudja, hogy ez 
nem feltétlenül a dolgozók hibája, mivel a guberálók is hasonló szemetet hagynak maguk 
után.  
 
Aros János polgármester: Néhány héttel ezelőtt valamennyi szolgáltatásban résztvevő 
magánszemély kapott egy levelet. Ezzel kapcsolatban valami hiba kerülhetett a rendszerbe, 
mert még mindig önkormányzat szerepelt benne, kéri a jelenlévőket, hogy erről adjanak egy 
rövid tájékoztatást. 
A következő felvetés inkább a társasház tulajdonosokhoz szól, mégpedig, hogy a 
hulladékgyűjtő edényzetek zárhatóságát valamilyen módon oldják meg. Ezzel kapcsolatban 
kérte irodavezető urat, hogy keressék meg a tulajdonosokat, hogy mindenki szállítsa oda a 
kukáját, ahová tartozik, azt lássák el lakattal, és onnan fogja elszállítani a Zempléni Z.K.H. 
Kft. 
Az utóbbi időben három alkalommal is kapott olyan bejelentést, hogy ott maradt a szemét, 
amikor szóltak, elszállításra került, de jó lenne, ha ez automatikusan működne.  
Bízik abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtés végső megoldására az idei nyár végén már sort 
tudnak keríteni a tényleges házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével.  
 
Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott kérdéseket természetesen továbbították a 
Társulás felé, melyre a következő tájékoztatást kapták.  
A cinege rekultivációja 2013 augusztusában kezdődött el, az előzetes földmunkák során 
kiderült, hogy a lerakó mögötti, észak-keleti részen lévő bányafal beomlott, amivel nyilván a  
geodéziai felmérések során nem számoltak, ezért a rekultivációs engedély sem így készült el, 
ezért nem tudták folytatni a rekultivációt. Ezért a kivitelező és a műszaki ellenőr közösen a 
hatósággal egyeztetést kezdeményezett, melynek eredményeként nem volt szükség engedély 
módosítására – ami természetesen tovább húzta volna az időt –, viszont a kivitelezőnek 
meghatározott ütemterv szerint kellett dolgoznia, így csak 2014 májusában tud felvonulni újra 
a területre. Ha az időjárási körülmények is lehetővé teszik, akkor vélhetően június végére, 
illetve július közepére befejeződhet a lerakó rekultivációja.  
A szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a Társulás teljes hulladékgazdálkodási rendszerének 
kiépítésével kapcsolatos pályázattal kapcsolatban azt a tájékoztatást kapták, hogy a projekt 
megvalósítása 2014. évben elindult. Mivel jelentős értékű építési beruházások vannak ebben a 
projektben, ezért közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges, ami szintén időt vesz 
igénybe. A nyílt uniós eljárások kiírása már folyamatban, illetve a kiírás előtti fázisban 
vannak, így a társulás úgy számol, hogy szeptemberre szerződést fog tudni kötni a 
kivitelezővel és a tesztüzemek 2014 őszén megkezdődhetnek. A tesztüzem a hulladékudvar 
működése, és a házhoz menő szelektív gyűjtés működését jelenti. Amennyiben nem 
optimálisan alakulnak a dolgok, úgy elképzelhető, hogy 2015 tavaszára fog átcsúszni ezek 
átadása.  
 
Krai Csaba képviselő a napirend tárgyalása közben érkezett.  
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Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: 
Megköszöni, hogy Egyed Attila képviselő elismerően szólt a társaság rugalmasságáról. Bízik 
abban, hogy az új gépjárművek beszerzésével stabilabb és kiszámíthatóbb lesz a járattervek 
tartása.  
A szelektív hulladékgyűjtő melletti szemét problémája elsősorban az, hogy mellé szórják a 
szemetet, kér mindenkit a rendeltetésszerű használatra. Egyébként, ha az edényzet le van 
zárva, akkor a technológia okán nem is szóródhatna ki a hulladék, nehéz, mert ugyanakkor a 
kiszóródott szemetet manuálisan össze kell söpörni, viszont akkor bekövetkezik a 
járatcsúszás. Ezt a problémát mindenképpen együttműködve lehet elkerülni.  
 
Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: 
2013. január 1-jétől tartozik az adóhatóság hatáskörébe a díjhátralék behajtás, ami elég 
nehézkesen alakult, több probléma miatt is. Az egyik az volt, hogy a behajtáshoz szükséges 
adatokat (fogyasztók adatai) nem kapták meg az önkormányzatoktól, többször is kérték, 
amelynek a nagy része mára már megérkezett, ezért is tudtak benyújtani elég sok beadványt 
az adóhatósághoz.  
A behajtás alsó értéke 10.000,-Ft. Ez alatt nem hajt be a NAV, meg kell várni, míg az előbb 
említett összeget eléri, egyébként egy behajtás eljárási díja 5.000,-Ft, amit a NAV vagy behajt 
az adóson, ha ez nem sikerül, akkor a társaság részére kiterheli.  
 
Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: Óriási 
kockázatot vállal a Kft., mivel számítanak arra, hogy egy-egy behajtás nem mindig fog 
eredményre vezetni, de behajtásonként 5.000,-Ft-ot, plusz a költségeket felvállalni, ez már a 
likvidproblémán túl meghaladó veszteség, ugyanakkor a szolgáltatást nem lehet megtagadni.  
 
Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: A 
polgármester úr által említett levél kapcsán elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződést 
gyakorlatilag az új nonprofit cég küldte meg a lakosoknak, melynek több oka is volt. 
Egyrészt az adatbázis, amit megkapott az új cég a régi társaságtól, sokszor hiányosnak 
bizonyult azért is, mert hiányos adatok érkeztek az önkormányzatoktól, illetve többször is 
érkezett megkeresés a lakosság részéről, hogy nincs szerződésük a szolgáltatóval, ami nem 
lenne kötelező, e nélkül is igénybe kell venni a közszolgáltatást, de ezen igény kielégítésére is 
az új cég így akart figyelmet fordítani.  
 
Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: A 
szerződés megnevezése zavaró, mert a régi jogi rendszerben ezt közüzemi szerződésnek 
nevezték, hiszen a társaság az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződést. Valamilyen 
oknál fogva a törvényalkotó ettől eltért. Bízik abban, hogy az önkormányzatok mindenkit, akit 
a jog ezzel terhel, be fogják kapcsolni a közszolgáltatásba, kényszerítik rá az önkormányzati 
rendelet szabálysértéses alakzatán keresztül.  
Könnyen ellenőrizhetővé válik, hogy valaki igénybe veszi a közszolgáltatást vagy sem, ha 
rendelkezik ezzel a szerződéssel, tehát egyfajta igazolási effektusa is van, mert valóban a 
törvény azt mondja, hogy a szerződés egyébként ráutaló magatartással, tehát a közszolgáltató 
rendelkezésre állásával is létrejön, ezért gondolták, hogy szükséges egy ilyen közszolgáltatási 
szerződést a lakosoknak is küldeni.  
 
Kovácsné dr. Bíró Orsolya ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. képviseletében: 
Aki visszaküldte ezt a szerződést, ők aláírva fognak kapni egy példányt belőle.  
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Aros János polgármester: Az a régi jogos kérése a lakosoknak, hogy ne fizessen ugyanannyi 
szemétdíjat az, aki összesen egy zsáknyi szemetet termel egy hónap alatt, illetve az, aki 
hetente két kukányi szemetet is kitesz legálisan, vagy elvisz valahová illegálisan. Az új 
pályázatból erre is lesz megoldás, hiszen terveik szerint lesz egy átalány, amit mindenki fizet, 
onnantól kezdve pedig egy chipes rendszer bevezetésével csak annyi szemétdíjat fog fizetni, 
amennyi szemetet termel természetesen az alapdíjon kívül.  
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  
 

119/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
2013. évi tevékenységéről  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Z.H.K. 
Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót megtárgyalta, és elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás javára szóló földrészlet rendezéséről és földhasználati 
jog alapításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 81 környékbeli önkormányzattal együtt a települési hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása érdekében társulást alapít, és térségi szinten összehangoltan látja el a települési 
szilárdhulladék gazdálkodás feladatát, a hulladék ártalmatlanítását, azt szelektíven gyűjtik és 
hasznosítják. 
Ennek érdekében a társulás pályázatot nyújtott be. A KEOP pályázat kedvezményezettje, azaz 
a beruházás létesítője az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás, ezért a beruházás csak úgy eszközölhető, ha a Társulás részére az önkormányzat 
földhasználati jogot alapít (tekintettel arra, hogy nem építési engedély köteles a létesítés, 
földhivatali bejegyzésre nincs szükség).  
A kiküldött anyaghoz képest javasolja, hogy a szerződés 8. pontja kerüljön törlésre.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, 4 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, 
majd kéri, aki az abban foglaltakkal egyetért – az elhangzott módosítással – a igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Oláh József Csaba képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

120/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról  

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárospatak 3654 helyrajzi számú, „kivett 
ipartelep” megjelölésű, 3562 m2 nagyságú ingatlanra, 400 m2 erejéig az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás javára ellenérték nélkül, 
közfeladat ellátása érdekében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában írott környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása), valamint a 
támogathatósági feltételeknek történő megfelelés érdekében – földhasználati 
megállapodást kössön az előterjesztés mellékletét képező szerződés következő 
módosításával:  
 

• a földhasználati megállapodás 8. pontja törlésre kerül, az azt követő pontok 
sorszámozása pedig értelemszerűen módosul.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhasználati megállapodás 
aláírására.  
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 

 
 

 



