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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-én 

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

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

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

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző 
   dr. Szebényi Tibor    aljegyző  
 
 
Meghívottak:  Baranyi József a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének vezetője, Papp Imréné a Sárospataki Gondozási 
Központ vezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda 
vezetője, Czinke Anita a Lavotta u. 55-57. szám alatti társasház közös 
képviselője, Lökkös Attila szakmai vezető, Kanyik Csaba szociális 
szakértő, Erdős Tamás projektvezető 

 
Megjegyzés: Krai Csaba képviselő nincs jelen. Hajdu Imre képviselő a 2. napirendi 

pont tárgyalását követően távozott, az ülés további részén nem volt 
jelen. Aros János polgármester a 6. napirendi pont tárgyalását követően 
távozott, az ülés további részén nem volt jelen, az ülés vezetését átadta 
Sikora Attila alpolgármesternek.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Poncsák Ferenc a 
Gazdálkodási Iroda vezetője, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és 
sportreferens, dr. Osváth Ildikó ügyvéd, Donkó József a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerületének igazgatója, 
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 10 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot.  
Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről” 
című napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről” című 
előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat Sárospatak Város 
Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő 
megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Sárospataki Torna Club 
elnökének támogatás iránti kérelme” című napirendet. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
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A Képviselő-testület a „Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme” 
című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni „Javaslat lakóépület 
energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének 
támogatásáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 10 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 8/2013. 
(IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásával 10 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Nyílt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat Sárospatak Város 
Rendelőintézet intézményvezetői pályázatait véleményező bizottságról” című napirendet, 
melyet bizottságok nem véleményeztek. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői 
pályázatait véleményező bizottságról” című előterjesztés nyílt ülésen történő 
megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Az eredeti meghívóban szereplő „Javaslat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről” című napirend levételét 
javasolja, melyet alaposan előkészítve tárgyalnak majd újra. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződésről” című előterjesztés napirendről történő levételével 10 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat „1 db. új mikrobusz 
beszerzése, „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
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gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások igénybevételéhez benyújtott támogatási igény alapján – Kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, a szerződés megkötésére” című 
napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat „1 db. új mikrobusz beszerzése, „Az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 
igénybevételéhez benyújtott támogatási igény alapján – Kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, a szerződés megkötésére” című 
előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat az augusztus 20-án 
átadandó kitüntetésekre” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre” című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén zárt ülésen javasolja megtárgyalni a „Javaslat első 
lakáshoz jutók támogatásáról” című napirendet. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról” című napirend zárt 
ülésen történő tárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirendek 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: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület az „Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra” című 
napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett. 
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Aros János polgármester: Javaslata, hogy Oláh József Csaba képviselő nyílt ülés egyéb 
ügyek között adjon rövid tájékoztatást az aszfaltozás jelenlegi állásáról. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület az „Oláh József Csaba képviselő tájékoztatója az aszfaltozás 
jelenlegi állásáról” című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nyílt ülés egyéb ügyek között szeretne tájékoztatást adni a 2014. 
évi nyári igazgatási szünetről.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület a „dr. Vitányi Eszter jegyző tájékoztatója a 2014. évi nyári 
igazgatási szünetről” című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 10 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Nyílt ülés egyéb ügyek között szeretne tájékoztatást adni a 
2014. évi nyári diákmunkáról.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület a „Sikora Attila alpolgármester tájékoztatója a 2014. évi nyári 
diákmunkáról” cím ű napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 
10 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: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület – fenti szavazásokra is figyelemmel –  10 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  
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Napirend: 

 
 
1. Javaslat lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

2. Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

4. Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Humán Bizottság  
 

5. Javaslat az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

6. Javaslat térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális térképéről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

9. Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség 
alakulásáról 
Előterjesztő: Baranyi József a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség 
vezetője 

 
10. Javaslat ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
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12. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
13. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
15. A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme  

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

16. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

17. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői pályázatait 
véleményező bizottságról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
 

18. Egyéb ügyek 
o Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra  
o Oláh József Csaba képviselő tájékoztatója az aszfaltozás jelenlegi állásáról 
o dr. Vitányi Eszter jegyző tájékoztatója a 2014. évi nyári igazgatási 

szünetről  
o Sikora Attila alpolgármester tájékoztatója a 2014. évi nyári diákmunkáról  

 
 
 

Zárt ülésen:  
 
 

1. Javaslat „1 db. új mikrobusz beszerzése, „Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 
igénybevételéhez benyújtott támogatási igény alapján - Kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, a szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 

 
2. Javaslat az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekre 

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

 
Napirend előtt:  
 
 

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

Aros János polgármester: Május 30-án tartotta taggyűlését a Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft. Ugyanezen a napon Pápán a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pacurka 
csoportjának táncosai az Ősi Diákvárosok Találkozóján képviselték Sárospatakot. A Bodrog-
parton ismét beindult a Lábasház, ami a fiatalok közkedvelt szórakozóhelye, így szintén ezen 
a napon szingli partyt tartottak. Még ezen az éjszakán rendezték meg A Művelődés Háza és 
Könyvtára szervezésében az „Aludj nálam” című rendezvényt, ami nagyon jó hangulatban 
telt.   
Június 2-án sajtótájékoztatót tartottak az InterCity járattal kapcsolatban, mivel tudomásukra 
jutott, hogy a MÁV-START vezetése azt meg kívánja szüntetni. Ezzel kapcsolatban felvették 
a kapcsolatot Sátoraljaújhely Város Polgármesterével, akivel közösen a MÁV Zrt. elnök 
asszonyának levelet fogalmaztak meg, melyhez a