 18 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 2013. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Lakatos István ügyvezetőt, majd kéri a beszámolóval 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: A vízi-közmű törvény előírásai, 
valamint a közgazdaságilag előírt mérlegszerkesztés hatásai után képződött 853 millió 
forintos veszteség kezelésében nagy szerepet játszott, az a rendkívül magas adóprés, ami a 
társaságot és magát az ágazatot érintette. Ez 2013. évben, több mint 350 millió forintot 
jelentett. Ebbe beleértendő a rezsicsökkentés is, ami nem látszik a beszámolóban, hogy ez 
árbevétel csökkenést jelentett, ez jól látható a tavalyi évi beszámolóval összevetve.  
Az a jelentős adóterhelés akkor, amikor 2013. évet nem számítva az összes többi 
ügyvezetősége alatt a legnagyobb adóterhelés 7 millió forint volt, ez ötvenszeres adóterhelést 
jelent. Ez nehezen kezelhető volt a társaság részéről, sőt a 2014. év további terhet jelent adók 
szempontjából, mert kikerültek a vállalkozói számlázás árkategóriából – Sárospatakot is 
érintően – a szociális otthonok, ott csökkentett lakossági áron történő számlázás történik. Ez a 
társaságnál a tavalyi évet figyelembe véve 20 millió forint további veszteséget jelent. Ez 
évben 370 millió forint összeget kell biztosítani ahhoz a társaságnak, hogy talpon tudjon 
maradni.  
Köszönet Sárospatak városának, mint nagy tulajdonosnak, mert az, hogy az adóterheléseket 
finanszírozni tudták, köszönhető volt a szabadpiaci, in house rendszerben történő 
közbeszerzési munkák után megvalósult bevételeknek, de ugyanígy nagy értékű munkát 
kaptak Sátoraljaújhely városától is, legutóbb pedig – szinte a tavalyi évet terhelte – a Cigándi 
Ipari Parkot.  
Ha létezni fog olyan közbeszerzési beruházás, mint a tavalyi, akkor abban a vízi-közmű 
beruházással – amit egyébként sárospataki modellnek nevez, mert itt alkalmazták először –  
szívesen részt vesznek.  
A közel 60 településből van olyan település, ahol az adó mértéke több, mint amennyit 
kiszámláznak. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miből fizessenek ez után a település után 
adót, amikor nem is folyt be annyi.  
Várhatóan lesz belőle valami, hogy a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. is megkapja azt a 
kompenzációt, amit a távhő kapott ugyanebben a szisztémában, ez 350-370 millió forintos 
összegű adótétel, hozzátéve az ÁFA-t is, viszont a társaság még így is talpon van és egy fillér 
adóssága nincs, igaz művészetnek tűnik, de ez a nagy tulajdonosok hozzáállása nélkül nem 
megy.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, azt 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. Elsősorban a kintlévőségek kezelésével – önkormányzati, közületi, magán – 
kapcsolatban fogalmazódtak meg kérdések a bizottsági ülésen, most kéri ügyvezető urat, hogy 
azt részletesen fejtse ki Sárospatak lakossága előtt is. Érti, hogy vannak hiányok, nyilván a 
törvényből, illetve a rezsicsökkentésből fakadóan is, de pozitív példaként említi a Patakhő 
Kft-t, amikor esetükben brutális mennyiségű kintlévőségről beszéltek. Ők egy szisztematikus 
munkával kezdték el behajtani ezeket a kintlévőségeket, mára már eljutottak odáig, hogy több, 
mint a fele befizetésre is került. Arra bíztatja ügyvezető urat, hogy vegye fel a kapcsolatot 
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Gulybán László ügyvezető úrral, aki szívesen áll rendelkezésre, illetve ha vannak egyéni 
elképzelései, azt ossza meg a Képviselő-testülettel, illetve a város lakosságával.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Gratulál a társaság tevékenységéhez, nem kis feladatot 
látnak el, amit nagy nehézségek árán oldanak meg.  
Már elég régóta nem megoldott a Fazekas sor és környéke szennyvízátemelésének 
problémája. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor a csőrendszerben megtelik a szenny, 
akkor szivattyús gépjárművel történik a kiszivattyúzás. Főleg a nyári nagy melegben, amikor 
a csőrendszer megtelik, iszonyú bűzt áraszt, akkor csak védőmaszkban lehet megközelíteni a 
környéket.  
A közelmúltban járt egy cég Sárospatakon, amely járja az országot, és amely szerint eddig a 
legdrágább vizet Sárospatakon tudták igénybe venni. Kérdése, hogy hogyan állnak ezzel a 
kérdéssel? 
 
Egyed Attila képviselő: Érdeklődik, hogy hogyan áll a közösen benyújtott nagy projekt?  
 
Zérczi László képviselő: A Németh László utcában sajnos az eddigi történések ellenére is 
rendkívül kellemetlen bűz észlelhető. Kérése ügyvezető úrhoz, hogy valamilyen megoldást 
találjanak erre vonatkozóan, mert a Bodrogolaszi felől lefektetett új szennyvízvezeték ezt a 
problémát kicsit mérsékelte, de megoldani messze nem tudta. Valamilyen speciális szakmai 
megoldást kellene találni, mivel az ott élőknek ez rendkívül kellemetlen jelenség.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Csatlakozik az előtte szólóhoz a tekintetben, hogy a nemrég 
átadásra került a Makovecz Imre tér vonatkozásában is megoldást kellene találni. 
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: A bizottsági ülésen szóba került a 
kintlévőség kérdése. Polgármester úr, mint a felügyelő bizottság elnöke, folyamatosan 
tájékozódik e tekintetben.  
Az ügyvezető számára komoly feladatot szabott a felügyelő bizottság is és a taggyűlés is, meg 
is kezdte ezeknek a kezelését, eljutott addig a pillanatig, hogy a tulajdonosokkal 
megállapodnak a kintlévőségnek a valamilyen úton-módon való kezeléséről, amelynek a 
végrehajtása csak részben történik meg. Nyilván ügyvezetőként elfogadja, hogy valaki 
pillanatnyilag nehéz anyagi helyzetbe került, de az, hogy ez tartósan így maradjon, azt 
nehezen tudja elképzelni, mert azok az igazolások, amelyeket a szolgáltatótól a települési 
önkormányzatok kérnek, azoknak vagy egy hányadát vagy az egészét megkapják. Egyébként 
ezt nincs módja látni, viszont ha csak a töredékét kapja meg a települési önkormányzat, akkor 
legalább annak a hányadnak megfelelő töredékét a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. pénztárába be 
kellene fizetnie.  
Egyetlen nagy lehetőség van a társaság kezében, hogy annál a tulajdonosnál, amelyikkel nem 
tudnak megegyezésre jutni, ott a Polgármesteri Hivatalt, mint munkahelyet a szolgáltatásból 
kizárják. Ezt a lépést még nem merte megtenni, egyrészt azért, mert alkalmazottként a 
tulajdonossal ilyen drasztikus lépést nem tart célszerűnek, a tárgyalásos rendezés híve.  
A vállalkozásoknál egyszerűbb a helyzet, ott az új törvény drasztikusabb módot tesz lehetővé, 
viszont a lakosság oldaláról még rosszabb a helyzet, mint korábban volt.  
Szakmai konferenciákon, azt a minősítést kapja, „pofátlanul” alacsony a szolgáltatási ár, 
akkor képviselő úr megjegyzése nehezen hihető.  
Elfogadva elnök úr javaslatát, fel fogja keresni a Patakhő Kft. ügyvezetőjét. Tulajdonképpen 
létkérdés, hogy a kintlévőségeket be tudják szedni.  
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Saláta László Mihály képviselő úr Fazekas sorral kapcsolatos felvetésére elmondja, éppen a 
jövő héten kedden a szennyvízderogációs programmal kapcsolatos megbeszélés lesz a 
tervezővel. Minden Sárospatakon tapasztalható probléma szerepel a programban. A bűzzel 
kapcsolatos problémákat minden tárgyaláson kiemelt feladatként kezeli, nyilván a tervező, aki 
a közbeszerzést nyerte, e tekintetben fog tudni megoldást mondani. A Fazekas sor évek óta 
rákfenéje a szolgáltatásnak, nem kis költséggel tudják fenntartani a szolgáltatás valamilyen 
színvonalú minőségét, remélhetőleg ez belátható időn belül gyorsítást jelent a társaságnak 
mind költségben, mind minőségben és biztonságban jobbat tudnak nyújtani az ott élőknek. A 
Sárospatakon képződött összes szennyvíz a belvároson megy keresztül, nem akarja ezt 
minősíteni, de ezt a feladatot meg kell oldani. A vízi-közmű törvény egyfajta kényszerítő erőt 
adott a szolgáltatóknak, jelenleg is tárgyalásban vannak, az integrációs feladatok során a közel 
400 db szolgáltatóból 35-37 cég maradt talpon.  
Azt viszont megnézte, hogy jelen pillanatban a rezsicsökkentés után – ez a lakossági árakat 
érinti – a harmadik legolcsóbb a vízszolgáltatási ára a ZEMPLÉNI Vízmű Kft-nek, ez 
dokumentálható.  
Egyed Attila képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szennyvízberuházás 
tekintetében, bár Sárospatak városa érintett az ivóvízminőség javítási programban is, ahhoz a 
várost érintő rekonstrukciós munkák révén kapcsolódik. Már meg van a kivitelező, 2015. 
október 15-ig be kell fejezni vízoldalról ezt a majdnem 6 milliárd forint értékű ivóvízminőség 
javítási programot. A szennyvíznél a derogációs programmal kapcsolatos részletes szakmai 
tárgyalások a jövő héten kezdődnek.  
Kérése minden sárospataki lakostól, érintettől, hogy a problémákat jelezze, mert ezek 
beépítésére még most van lehetőség.  
Szvitankó Tamás képviselő felvetése a főtéren keletkező bűzhatásra vonatkozott. Valóban van 
egy megfigyelő, akitől azt kérik, hogy bűzhatásonként telefonon jelezzen, konkrétan a 
szennyvíztelep diszpécseri szolgálatához, a mai napról nem tud, viszont megrendeltek még 
egy bűzelzárót, folyamatban van és kb. 5-10 napon belül elhelyezésre kerül még egy ilyen 
sisak. Ez azért is fontos, mert amikor a Fazekas sorról a szivattyúk felnyomják a belvárosba a 
szennyvizet, akkor a hirtelen torlónyomásból keletkeznek azok a hatások, amelyek valóban 
nehezen elviselhetőek. Ennek kompenzálására szeretnének még egy bűzzárat beépíteni, hogy 
mindaddig, amíg a derogációnak valamilyen szisztéma szerinti végrehajtása nem indul meg, 
addig tudják kezelni Sárospataknak ezt a problémáját.  
 
Egyed Attila képviselő: A végardói részen bejövő régi nyomócsövekre legyenek 
figyelemmel, mert van több út, amit emiatt korlátozva tudnak felújítani.  
 
Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője: Éppen befejezés előtt van egy 3 
millió forint értékű felújítás a városban, amit a társaság saját költségeiből fedez. Akkor, 
amikor útfelújítás van, a Műszaki és Kommunális Irodán keresztül kérne jelzést, hogy 
legalább a csatlakozók felújítását érjék el, még ha ez a társaságnak erőn felüli teljesítést is 
jelent, mert ez hosszú távú biztonságot jelent. Abban nem szeretne részt venni, hogy egy rövid 
időn belül elkészült utat újra kinyissanak. Természetesen partnerek a felvetett kérdésben.  
 
Aros János polgármester: A felügyelő bizottsági ülésen mindig felmerül a kintlévőségek 
behajtása, ami természetesen elsődleges feladat. Sokkal több mindent megtesz az ügyvezetés 
most már a kintlévőségek behajtására, de sajnos ez még mindig nem elég, mert ha a határidőn 
túli kintlévőségeket vizsgálják, akkor megállapítható, hogy mind a lakosság, a közületi és 
egyéb vevők tekintetében megnövekedett a 360 napon túli tartozások összege.  
Sárospatakon következetesen végrehajtják a felszólítást, csökkentést, korlátozást, sőt a 
belvárosban kizáráshoz is kellett folyamodni, ugyanakkor látható, hogy a társaságnak 
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közületek vonatkozásában 2 társasháznak van összességében 2,5 millió forint tartozása, 
ügyvezető úr említette, hogy négy önkormányzat esetében 2 millió forint körüli a tartozás. 
Megérti, hogy tulajdonostárs és azt is, hogy nehéz helyzetben van, de a sárospataki lakosok és 
az összes többi település lakói nem tudják, és nem is kívánják finanszírozni másnak az 
esetleges mulasztásait.  
Tudomása szerint minden egyes település az ÖNHIKI-s pályázatban ezt is benyújtotta és 
kaptak is rá támogatást, utána kellene nézni, hogy ez valóban megtörtént-e, ha igen, akkor 
hová lett ez az összeg.  
Egy Kft. közel 2,5 millió forint összegű tartozása építőipari számla. A nagyobb összegű 
tartozások összességében 8,6 millió forintot jelentenek, nem sárospataki vállalkozásokról, 
társasházakról és kintlévőségekről van szó. Következetességet kér.  
Rengeteg olyan probléma van még, amit megörököltek, ám rendbe tenni ennek a Képviselő-
testületnek kell, mint nagyon sok mindent, ezért nyújtották be a 2 milliárd forint összegű 
derogációs pályázatot. Ha ez beindulna – első körön túl vannak – a második körben lesz 
lehetőség megvalósítani, akkor bízik abban, hogy véglegesen meg tudják oldani a Fazekas 
sori, illetve a Makovecz Imre téren lévő problémát.  
Valóban a harmadik legolcsóbb a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. szolgáltatása, de egész 
Magyarországon a legjobb minőségű a víz.  
Felhívja a figyelmet a közkutak használatára, mivel a közkutakból kifolyó víz sem ingyen 
van, jelentős összeget fizet érte az önkormányzat. Az önkormányzat rendelkezik olyan 
mozgásérzékelős kamerával, amit kihelyeznek azokhoz a közkutakhoz, ahol locsolási 
időszakban ugrásszerűen megemelkedik a vízfogyasztás, érdekes felvételeket lehet látni. Még 
egyszer kér mindenkit, hogy ne a közkutakból használják a vizet.  
Javasolja a Képviselő-testületnek – egyetértve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett 
javaslattal – hogy a beszámolót fogadja el. Ügyvezető úrnak megköszöni a munkáját, kéri, 
hogy a köszönetet tolmácsolja valamennyi kollégájának.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

121/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a ZEMPLÉNI Vízm ű Kft. 2013. évi tevékenységéről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadja.  
 
Megköszöni a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetőjének, továbbá valamennyi 
dolgozójának munkáját, további munkájukhoz jó egészséget kíván.  
 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
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A polgármester zárt ülést rendel el, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 
 

N y í l t   ü l é s   f o l y t a t á s a :  
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó 
értékelésére   
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ 
vezetője  
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszony és intézményvezető asszony esetleges szóbeli 
kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Hozzászólásában elmondja, 
hogy törvényi kötelezettségnek tesznek eleget minden éven azzal, hogy beszámolnak a 
gyermekjóléti szolgálat munkájáról. Az előterjesztés tartalmilag, alakilag megfelel a 
jogszabályi feltételeknek. A Gyermekjóléti Szolgálatot az intézmény 2013. január 1-jével 
kapta meg, mint szakfeladatot. Azóta beköltöztek a Rákóczi út 32. sz. alatti kis épületbe, 
tárgyi és személyei feltételeik megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. Idén és tavalyi évben 
is kétszer ellenőrizte intézményüket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 
hiánypótlás nem merült fel, így elmondható, hogy munkájukat nagyon jó szakmai színvonalon 
végzik a kollégák.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A beszámolóban szerepel, hogy az 
intézmény informatikai parkja elavult, bízik abban, hogy pályázat segítségével sikerül 
felújítaniuk.  
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila és Szabó András képviselő a szavazásban nem 
vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

123/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelésére 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 
elfogadta. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Aros János polgármester: Megköszöni az intézmény dolgozóinak elvégzett munkáját, 
melyhez hatalmas türelem és kitartás szükséges. Köszönetét fejezi ki továbbá a plusz 
feladatok maradéktalan elvégzéséért - nyári gyermekétkeztetés, csomagosztás - .  
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Röviden ismerteti a javaslatot, miszerint a Sárospataki Gondozási 
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata korábbi döntés alapján üzemeltetés 
céljából megkapta a Páterhomok 14. szám alatti ingatlant 2014. április 30-ig, e határidő 
meghosszabbítását kérnék július 1. napjáig. Egyetért a javaslattal, kéri a bizottságok 
véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Szeretné tudni, miért kérik a határidő hosszabbítást? 
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: 2014. július 1-től már 
megoldódik a jelenlegi problémájuk, ezért addig kérnék az ingatlant.  
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Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Egyed Attila és Szabó András képviselő a szavazásban nem 
vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

124/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
kérelméről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2013. (X. 
25.) KT. határozata alapján a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat részére átadott, Sárospatak Páterhomok 14. szám alatti ingatlan 
használatának időtartamát 2014. július 1. napjáig meghosszabbítja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, továbbá 2014. évi üzleti 
tervéről  
Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Kéri ügyvezető úr szóbeli kiegészítését. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
Hozzászólásában elmondja, hogy a megküldött anyag teljes körű. Kiemeli, hogy tavalyi évben 
megtörtént a televízió digitális átállása, melyhez az állam 8 mFt pályázati támogatást 
biztosított, 1,5 mFt-ot a televízió – ez befolyásolta is tavalyi mérlegeredményüket.  
A televízió 2013-ban 17 mFt-tal növelte bevételeit, nagyrészt saját pályázatokból és 
kommunikációs bevételekből, ugyanakkor ráfordítási értékeiket anyagi és bér vonatkozásban 
is csökkentették. Nagy mennyiségű projektet kezel a televízió, amely már csak a közműsor 
szolgáltatás terhére, háttérbe szorításával valósítható meg.  
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A társaság üzleti terve januárban készült, akkor még nem volt tudomásuk arról, hogy 2014-
ben nem jelennek meg uniós pályázatok, mely a második félévet esetlegesen befolyásolhatja. 
Elmondja továbbá, hogy az Európa Rádió beindításával a Zemplén Televízió lett megbízva, 
napi 8 db 10 perces műsort kell készíteniük, melyből Bódisz Attila főszerkesztő készít el 4 
db-ot, továbbá ő állítja össze a rádió napi műsorfolyamát, ezen túl ő szerkeszti a híreket egész 
órákban, és a hétvégi adásokat, mely ismétlésekből áll. A televízió szerkesztőinek így napi 4 
db 10 perces adás kötelezettsége van. A rádióra azért is szükség van, mert a televízió veszít 
nézettségéből, hisz mindig újabb felületek jelennek meg a média piacon. Erre tekintettel 
kialakították a televízió internetes elérhetőségét – nem túl jó minőségben, de követhetően. 
Szintén a nézettség növelése érdekében pályázat keretében lehetőségük lesz a digitális vételt 
szórólapos formában propagálni július hónapban.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót megtárgyalta, 
melyet 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek azzal, 
hogy  
- kerüljön felülvizsgálatra Kisvárda város tulajdonosi szerepe, 
- kerüljenek csökkentésre a telefonköltségek, 
- kerüljön megszüntetésre a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, 
- a Képviselő-testületi üléséig kerüljön megküldésre a Képviselő-testület tagjainak a 
gazdasági társaság felügyelő bizottsága üléséről készült jegyzőkönyv. Ezt a jegyzőkönyvet ma 
reggel mindenki kézhez kapta. 
Kiemeli a Felügyelő Bizottság elnöke bizottsági ülésen elhangzott mondatát, miszerint 
,,Sátoraljaújhely Város Önkormányzata erején felül támogatja a Zemplén Televíziót.” Úgy 
gondolja, hogy Sárospatak is. Kérdése, Kisvárda mit tesz ehhez? 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kérésére pótlólagosan kaptak egy kimutatást a 
követelésekről és kötelezettségekről. Ebben a kimutatásban szerepel, hogy a televízió 2014. 
március 31-én 19.725.414,- Ft hiányt mutat, ezért hangsúlyozza a takarékosság fontosságát - 
telefonköltségek csökkentése, FB tagok tiszteletdíjának megvonása - . Megjegyzi, a 
kimutatásból nem állapítható meg az FB tagok tiszteletdíjának pontos összege. A képviselők 
közül sokan felügyelő bizottsági tagok, de tiszteletdíj nélkül. Sőt, a Képviselő-testület 
korábban tiszteletdíjának egy részéről is lemondott.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását, de kérte, 
hogy a követelések és kötelezettségek részletes kimutatását mai ülésre csatolja be a televízió – 
ezt megtette. A kimutatás alapján a követelések és kötelezettségek között 3,2 mFt eltérés 
tapasztalható.  
 
Aros János polgármester: A felügyelő bizottsági ülésen elhangzottakkal kapcsolatosan 
elmondja, bizonyára az ülésen jelen volt sárospataki FB tag is elmondta, hogy Sárospatak is 
erőn felül teljesít, hisz idén plusz 5 mFt-tal támogatta a Zemplén Televíziót. A 4 vezető 
díjazása felől érdeklődik. 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: A 
Felügyelő Bizottság tagjai és az ügyvezetés díja együttesen, egy soron szerepel. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: A rádió működtetésével kapcsolatosan elmondja, mint a 
Zemplén Televízió dolgozója tudja ennek a feladatnak a súlyát. A rádiónak működni kell, de a 
televízió munkatársai hosszú távon nem fogják tudni végezni, hisz két külön műfaj. Addig 
vállalhatják e plusz feladatot megítélése szerint amíg igazából el nem indul a rádió, és 
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rendelkezni fog költségvetéssel, hisz jelenleg nincs költségvetése. Elmondja még, hogy a 
rádiós műsorkészítéshez a televíziónak nincs meg a felszerelése, ez komoly technika és pénz 
kérdése. 
 
Aros János polgármester: Utóbbi hozzászólás nem feltétlenül ügyvezető úrnak szól, hisz a 
két nagy tulajdonostól megkapta a feladatot. Tudomása szerint bizonyos összeget az Európa 
Rádió is biztosít számukra, de bizonyára többe kerül ez a munka. Rövid időn belül tárgyalni 
fog Szamosvölgyi Péter polgármester úrral ez ügyben. E lehetőséget viszont nem lehetett 
kihagyni megítélése szerint, hogy van egy frekvenciát nyert regionális rádió, melyben fő 
műsoridőben ne ők szolgáltassák a műsort.  
Rövid tájékoztatást kér majd az Európa Rádió műsorszolgáltatásról.  
 
Szabó András képviselő: Ügyvezető úr elmondta, hogy online formában is lehet nézni a 
Zemplén Televíziót – erről részletesebb tájékoztatást kérne akár a Sárospatak újságban, hisz 
sokan anyagi problémák miatt elestek a Zemplén Televízió vételi lehetőségétől. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Ügyvezető úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy vannak 
területek, ahol nem jó minőségű a műsorszórás – mi ennek az oka? 
 
Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az online 
szolgáltatásra értette a nem túl jó minőséget, melynek megoldása több százezer forint 
ráfordítást igényelne. Elmondja továbbá, hogy a televízió műsorsugárzása kiváló. A 
sárospataki stúdió megfelel az országos minőségű elvárásnak, a sátoraljaújhelyi stúdió 
tekintetében lemaradásban vannak, de ott is fejleszteni fognak.  
A kábeltelevízió megrendelés csökken, de a PR-TELECOM olyan minőségű képet produkál, 
amelyen a gyors mozgású, gyors változású képeket tökéletes minőségben lehet követni.  
A Zemplén Televízió egy kampánnyal fog megjelenni, amellyel a digitális sugárzás előnyeit 
fogják népszerűsíteni, azzal együtt a Zemplén Televízió nézhetőségét. A rádióval 
kapcsolatban elmondja, hogy 20 éves múltra visszatekintő szakmai csapattal dolgoznak, akik 
pontosan tudják, hogy ez mennyi munkával jár a televízión felül, ami nagy terhet jelent. 
Miután ez egy év közben érkezett igény, erről a későbbiekben érdemes tárgyalni, ehhez év 
közben ők sem tudnak pénzösszeget rendelni. Egy minimális összeggel az Európa Rádió – 
amely református tulajdonban van – hozzájárult, amiből sajnos elég sok mindent kell fedezni. 
Mindig felvetődik Kisvárda város tulajdonosi szerepe. Erre vonatkozóan elmondja, hogy ez 
nem az ő ügye, ezzel kapcsolatban adatokat tud mondani. Kisvárdáról összesen 7 híradót és 
13 magazint készítettek 2,6 millió forint bevétellel, míg Sárospatakon 926 híradót és 689 
magazint készítettek 15 millió forint bevétellel. Nem érzi, hogy ez rendkívül rossz helyzet 
lenne. Ha ők nem igénylik a műsorszolgáltatást, akkor a televízió nem megy oda, így nem 
fizetnek érte. A tulajdoni kérdés a tulajdonosok kérdése.  
A telefonköltség többször felmerült. Az ügyvezetőnek és a gazdasági vezetőnek van 
engedélyezett telefonhasználata, flottás telefon van Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon, az 
összes többi nincs engedélyezve. Tudja, hogy kevés a pénz, de a működéshez, a 70 millió 
forintos bevételhez sok-sok ügyet kell intézni, kéri a Képviselő-testület megértését.  
Köszöni Hajdu Imre elnök úr korrigálását, nyilván nem 19 millió forint a hiány, hanem 
jelenleg 3 millió forint hiány mutatkozik a társaság gazdálkodásában, hiszen vannak 
követelések is a kint lévő kötelezettségekkel szemben, ennek a különbsége 3 millió forint 
körül mozog. Mint ahogy az elmúlt években is megpróbálták egyensúlyban tartani a 
televíziót, ezt egyre nehezebb, de még plusz költségvetésért nem jöttek a Képviselő-testület 
elé. Kölcsön kértek, amit nagyon nehezen fognak tudni, de megadják. A Képviselő-
testületnek soha nem voltak adósai, mert mindig időre megadták. Plusz költségvetésért soha 
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nem folyamodtak, de mint említette, 17 millió forint saját bevétel növekedést tudtak elérni. 
Kéri a Képviselő-testület megértését és a beszámoló elfogadását.  
 
Aros János polgármester: A beszámoló elfogadására tesz javaslatot, amit a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság támogatott, a Humán Bizottságnak voltak javaslatai, amit továbbítani fog 
a taggyűlés felé. 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  
 

125/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Zemplén Televízió Közhasznú 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 Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, 
Színház köz 4.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-017784) tulajdonosa tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
 
1. A gazdasági társaság 2013. évi mérlegét a következők szerint elfogadja: 
 

Mérlegfőösszeg:      46.466,- eFt 
Nettó árbevétel:      71.171,- eFt 
Adózás előtti eredmény:        - 821,- eFt 
Mérleg szerinti eredmény:        - 821,- eFt 
Saját tőke összege:      16.535,- 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 
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8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs 
Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Sajószegi Gábor ügyvezetőt, egyben kéri, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Kft. a tavalyi év során egy új 
feladatot kapott Sárospatak Város Önkormányzatától, ez a Sárospataki Galéria üzemeltetése 
volt. A Képtár üzemeltetési feladatainak ellátása köszönhető annak, hogy mind az 
önkormányzat, mind a hivatali dolgozók részéről komoly támogatást és minden segítséget 
megkapott a cég ahhoz, hogy az átadás-átvétel zökkenőmentesen megtörténhessen, a jogi 
dokumentumok rendezésre kerüljenek és a leltári nyilvántartások is megtörténjenek.  
Ilyen esetben, amikor egy cég vagyonkezelőként vesz részt egy intézmény működtetésében, 
egyéb feladatok is vannak, amelyeket a beszámolóban részletezett.  
A Képtár szakmai tevékenysége komoly mértékben bővült, jól mutatja, hogy milyen irányban 
tervezzék továbbfejleszteni a tevékenységet, nyilván a szakmai vezetéssel egyeztetve. A 
tavalyi évet a cég vezetőjeként eredményesnek értékeli.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a beszámolót 
megtárgyalta, 4 igen szavazattal – egyhangúlag – annak tudomásulvételét javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy a Képtárat plusz tartalommal próbálják megtölteni, 
illetve, hogy máshová is elviszik azokat a kiállításokat, amelyek csak az épületen belül 
találhatóak.  
 
Szabó András képviselő: A felől érdeklődik, hogy a Mozi bevétele hogyan alakul.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A látogatottsági adatok nagyon 
jól alakultak, márciusban az átadáson 1900 fős volt a mozi látogatottsága, ezen a 
rendezvényen államtitkár úr is jelen volt. Áprilisban volt egy visszaesés 1500 fő feletti 
nézőszámmal, most az elkövetkezendő szezonban fog beállni az a nézőszám, ami jól 
tervezhetővé teszi a mozi későbbi látogatottságát.  
A látogatottság befolyásolja a Kft. kiskereskedelmi tevékenységét is. Ennek az egységnek a 
bevételei a januárban részletezett üzleti terv szerint alakulnak, ezzel egyelőre elégedett. Mind 
a Képtár, mind a büfé üzemeltetése folyamatos. Ebből a kiskereskedelmi tevékenységből 
befolyó bevétel egy jó lehetőség arra, hogy a későbbiekben a Képtár a város kulturális 
stratégiájával összhangban lévő közösségi funkciójának megújítására egy felújítás 
megvalósuljon. 
 
Aros János polgármester: Kérdése, számíthatnak-e ismét szabadtéri filmvetítésre, illetve a 
fürdőben éjszakai filmvetítésre?  
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Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igen, egyrészt hat alkalommal 
lesz mozipiknik, viszont a korábbiaktól eltérően nem a Vízikapunál lesznek ezek a szabadtéri 
filmvetítések, hanem a Makovecz Imre téren. Természetesen, ahogy a tavalyi évben az 
éjszakai fürdőzéssel egybekötött vetítés, ez az idén is egy turistacsalogató lehet a városba.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Hajdu Imre és Krai Csaba képviselő a szavazásban nem 
vett részt.   
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

126/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 

jóváhagyásáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-014934) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság működéséről, a 
mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 2013. 
évi mérlegét a következők szerint fogadja el:  
 
  Mérlegfőösszeg:   2.852,-eFt 
  Nettó árbevétel:   6.538,-eFt 
  Adózás előtti eredmény:  1.380,-eFt 
  Mérleg szerinti eredmény:  1.380,-eFt 
  Saját tőke összege:   2.717,-eFt 
   
A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.  
 
A gazdasági társaság 2013. évben az eredménytartalék terhére 0,-eFt fejlesztési 
céltartalékot képez, amely összeg a lekötött tartalékba kerül.  
 
 
Felelős: polgármester, ügyvezető  
 
Határid ő: azonnal  
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9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) 
elfogadására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Bordás István kulturális szakértőt, egyben kéri, hogy a 
javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Bordás István kulturális szakértő: Ez egy 80 %-ban elkészült stratégia. Az elmúlt 
hónapokban januártól a készítési folyamat azzal folytatódott, hogy az elkészült vázat, amelyet 
a Képviselő-testület jóváhagyott, tartalommal töltsék meg. Különböző fórumokon, csoportos 
és egyéni műhelymunkákon tárgyalták át a belső tartalmakat, gyűjtötték az ötleteket, 
javaslatokat. Ennek a megközelítése elsősorban szakmai volt, meghívták a könyvtárosokat, a 
városban működő iskolák pedagógusait, olyan esetekben, ahol erre igény mutatkozott egyéni, 
személyes interjúkat is készítettek ezzel az üggyel kapcsolatban, így alakult ki a végleges 
forma.  
A stratégiában szerepel egy olyan mondat, hogy ezt a Képviselő-testület minden évben újra 
áttekinti, megvizsgálja, hogy ebből mi valósult meg és ha szükséges, akkor kiegészíti újabb 
operatív programokkal. Ha látszik, hogy az az irány, ami megfogalmazásra került, nem felel 
meg teljes egészében a valóságnak, akkor mód van arra, hogy ezt módosítsa, átírja a 
Képviselő-testület. Tulajdonképpen az első fázisa lezárult ennek a dolognak, de ahhoz, hogy 
az abban foglalt célok megvalósuljanak, folyamatosan nyomon kell követni annak 
végrehajtását.  
Természetesen minden olyan akció vagy kultúrában dolgozó szervezet amennyiben ezt 
komolyan veszi, a tevékenységében meg kell keresni azokat a helyeket, ami ebbe a stratégiába 
illeszkedik.  
A korábbihoz képest két fontos dologra szeretné felhívni a figyelmet. Az egyik egy tartalmi 
kérdés, amely menet közben vetődött fel, mégpedig, hogy elég sok helyen és fórumon került 
előtérbe Sárospatak diákvárosi mivoltának a hangsúlyosabbá tétele és ennek a mai 
körülmények között történő tartalommal való megtöltése. Ennek kapcsán egyre erősebben 
jelent meg az a szándék, hogy ennek a koordinációjára, a további ötletek kidolgozására, az 
akciók közös szervezésére létre kellene hozni Sárospatakon egy olyan, akár formálisan,  de 
informálisan mindenképpen működő szervezetet, amely a pataki iskoláknak valamilyen 
szövetségét vagy közösségét jelenti függetlenül a fenntartótól.  
A különböző ütemezések végiggondolása során világossá vált, hogy a stratégiából következő 
célok végrehajtásában a nagy ugrás 2016. környékén valósulna meg. Akkorra próbálták 
prognosztizálni az iskolák közötti együttműködési fórum komoly beindulását, illetve néhány 
olyan döntés, tevékenység beindulását, amelynek az előkészítését 2015-ben az újonnan 
megválasztott Képviselő-testület, városvezetés el kellene, hogy kezdjen, hogy aztán 2016-ban 
az első komolyabb akciók, illetve szervezeti változások is megtörténjenek a városban.  
Természetesen vannak olyan apróbb változások, amelyek már most azonnal feladatot 
jelentenek, mi több, már éppen folynak a város szervezésében, gondol itt a honlap 
újragondolására, a helyi közművelődési rendelet módosítására.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő módosításokkal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek: 
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- A III. fejezet 3.3.2. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: „Józseffalváért 
Egyesület hagyományőrző tevékenysége, a józseffalvai tájház működtetése 
Végrehajtó: Józseffalváért Egyesület 
Határidő: folyamatos” 
- A III. fejezet 3.7.1. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: „A közművelődési 
tanács létrehozás és működtetése 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határidő: folyamatos” 
- A III. fejezet 3.8.3. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: „A közművelődés helyi 
jogi hátterének rendezése, új közművelődési rendelet megalkotása 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határidő: 2014. szeptember 31.” 
A bizottság nevében megköszöni Csatlósné Komáromi Katalin igazgató asszonynak és 
Bordás István közművelődési szakértőnek a végzett munkáját, ami a legjobb sárospataki 
koncepció. Köszönet a civil szervezeteknek, diákoknak, és akik segítették a fent említett két 
személy munkáját.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Megköszöni a végzett munkát, amit reméli, hogy közösen 
végre is fognak tudni hajtani.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Várják a civil szervezeteket, mert ebből csak akkor lesz valami, 
ha a koncepcióban leírtak mentén tovább dolgoznak. Úgy gondolja, hogy mindenki meg lett 
szólítva a városban, intézmények, vállalatok, cégek, civil szervezetek. Több körben is 
tárgyaltak. Akik ezeken a megbeszéléseken részt vettek, azok részvételét, segítségét 
köszönjük.  
 
Aros János polgármester: Csatlakozik azon képviselőkhöz, akik köszönetüket fejezik ki 
Csatlósné Komáromi Katalinnak és Bordás Istvánnak az elkészült stratégiáért, illetve 
köszönet azon szervezeteknek, akik ebben segítségükre voltak.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki Sárospatak Város Kulturális Stratégiáját a bizottság 
vélemény és az itt elhangzottak alapján elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő – Hajdu Imre képviselő a szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

127/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) elfogadásáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospatak Város Kulturális Stratégiája (2014-2020) elnevezésű dokumentumot, a 
következő módosításokkal elfogadja:  
 
- A III. fejezet 3.3.2. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 
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„Józseffalváért Egyesület hagyományőrző tevékenysége, a józseffalvai tájház 
működtetése 
Végrehajtó: Józseffalváért Egyesület 
Határid ő: folyamatos” 
 
- A III. fejezet 3.7.1. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 
„A közművelődési tanács létrehozás és működtetése 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határid ő: folyamatos” 
 
- A III. fejezet 3.8.3. pontja a következő intézkedéssel egészüljön ki: 
„A közművelődés helyi jogi hátterének rendezése, új közművelődési rendelet 
megalkotása 
Végrehajtó: Sárospatak Város Önkormányzata 
Határid ő: 2014. szeptember 31.” 
 
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: azonnal  
 
 
Krai Csaba képviselő távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Tulajdonképpen a korábbi képviselő-testületi döntések szervezeti 
és működési szabályzatban történő átvezetéséről van szó.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre lett 
bocsátva és a rendelkezésre álló idő alatt vélemény nem érkezett be.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az abban 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Hajdu Imre képviselő a szavazásban nem vett részt.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2014. (VI. 03.) önkormányzati rendelete  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
1. § 

 
A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 53. § (5) bekezdés d) pontja helyébe e következő rendelkezés 
lép: 
 
„d) 4. függelék Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. mellékletének 1. pontja a következő 1.14. és 1.15. alpontokkal egészül ki: 
 
„1.14. Dönt a közterületen lévő fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan a 
hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról. 
 
1.15. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek tekintetében dönt: 

a) a nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról, 
b) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, ez alapján a nem lakáscélú helyiségek 

bérbeadásáról, 
c) nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés határidejének 

meghosszabbításáról, 
d) bérleti jog átruházásához való hozzájárulásról, 
e) harmadik személy bérleménybe történő befogadásáról, 
f) jogszerű használat során folytatott tevékenység megváltoztatásáról. 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. melléklete 3. pontjának 3.5. alpontja helyébe a következő alpont lép: 
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„3.5. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára önkormányzati segélyt állapít 
meg.” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 3. melléklete 1. és 2. pontjai helyébe a következő pont lép: 
 
„1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében 
dönt: 

a) a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával, kérelem 
elutasításával, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításával, az eljárás 
megindításával, az eljárás megszüntetésével, hatáskör vagy illetékesség 
hiányában áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, 
hiánypótlásra felszólítással, belföldi jogsegély iránti megkereséssel, a döntés 
módosításával, a döntés visszavonásával, a döntés kiegészítésével és 
kijavításával, a háziorvosi igazolás egészségbiztosítási szerv felé történő 
továbbításával, 

b) az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti, köztemetés költségeinek hagyatéki 
teherként történő bejelentésével, a költségek megtérítésére kötelezéssel, a (4) 
bekezdés szerinti mentesítés gyakorlásával kapcsolatos ügyekben. 

 
2. Hatáskörére és illetékességre tekintet nélkül az arra rászorulóknak étkezést, illetve 
szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.” 
 
 

5. § 
 
A Rendelet 3. melléklete 7. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„7. Dönt a közterület-használattal és a filmforgatás célú közterület-használattal 
kapcsolatos ügyekben.” 
 
 

6. § 
 
A Rendelet 3. melléklete a következő 9-11. pontokkal egészül ki: 
 
„9. Dönt a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos kérelmekről, a 
közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltételeiről. 
 
10. Dönt a járművek behajtási engedélyének kiadásával, felhasználásával, 
felülvizsgálatával, és visszavonásával kapcsolatos ügyekben. 
 
11. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek tekintetében dönt: 

a) a helyiségbérleti szerződés, valamint a bérbeadó és a bérlő egyéb jellegű 
megállapodásai tartalmának meghatározásáról 

b) a helyiségbérleti szerződés határidő lejárata előtti felmondásáról.” 
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7. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete 3. pontjának 3.4. alpontja. 

 
 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző: Ehhez tartozik egy határozati javaslat is, amely az 
alaptevékenységek funkció szerinti besorolására vonatkozik, ismerteti az erre vonatkozó 
határozati javaslatot.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

128/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sárospatak Város 
Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 
30.) önkormányzati rendelet 4. függelékén a változásokat átvezesse. 
 
 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 128/2014. (V. 30.) KT. határozathoz 
 
 
I. Szakágazatszám: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. 
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II. Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107030 Szociális foglalkoztatás 
 
 
 
 
 

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

Aros János polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

129/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

• 26/2014. (I. 31.) KT. 
• 27/2014. (I. 31.) KT. 
• 36/2014. (II. 28.) KT. 
• 38/2014. (II. 28.) KT. 
• 46/2014. (II. 28.) KT. 
• 47/2014. (II. 28.) KT. 
• 60/2014. (III. 28.) KT. 
• 61/2014. (III. 28.) KT. 
• 63/2014. (III. 28.) KT. 
• 67/2014. (III. 28.) KT. 
• 70/2014. (III. 28.) KT. 
• 76/2014. (IV. 16.) KT. 

 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Kiss Csaba képviselő távozott, az ülés további részén nem volt jelen. 
 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és 
karbantartásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri elsőként a Humán Bizottság véleményét, egy rövid 
tájékoztatóval. 
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Mindenki előtt ismert, hogy megszűnt a 
ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel megkötött szerződés. A 
Képviselő-testület felhatalmazta a Humán Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket az új 
honlap kialakítására vonatkozóan. A már 15 éves honlap a mai igényeknek nem igazán felel 
meg. Elvárásaikat összegezve árajánlatokat kértek be. Négy árajánlat érkezett, melyek közül 
három ajánlattal lehetett érdemben foglalkozni. Az ajánlatok közül a Computer Pont 
Informatikai Kft. adott olyan árajánlatot, melyet az önkormányzat meg tud fizetni a 
Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány segítségével. A Computer Pont Informatikai 
Kft. 2.019.300,-Ft összegért készíti el az új honlapot.  
A Humán Bizottság ülésére elhívták a Kft. vezetőjét, és meghívott több helyi szakembert, 
akik értenek a honlap készítéshez, hogy a tervet megvitathassák. A Computer Pont 
Informatikai Kft. mindenre nyitott, az elhangzott észrevételek beépíthetőek az új honlapba, 
továbbá folyamatos kapcsolatot tart a jelenlegi honlap üzemeltetővel és a szakemberekkel. 
Megállapodás alapján június végén, július elején párhuzamosan elindul az új honlap a régivel, 
majd december 31-el teljes kiépítettségével a lakosság rendelkezésére áll. Minden új 
technikával rendelkezik majd az új honlap, és az ár tartalmazza a archív tár átvételét és 
kezelését is.  
A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a 
Képviselő-testületnek a honlapkészítésre vonatkozó megbízási szerződés elfogadását azzal, 
hogy a szerződés 3. A honlap készítése fejezete egészüljön ki a következő f) ponttal és az azt 
követő pontok jelölése pedig értelemszerűen módosuljon: „f) A megbízás magában foglalja a 
jelenleg működő, a sarospatak.hu domain alatt található honlap archiválását és az új honlapon 
archívumként történő elérhetőségének biztosítását.” 
Az ülésen jelen van Bordás István, aki bizonyos fokon szakértője e témának, így lehet hozzá 
is intézni kérdéseket a témával kapcsolatosan.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Egyed Attila képviselő: Az új honlap elkészítéséhez támogatást nyújt a Sárospataki 
Tömegkommunikációs Alapítvány. Az éves bérleti díjat – tárhely, üzemeltetés – az 
önkormányzat saját költségvetéséből fedezi? 
 
Aros János polgármester: Igen. Kérdése, milyen összegből? 
 
Szvitankó Tamás képviselő: A jelenlegi összeg még magában foglalja a tárhelyet is, de hogy 
jövőre milyen szerződést és kivel tudnak kötni, az az önkormányzat feladata. Százezres 
nagyságrendről lehet szó.  
 
Aros János polgármester: Nem lesz tehát számottevő eltérés a jelenlegitől.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Nem.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a szerződés-tervezetben a bevezető részben és a 
4. fejezetben a Megbízott bankszámlaszáma módosult, melyet ismertet.  
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Aros János polgármester: Azt pedig ki kell dolgozni, hogy milyen formában üzemeltessék a 
továbbiakban a honlapot. Jelenleg egy alkalmazott, Hadobás Ingrid kezeli a honlapot.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a sarospatak.hu honlap 
arculati átalakításával a Computer Pont Informatikai Kft-t bízza meg és a mellékelt szerződés-
tervezetet a Humán Bizottság módosító javaslatával elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Hajdu Imre képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

130/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a sarospatak.hu honlap arculati átalakításáról és karbantartásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Computer Pont Informatikai Kft-vel (3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/B.) 
megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező, honlap készítésre vonatkozó megbízási 
szerződést (továbbiakban: Megbízási Szerződés) a következő módosításokkal 
jóváhagyja:  
 
 

1. a Megbízási Szerződés bevezetőjében és 4. fejezet g) pontjában a „11994507-
06096902-10000001” szövegrész helyébe a „10104552-35434100-01003006” szöveg 
lép.  

 
2. a Megbízási Szerződés 3. A honlap készítése fejezete egészüljön ki a következő f) 

ponttal és az azt követő pontok jelölése pedig értelemszerűen módosuljon: 
 
„f) A megbízás magában foglalja a jelenleg működő, a sarospatak.hu domain 
alatt található honlap archiválását és az új honlapon archívumként történő 
elérhetőségének biztosítását.” 

 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.  
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
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13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Közel 30 éves probléma megoldásáról van szó, kéri a Műszaki és 
Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy a 2524. hrsz-ú 
ingatlan a Hollay és Kőrösi Csoma Sándor utcák között a belterületi határon található. Az 
ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban útként szerepel, de útként már évek óta nem funkcionál. 
A módosítás alatt lévő rendezési terv szerint ezen ingatlannak be kellene olvadni a 
szomszédos magántulajdonú telkekbe. Érkezett is ez irányú kérelem. Akkor van értelme az 
ingatlanrészek értékesítésének, ha az összes szomszédos tulajdonosnak van ilyen szándéka. 
Javaslat tehát, hogy fejezze ki a Képviselő-testület, hogy kívánja értékesíteni az ingatlant, és 
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy készítsenek egy felmérést az érintett lakosság 
vonatkozásában, hogy kívánják-e megvásárolni az ingatlanrészeket. Pozitív válasz esetén 
visszakerül az ügy a testület elé, hisz útról van szó, melyet forgalomképessé kell nyilvánítani, 
ehhez rendelet-módosítás szükséges, és mindenkivel külön adásvételi-szerződést kell kötni. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Hajdu Imre képviselő a szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

131/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati tulajdonú  ingatlan értékesítéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
s az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 2524. helyrajzi számú, Névtelen utca 
megnevezésű közterület (út) a szomszédos telkekbe történő településrendezési terv 
szerinti beolvadását támogatja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosok vételi szándékát 
felmérje, az ingatlanrészek megvásárlására 500 Ft/m2 árat ajánljon fel. Felhatalmazza 
továbbá a polgármestert, hogy a szomszédos ingatlantulajdonosok pozitív irányú 
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nyilatkozatai esetében az ingatlan forgalomképessé történő nyilvánítására vonatkozó 
eljárást megindítsa.  

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat közvilágítás bővítéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy lakossági 
kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a Comenius utca 6. szám alatti garázssor előtti 
közterületnek a közvilágítással történő ellátására. E területen nem megfelelő a közvilágítás és 
vagyonvédelem, valamint balesetveszély elhárítása érdekében érkezett a kérelem. A kérés egy 
oszlop két lámpakarral történő felszerelését jelentené.  
Árajánlatokat kértek be ez ügyben, melyek közül a RICSERON Kft. nyújtott be kedvezőbb 
ajánlatot. Amikor a közvilágítás-bővítés megtörténik, az aktív elemek a Képviselő-testület 
döntése alapján a szolgáltató tulajdonába kerülnek, a karbantartásokat már ők végzik saját 
költségükön, a várost a közvilágítási elem bővítésének az áramdíja terheli majd.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag a határozat-tervezet A/ variációját javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra, miszerint támogassa a Comenius utca 6-os számú 
garázssor tulajdonosainak közvilágítás-bővítés iránti kérelmét. 
 
Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén - figyelemmel a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslatára - a határozati-javaslat A/ variációjáról kéri a Képviselő-
testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő – Hajdu Imre,  és Oláh József Csaba a szavazásban nem vett 
részt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

132/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

közvilágítás bővítéséről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött:  
 
A Képviselő-testület a Comenius utca 6-os számú garázssor tulajdonosainak 
közvilágítás-bővítés iránti kérelmét támogatja. 

 
A Képviselő-testület a beruházást követően a felszerelésre kerülő oszlopot és 
lámpatesteket átadja az ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 
13.) részére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a RICSERON Kft-vel (3974 Ricse, Toldi u. 25.), mint 
kivitelezővel való szerződéskötésre, a beruházás megrendelésére.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd kéri a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: A garázsokat a Carolina Óvoda és Bölcsőde készségfejlesztő 
eszközeinek tárolására használják majd.  
Hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a határozati-javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Oláh József Csaba a szavazásban nem vett részt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
133/2014. (V. 30.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami tulajdonban lévő ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 247/2013. (IX. 27.) KT. határozatában 
foglaltakat továbbiakban is fenntartja, az abban megjelölt kötelezettségeit vállalja. 
 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését, majd a bizottsági 
véleményeket. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ módosítás kapcsán már szó esett az 
alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolásáról. Az előző képviselő-testületi 
ülésen a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására került sor, most a 
Rendelőintézet alapító okirat módosítása történik meg. Az alapító okirat 3. pontja tartalmazza 
a kormányzati funkciók szerinti besorolást, a 4. pontban aktualizálásra került az 
önkormányzat új címe.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a 
határozati-javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

134/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosításáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és Sárospatak Város Rendelőintézete alapító okiratának módosítását a határozat 1. 
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 134/2014. (V. 30.) KT. határozathoz 
 

Sárospatak Város Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása 
 
Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2011.V.27. napján 140/2011. (V. 27.) KT. határozattal elfogadott alapító okiratát (a 
továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1. 
 
Az Alapító Okirat 3. pont 
 
„Alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása:  

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

862303 Fogorvosi szakellátás 
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869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

• 072111  Háziorvosi alapellátás 

• 072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

• 072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

• 072220  Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

• 072230  Járóbetegek gyógyító gondozása 

• 072240  Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

• 072311  Fogorvosi alapellátás 

• 072312  Fogorvosi ügyeleti ellátás 

• 072313  Fogorvosi szakellátás 

• 072410  Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

• 072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

• 072430  Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

• 072450  Fizikoterápiás szolgáltatás 

• 072470  Természetgyógyászat 

• 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

• 073160  Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

• 074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

• 074012  Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

• 074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

• 074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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• 074040  Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

• 074051  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

• 095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

• 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
• 041233     Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” 

 
 

2. 
 
Az Alapító Okirat 4. pont 
 
„ Irányító szerve: 
 

Neve:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak Kossuth Lajos út 44.” helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
 
„ A költségvetési szerv felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 

3. 
 
Az Alapító Okirat 11. pontja törlésre kerül. 
 

4. 
 
Az Alapító Okirat 12. pont 
 
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyve rendelkezésein alapszik.”  helyébe az 
alábbi szöveg lép: 

 
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

− közalkalmazotti jogviszony 
− munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 
− közfoglalkoztatási jogviszony 
− megbízásos jogviszony” 
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5. 
 
Az Alapító Okirat 12. pontja arab számmal átszámozásra kerül. 
 

6. 
 

Az Alapító Okirat 1. számú függeléke 
 
„TEAOR   Működési terület    Működési kör 
   szakfeladatonként 
 
 

 
8621 Általános  851967 Eü.ellátás egyéb      Sárospataki Többcélú Kistérségi 
Járóbeteg ellátás  feladatai: központi ügyelet         Társulás 16 települése 
 
8622 Szakorvosi  851275 Járóbeteg szakellátás - Sárospatak  
Járóbeteg ellátás       - Györgytarló  
         - Viss 
         - Kenézlő  
         - Háromhuta  
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 
         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány 
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely 
         - Vajdácska 
         - Hercegkút 
         - Olaszliszka  
         - Tüdőgyógyászat, Tüdő- 
           szűrés-gondozás: az 
           összes felsorolt  
           település + Cigánd  
 
8623 Fogorvosi  851286 Fogorvosi szolgálat  - Sárospatak 
járóbeteg ellátás       - Vajdácska 
         - Györgytarló 
         - Kenézlő 
         - Zalkod 
         - Makkoshotyka  
         - Hercegkút 
         - Viss 
         - Bodrogolaszi 
         - Sárazsadány  
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8690 Egyéb humán  851279 Védőnői szolgálat  - Sárospatak 
egészségügyi ellátás  
 
    851912 Anya, gyermek és  - Sárospatak 
    csecsemővédelem: iskola 
    egészségügy 
 
    851912 Anya, gyermek és  - Györgytarló 
    csecsemővédelem:   - Viss 
 
    Mozgó Szakorvosi Szolgálat   - Kenézlő  
    (gyermek)     - Háromhuta 
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 
         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány  
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely  
         - Vajdácska  
         - Hercegkút  
         - Olaszliszka”  
helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Tevékenység          Működési terület    Működési kör 
     
Általános járóbeteg ellátás     Központi ügyelet     Sárospatak és Térsége Önkormányzati 
                                                                                     Társulás 16 települése 
 
Szakorvosi járóbeteg ellátás     Járóbeteg szakellátás  - Sárospatak  
                                  - Györgytarló  
         - Viss 
         - Kenézlő  
         - Háromhuta  
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 
         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány 
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely 
         - Vajdácska 
         - Hercegkút 
         - Olaszliszka  
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         - Tüdőgyógyászat, Tüdő- 
           szűrés-gondozás: az 
           összes felsorolt  
           település + Cigánd  
 
Fogorvosi járóbeteg ellátás      Fogorvosi szolgálat  - Sárospatak 
                               - Vajdácska 
         - Györgytarló 
         - Kenézlő 
         - Zalkod 
         - Makkoshotyka  
         - Hercegkút 
         - Viss 
         - Bodrogolaszi 
         - Sárazsadány  
 
 
Egyéb humán egészségügyi  Védőnői szolgálat              - Sárospatak 
ellátás 
    Anya, gyermek és               - Sárospatak 
    csecsemővédelem: iskola 
    egészségügy 
 
    Anya, gyermek és              - Györgytarló 
    csecsemővédelem:   - Viss 
 
    Mozgó Szakorvosi Szolgálat    - Kenézlő  
    (gyermek)     - Háromhuta 
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 
         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány  
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely  
         - Vajdácska  
         - Hercegkút  
         - Olaszliszka 

 
7. 
 

A 2011.V.27. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg Sárospatak Város Rendelőintézete 2011. V. 27. napján kelt, 140/2011. (V. 27.) 
KT. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2014. (V. 30.) 
KT. határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
134/2014. (V. 30.) KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2014. május 30. 
 

                                                Aros János  
                    polgármester 

 
 

2. melléklet a 134/2014. (V. 30.) KT. határozathoz 
 

Sárospatak Város Rendelőintézete 
Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a következő alapító okiratot 
adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Sárospatak Város Rendelőintézete 
 
     Rövidített neve: Rendelőintézet 
 
     A költségvetési szerv székhelye: 3950 Sárospatak, Comenius u. 20. 
 
     A költségvetési szerv telephelyei:- 3950 Sárospatak, Comenius u. 20. 
     - 3950 Sárospatak, Comenius u. 16. 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása, 

a lakosság gyógyító-megelőző ellátása 
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3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Szakágazat: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

• 072111  Háziorvosi alapellátás 
• 072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
• 072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 
• 072220  Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
• 072230  Járóbetegek gyógyító gondozása 
• 072240  Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 
• 072311  Fogorvosi alapellátás 
• 072312  Fogorvosi ügyeleti ellátás 
• 072313  Fogorvosi szakellátás 
• 072410  Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
• 072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
• 072430  Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
• 072450  Fizikoterápiás szolgáltatás 

• 072470  Természetgyógyászat 

• 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

• 073160  Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
• 074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
• 074012  Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
• 074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
• 074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
• 074040  Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
• 074051  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
• 095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
• 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
• 041233     Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 
 
4. A költségvetési szerv felügyeleti szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
5. Az intézmény vezetőjét/igazgatóját nyilvános pályázati úton a Képviselő-testület bízza 

meg. 
 
6. Működési köre: az 1. számú függelék szerint. 
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7. Működése az Országos Társadalombiztosítás által finanszírozott. 
 
8. Feladatai ellátásához rendelkezésre állnak az 1. pontban felsorolt ingatlanok és az azok 

leltár szerinti berendezései, felszerelési tárgyi eszközei. 
 
9. Az intézmény a rendelkezésre álló ingatlanait, illetve azok egyes részeit egy évnél hosszabb 

időre bérbe adhatja, amennyiben ez nem akadályozza alapfeladatának ellátását. 
 
10. A Rendelőintézet a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

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

 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg Sárospataki Város Rendelőintézete 2011.V.27. napján kelt, 140/2011. (V.27.) KT. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2014. (V. 30.) 
KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2014. május 30. 
 

                                                 Aros János  
                                polgármester 

 
 
Sárospatak Város Rendelőintézete Alapító Okiratának 1. számú függeléke  
 
 
 Tevékenység         Működési terület    Működési kör 
     
Általános járóbeteg ellátás     Központi ügyelet    Sárospatak és Térsége Önkormányzati 
                                                                                              Társulás 16 települése 
 
Szakorvosi járóbeteg ellátás     Járóbeteg szakellátás  - Sárospatak  
                                  - Györgytarló  
         - Viss 
         - Kenézlő  
         - Háromhuta  
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 



 53 

         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány 
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely 
         - Vajdácska 
         - Hercegkút 
         - Olaszliszka  
         - Tüdőgyógyászat, Tüdő- 
           szűrés-gondozás: az 
           összes felsorolt  
           település + Cigánd  
 
Fogorvosi járóbeteg ellátás      Fogorvosi szolgálat  - Sárospatak 
                               - Vajdácska 
         - Györgytarló 
         - Kenézlő 
         - Zalkod 
         - Makkoshotyka  
         - Hercegkút 
         - Viss 
         - Bodrogolaszi 
         - Sárazsadány  
 
Egyéb humán egészségügyi  Védőnői szolgálat              - Sárospatak 
ellátás 
    Anya, gyermek és               - Sárospatak 
    csecsemővédelem: iskola 
    egészségügy 
 
    Anya, gyermek és              - Györgytarló 
    csecsemővédelem:   - Viss 
 
    Mozgó Szakorvosi Szolgálat   - Kenézlő  
    (gyermek)     - Háromhuta 
         - Tiszakarád 
         - Bodrogolaszi 
         - Vámosújfalu 
         - Zalkod 
         - Komlóska  
         - Makkoshotyka 
         - Sárazsadány  
         - Erdőhorváti 
         - Tolcsva 
         - Tiszacsermely  
         - Vajdácska  
         - Hercegkút  
         - Olaszliszka 
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17. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat, majd kéri a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Az egy-két évvel 
ezelőtti állapothoz képest örömmel vették a tájékoztatót.  
 
Aros János polgármester: Valóban öröm, hogy stabilizálódott az önkormányzat anyagi 
helyzete, ez elsősorban a konszolidációnak, másodsorban a meghozott intézkedéseknek – 
köszönet az oktatási intézmények partnerségéért -, valamint testületi döntéseknek köszönhető.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a tájékoztató tudomásul 
vételéről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

135/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 
 

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

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő 
átadására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi.  
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Aros János polgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Szó volt már korábban a szabad 
strand kialakításáról, melynek üzemeltetéséhez mindenképp szükséges vizesblokk, mely 
rendelkezésre áll az érintett területen önkormányzati tulajdonban. A szabad strand 
üzemeltetője a PATAQUA Kft. lesz, ezért célszerűnek tartják a vizesblokk üzemeltetését is 
átadni a Kft-nek, ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: A szabad strand kialakítása – ahogy két ülés közötti 
beszámolójában már elmondta – folyamatban van, a hatósági engedélyekre várnak. Ezután 
ténylegesen kialakítható az infrastruktúra, bójázásra kerül a strand. Bízik abban, hogy nyáron 
meg tudják nyitni a strandot, hisz régi kérésnek tennének ezzel eleget.  
 
Egyed Attila képviselő: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén feltett pár kérdést, melyre 
szeretne választ kapni. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nyílt ülés egyéb ügyek között szó lesz a tájékoztatóról. 
 
Aros János polgármester: Amennyiben úgy érzi képviselő úr, hogy a döntést 
befolyásolhatja, megtárgyalhatják most.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Véleménye szerint zárják le a napirendi pontot, mert a döntést 
nem befolyásolhatja.  
 
Egyed Attila képviselő: Visszavonja javaslatát. 
 
Aros János polgármester: Ha meglesznek a szakhatósági engedélyek átadják a szabad strand 
üzemeltetését a PATAQUA Kft-nek, átadják üzemeltetésre a vizesblokkot is, továbbá az 
újonnan elkészített stéget is.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

136/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati tulajdonú építmény üzemeltetésre történő átadására 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
s az alábbiak szerint döntött: 
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A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 3610. helyrajzi számú ingatlanon, 
természetben a Bodrog folyó bal partján a 36 + 900 fkm-nél található szociális funkciójú 
felépítményt (vizesblokk) üzemeltetés céljából átadja a PATAQUA Kft. (3950 
Sárospatak, Határ út 2. B. ép.) részére. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás megkötésére. 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezi.  

 
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy az Országgyűlés 2012. április 2-i ülésén fogadta 
el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, majd 2013-ban elfogadták 
e törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletet. 2013-ban Sárospatak önkormányzata nem 
élt azzal a lehetőséggel, hogy létrehozza a Települési Értéktár Bizottságot, azonban pár 
hónapja egy rendkívüli testületi ülésen megfogalmazásra került, hogy a városnak nagyon sok 
helyi értéke van, amelyből indokolt lenne a Megyei Értéktárban, vagy akár hungarikumként 
viszontlátni néhányat. Feladatul kapta, hogy készítsen előterjesztést a Települési Értéktár 
Bizottság létrehozásáról. Nyolc szakterület van, amelyben nemzeti értékeket lehet 
megfogalmazni. Véleménye szerint Sárospatak városban minden kategóriában lehetne találni 
olyat, ami érdemes Megyei Értéktárba és aztán tovább is. A bizottság létrehozására három 
javaslatot vázoltak fel: önkormányzati állandó bizottságba integrálás, külsős szakmai 
bizottság létrehozása, már létező civil szervezet, egyházi szervezet vagy társadalmi szervezet 
megbízása a tevékenység ellátásával. A javaslat egy külön szakmai bizottság alakításáról szól. 
Jogszabályi előírás, hogy a bizottságnak legalább három tagból kell állnia, a bizottság is erre 
ad javaslatot: Csatlósné Komáromi Katalin, dr. Tamás Edit és Kiss József. A személyekkel az 
egyeztetés megtörtént és vállalják, hogy részt vesznek a bizottság munkájában. A javaslat 
része a Szervezeti és Működési Szabályzat is, amely már a bizottság működését hivatott 
leszabályozni.  
 
Aros János polgármester: Elmondja, hogy Csatlósné Komáromi Katalin annak az 
intézménynek a vezetője, ahol elnyert pályázatnak köszönhetően egy fő foglalkoztatására van 
lehetőség az előkészítő munkákra. Dr. Tamás Edit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi 
Vármúzeumának az igazgatója, Kiss József pedig nyugalmazott főépítész. Ha létrehozzák a 
bizottságot, kibővülhet akár civil szervezettel, akár konkrét személyekkel. Véleménye szerint 
döntse el a bizottság, hány személlyel kíván együtt dolgozni.   
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Bizottsági ülésen már elhangzott a 
bizottság esetleges kibővítése további szakemberekkel – a fazekasság és a Nagykönyvtár is 
Sárospatak hungarikuma, így képviselhetnék e szervezetet is.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra. 
Képviselőként véleménye, ne a három személy döntse el, hogy kik legyenek a bizottság 
további tagjai. Mindenképpen indokolt a Református Kollégium képviselőjét, a Nagykönyvtár 
képviselőjét is megválasztani a bizottság tagjává, hisz évszázados hagyományra tekinthetnek 
vissza, és nincs akadálya annak, hogy már a kezdetekkor négy fős legyen a bizottság.  
 
Aros János polgármester: Nincs ellene a javaslatnak, de nagyon széles lehet a paletta, hisz 
Sárospatakon és területén rengeteg érték van. Azt sem szeretné, ha valakit kifelejtenének.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Miután ez nem döntéshozó szervezet, mert a döntést a 
Képviselő-testület hozza meg, ők javaslatot tesznek, ebbe a munkába be tudnak vonni minden 
olyan szakembert, akik hasznos ötletekkel, tanácsokkal tudnak szolgálni, ami helyén való is. 
A Nagykönyvtár részéről Dr. Dienes Dénes személye mindenki által ismert, és ha ebbe a 
munkába intenzíven bekapcsolódik, akkor az a fajta történelmi múlt, hagyomány, amit 
képvisel, az biztosan belekerül ebbe az anyagba.  
 
Aros János polgármester: Ez azért kellemetlen, mert elhangzott egy név, akiről szavazni 
kell, úgyhogy vele fog kiegészülni ez a 3 fős bizottság, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 
most ne kezdjenek el ötletelni a nevekkel, mert legalább 20 személyt, illetve több intézményt, 
civil szervezetet is fel tudna sorolni Sárospatak közéletéből, akinek helye van ebben a 
bizottságban.  
 
Hajdu Imre képviselő: Elnézést, nevet nem mondott, intézményt említett, hogy a Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményének mindenképpen helye van. Azt, hogy ki legyen, 
adott esetben el lehet dönteni máskor is, de azt, hogy most leszögezik, hogy a kezdéskor 
kerüljön bele a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének képviselője, azt 
szeretné, ha megszavazná a Képviselő-testület akár név nélkül is.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Maga részéről egyetért a javaslattal.  
 
Aros János polgármester: Elfogadva Hajdu Imre egyéni képviselő javaslatát, a 3 fő 
kiegészül a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének általuk megjelölt 
képviselőjével, kezdjék el a munkát, és még egyszer kéri, hogy bővítsék, ezért kér mindenkit, 
hogy minden egyes értékre vonatkozó javaslat beérkezzen az Értéktárba.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki ezt a javaslatát elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
137/2014. (V. 30.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése és a magyar nemzeti 
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-a 
alapján 3 fővel létrehozza a Sárospataki Települési Értéktár Bizottságot.  
 
A Képviselő-testület a Sárospataki Települési Értéktár Bizottság tagjainak Csatlósné 
Komáromi Katalint, Dr. Tamás Editet és Kiss Józsefet választja meg.  
 
A bizottság tagjait megbízza, hogy a taglétszámot bővítsék 1 fővel a Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma által megjelölt 
képviselővel, illetve hogy a helyi értéktár összeállítását, a Megyei Értéktárhoz történő 
aktualizálásokat és egyéb jogszabály által meghatározott feladatokat folyamatosan 
koordinálja.  
 
A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos 
eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező szervezeti és 
működési szabályzatot elfogadja.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében 
megtartandó Botkői csata rekonstrukciójáról  
Előterjesztő: Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Vismeg István urat, egyben kéri, hogy a tájékoztatóval 
kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.  
 
Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről: Röviden ismerteti a csata történelmi 
előzményét, melyet az írásos tájékoztató tartalmaz.  
Nem sokkal Sárospatakra kerülése után találkozott ezzel a ténnyel, nagyon sokan nem tudtak 
erről, így fogalmazódott meg az a gondolat, hogy milyen jó lenne ezt felkutatni. Felmerült, 
hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, mivel személy szerint foglalkozik hagyományőrző 
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hosszú kardvívással. A Szent Erzsébet Napok ünnepségsorozat lebonyolításában már több 
mint 10 éve folyamatosan közreműködnek a lovas egységgel, mint a Zempléni Lovas 
Egyesület tagjai. Felmerült a csata rekonstrukciójának gondolata, viszont a vasárnap, hétfő 
kevésnek bizonyul ahhoz, hogy megfelelő számú személyeket, turistákat, látogatókat 
vonzzanak. Először megpróbálták 3 napossá tenni, tavaly volt az első ilyen irányú 
kezdeményezés, pontosan az 505. évfordulón, ahol hosszúkardvívó versenyt rendeztek a 
Szent Erzsébet ünnep mellé, ami nagyon sikeres volt, az első hivatalos versenye volt a 
Magyar Hosszúkardvívó Szövetségnek, egyébként létszámában és megvalósításában, 
köszönhetően a környezetnek, egy igen színvonalas verseny kerekedett. Ezt tovább gondolva, 
gyakorlatilag egy éves munkafolyamat van a csapatok összeszervezésében, a megfelelő 
korhűségre való törekvés, illetve az anyagiak elég nagy terhet rónak folyamatosan a 
szervezőbizottságra, illetve a leendő résztvevőkre.  
Sárospatak Város Önkormányzata, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság, illetve a Zempléni 
Lovas Egyesület közös pályázata útján próbálták meg ezt az ünnepet 4 napossá tenni oly 
módon, hogy pénteken lenne egy kardvívó verseny, szombaton egy haditábor, illetve a 150 fő 
körüli haderő, akik a csatában részt vesznek, azok részére a csata konkrét kivitelezésének 
összeállítása, begyakorlása zajlik majd. Emellett lesznek különböző harci bemutatók, 
fegyverbemutatók, illetve felépül egy teljesen korhű haditábor, amely bejárható lesz. 
Vasárnap délelőtt ugyanez lesz a program, illetve még megpróbálják finomítani a csatához 
szükséges feladatokat, egyeztetnek, illetve bemutatók lesznek. Délután a felvonulásban a 
Szent Erzsébet Történelmi Társaság által igényelt gyalogosok, illetve lovasok vesznek részt, a 
program befejezése a Vízikapu nagyszínpadánál lesz.  
 
Aros János polgármester: A programokat követően este Holdviola koncert lesz, minden 
rendezvényre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Nagy a készülődés erre a programra, 
bízik abban, hogy egy olyan attrakcióval tudnak most előrukkolni, amelynek lesz 
létjogosultsága Sárospatakon, így a későbbiekben egyre több turistát tudnak a városba hozni.  
 
Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről: Akik az egyéb hasonló típusú 
eseményeknek évtizedek óta alkotó elemei, gyakorlatilag ők valósítják meg ezeket, azt 
állítják, hogy ilyen még az országban nem volt, nagy reményekkel tekintenek az események 
elé, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a rendezvény.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Kérdése, hogy hol lesz a csata konkrét helyszíne?  
 
Vismeg István a Zempléni Lovas Egyesület részéről: Konkrétan a Vízikapu alatti részen, a 
legutolsó ágyúterasz alatt teljesen a Bodrog-partig, ott van egy olyan kialakított terepszakasz, 
ahol ezt le lehet bonyolítani. Eredetileg valahol a Király-hegy és a Páncél-hegy közötti részen 
volt, de ott nem tudják megvalósítani. Ezért remélhetőleg olyan komplex egységet képez ez a 
négy nap, amely nagyon sok embert csábít arra, hogy Sárospatakon töltsön egy hosszú 
hétvégét.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót elfogadja, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

138/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok programsorozat keretében megtartandó 
Botkői csata rekonstrukciójáról  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta, azt tudomásul vette.  
 
 
Felelős: polgármester  
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Bodrog folyó partján lévő létesítmények tulajdonosi, kezelői 
viszonyairól  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli 
tájékoztatóját tegye meg.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A hétfői Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén hangzott el jó 
néhány kérdés, amely elsősorban arra vonatkozott, vizsgálják meg, illetve térképezzék fel, 
hogy a Bodrog folyó bal partján a közúti híd keleti hídfőjénél lévő vízparti terület, illetve a 
rajta található létesítmények kinek a tulajdonát képezik, kinek a kezelésében vannak.  
A nyilvántartásokat áttekintve kiderült, hogy maga a földterület – a folyóparti rész – a Bodrog 
folyóval azonos helyrajzi számon van feltüntetve, nem képez különálló egységet, ugyanúgy, 
mint ahogy a rajta lévő Lábasház néven lévő felépítmény sem, amely a Magyar Állam 
tulajdonát képezi és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. 
A Lábasházra vonatkozó bérleti szerződést is a Vízügyi Igazgatóság köti meg minden éven, 
viszont annak tartalmáról nincs tudomása a Képviselő-testületnek, arról nem kap értesítést. Az 
viszont tudott, hogy a bérleti szerződés kimondottan és kizárólagosan az épület használatára 
vonatkozik. Ezt azért mondja, mert az is kérdés volt, hogy van-e jogosultsága annak, aki  
működteti, például kerítéssel leválasztani ott a területet, stb.  Erre azt tudja mondani, hogy az 
önkormányzat információi szerint ilyen fajta jogosultsággal nem bír, tehát magának az 
épületnek a bérleti joga az övé.  
A másik felépítmény a vizesblokk, amely még az 1980-as években készült, A Művelődés 
Háza akkori vezetése építtette. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában van, egyébként az 
intézmény üzemeltetésében és az ő könyveikben szerepel. Tulajdoni lappal ezt nem tudják 
igazolni, mivel a vizesblokk épülete nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.  
Minden éven A Művelődés Háza és Könyvtára adta bérbe a vizesblokk épületét, mégpedig 
annak a cégnek, adott esetben egykor annak a személynek, aki a Lábasházra vonatkozóan 
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érvényes bérleti szerződéssel rendelkezett. A tájékoztatóban szerepel ennek a díja is, ebben az 
évben nem került sor a vizesblokkal kapcsolatosan bérleti szerződés megkötésére, amelynek 
elsősorban az volt az indoka, hogy az önkormányzat szabadstrand kialakításában 
gondolkodik. Hogy erre vonatkozóan mi a szabály, mit kell biztosítani, létrehozni, kialakítani, 
nagy a valószínűsége, hogy erre a vizesblokkra szüksége van az önkormányzatnak. Így, ha a 
szabadstrand üzemeltetésével a PATAQUA Kft. kerül megbízásra, akkor célszerű ezt a 
vizesblokkot is a PATAQUA Kft. üzemeltetésébe adni.  
Az ott lévő régebbi stéget a Kommunális Szervezet elődje, a Városgazdálkodási és 
Költségvetési Üzem készítette el, az évek múlásával egyre rosszabb állapotba került, 
balesetveszélyessé vált, ezért mindenki testi épsége megóvása érdekében azonnal elszállításra 
került, jelenleg a Kommunális Szervezet telephelyén van letárolva. Nyilván azokat a részeket, 
amelyek még hasznosíthatóak belőle, azokat fel fogják használni, amelyek nem, azok a 
selejtezést követően a MÉH telepre kerülnek majd leadásra.  
 
Aros János polgármester: Az önkormányzat szabadstrand kialakításával kapcsolatos 
szándékáról egyeztetett a Vízügyi Igazgatósággal, hiszen oda szeretnének padokat, 
utcabútorokat, esetleg másik vizesblokkot kihelyezni, illetve szeretnék használni a part 
területét is. 
A vizesblokkra vonatkozóan az előbb említett 170 millió forintos pályázatban beépítettek egy 
közel 20 millió forintos összeget. Értelemszerűen, ha június végén elnyerik a pályázatot, 
akkor nem kezdenek hozzá a felújításához, mert a szezont nem szeretnék zavarni. Sikeres 
pályázat esetén viszont szeptember környékén kezdenének hozzá.  
Tavaly nyáron nem üzemelt a Lábasház, a fiatalok ezt hiányolták is, tehát egy hiány 
pótlásával most idén ismét beindultak a programok. A jelenlegi bérlővel harmonikus a 
kapcsolat, valamennyi programot egyeztetnek.  
 
Egyed Attila képviselő: Ha a PATAQUA Kft. fogja üzemeltetni a szabadstrandot, illetve a 
vizesblokkot, akkor a nyitva tartását a Lábasházhoz fogják igazítani vagy nem, illetve a 
Lábasház akkor bérelni fogja az önkormányzattól a vizesblokkot?  
 
Aros János polgármester: Eddig az önkormányzat kötött szerződést, innentől célszerű a 
PATAQUA Kft-nek – aki üzemeltetni fogja a szabadstrandot – szerződést kötnie, kell 
egyébként, mert a vizesblokkra mindenképpen szüksége van a Lábasház mindenkori 
bérlőjének is.  
Ezt a stéget az önkormányzat rendelte meg, a forrását egy korábbi képviselő-testületi döntés 
alapján határozták meg. Három stéget építtettek, ebből kettő van most elhelyezve a régi stég 
helyén, egy még készül, június első heteiben ez is kihelyezésre kerül a végardói faluházhoz, 
hiszen ott is szeretnék a vízisportot fellendíteni, van rá igény. 
A kerítés elbontását nem fogják kezdeményezni, hiszen a zárt rendezvényeken valószínűleg a 
biztonság érdekében szükség van rá, de kulccsal fognak rendelkezni mind a vizesblokkhoz, 
mind a kerítéshez. Már igény merült fel táborozási lehetőségre, ebben is partnerek, erről is 
szükséges egyeztetni a Vízügyi Igazgatósággal.  
 
Szabó András képviselő: Kérdése, hogy arra vonatkozóan történtek-e lépések, hogy az épület 
a térképen is szerepeljen?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Folyamatban van az épület feltüntetése, ez annak kapcsán is 
elengedhetetlen, hogy a polgármester úr által említett 170 millió forintot pályázat útján 
elnyerjék és a támogatási szerződés aláírásra kerüljön.  
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Saláta László Mihály képviselő: Valamikor ott egy vízi szabadidőközpontot szerettek volna 
kialakítani, akkor még a csónakház is A Művelődés Házáé volt. A csónakháztól egy szerződés 
alapján, amit 8 éve kötöttek, azért került elkerítésre ez a terület, a Lábasházat is az 
önkormányzat újította fel, de az maradt a Vízügyi Igazgatóság tulajdonában, a vizesblokk 
felújítására pályázat útján nyertek összeget, abból került megvalósításra.   
 
Szvitankó Tamás képviselő: Kérdése, lehet-e ott építeni vizesblokkot?  
 
Aros János polgármester: Nem lehet újat építeni, a régit fogják felújítani pályázati forrásból.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ebben az esetben a feltüntetéshez is dokumentumokat kérnek. 
Ebben az esetben itt ez fennmaradási engedélyköteles, illetve amit már most kíván majd az 
önkormányzat ott elhelyezni, az a nem engedélyköteles tevékenység kategóriájába tartozik.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

139/2014. (V. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Bodrog folyó partján lévő létesítmények tulajdonosi, kezelői viszonyairól  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodrog folyó partján lévő 
létesítmények tulajdonosi, kezelői viszonyairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt 
tudomásul vette.  

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra  
 
Egyed Attila képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. június 28-án 
megrendezésre kerül a Végardói Falunap - nemcsak végardóiaknak - a Herceg Ferenc utcai 
parkolóban, illetve a sportpályán, mely rendezvényre mindenkit szeretettel hívnak és várnak. 
Itt lesz hagyományos főzőverseny, melyre csapatok jelentkezését várják.  
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• Szvitankó Tamás felvetése a Szondi utca végén lévő illegális szemétlerakás 
ügyében 

 
Szvitankó Tamás képviselő: A Vágóhíd mellett úgynevezett zöldhulladék lerakó működik, 
így ugyanaz a helyzet kezd kialakulni, ami ellen Szabó András képviselő úr évekig harcolt a 
Vásártéren. Tehát itt már nem zöldhulladék lerakóról lehet beszélni, sokkal inkább 
szemétteleppé kezd alakulni. A Kommunális Szervezet nem szállítja el az ott keletkezett 
zöldhulladékot, ha elszállította volna az általa vagy lakosok által lerakott zöldhulladékot, ott 
semmi baj nem lenne, az sajnos ott maradt, ott szárad. Az ott lakók már mindennap jelzik a 
problémát, ráadásul korábbi napirendi pontban tárgyaltak az értéktárról, bizony ott van egy 
olyan egység, amely értéket képez, mégpedig a Sárospataki Borsa Desszert Élelmiszeripari 
Üzem. Ettől 30 méterre alakul ki az a szeméttelep, ami nem hiszi, hogy kívánatos. Ezen 
probléma megoldásában segítséget kér.  
 
Aros János polgármester: Sajnos találkozott a problémával. Vissza kell menni egészen 
addig, hogy mit kezdjenek a zöldhulladékkal, összegyűjtsék vagy sem. Továbbra is azt 
javasolja, hogy gyűjtsék össze, igazgató úr figyelmét felhívta arra, hogy heti rendszerességgel 
szállíttassa el az érintett területről a zöldhulladékot, ha kell, mindennap menjen ki valaki és 
válogassák ki, ha netán valaki mégis leleményes módon elhelyez ott nemcsak zöldhulladékot, 
hanem szemetet is, ez esetben kérte azokat a lakókat, akik ezt jelezték, hogy a jegyezzék fel a 
gépjármű rendszámát. Egyébként erre a területre is kihelyezésre kerül a mozgásérzékelős 
kamera, illetve kérni fogja újra igazgató urat, hogy havi rendszerességgel történjen meg a 
hulladék elszállítása.  
 
 

• Aros János polgármester szóbeli tájékoztatója a hétvégi programokról  
 
Aros János polgármester: Ma este szingli party a Lábasháznál. Holnap Audi találkozó 
Felsőbereckiben. Jövő hétvégén, június 6-án indul a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok, illetve a 
Botkői csata rekonstrukciója. Szintén június 6-án a Kisrefi családi napjára, illetve a 
Református Kollégium műfüves pályájának átadására kerül sor az Iskolakertben.  
Szombaton este Sub Rosa koncert a szabadtéri színpadon, a botkői csata résztvevői 
megérkezése után megtekinthető lesz egy XV. századi, általuk felépített falu.  
Június 8-án vasárnap Szent Erzsébet napi felvonulás, este Holdviola koncert. Hétfőn Pünkösdi 
Gyermektánc Találkozó, június 14-én fürdőnap operett színészekkel.  
Következő hétvégén Nagybányán kerül megrendezésre Molnár Irén kiállítása, június 21-én 
lesz a Zene ünnepe egész napos rendezvény a Makovecz Imre téren, Múzeumok Éjszakája, 
HoneyBeast koncert. Június 28-án a Végardói Napok, majd Öregdiák Találkozó, valószínűleg 
ezen a napon kerül sor a Pataki Diák szobrának avatására. Szintén ezen a napon kerül 
megrendezésre a Tokaji Sárkányhajó Fesztivál.  
A fent felsorolt rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.  
 
 

 
A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzőkönyv 24. mellékletét képezik. 
 
 
 
 
 



 64 

 
A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter           Aros János  
          jegyző           polgármester  


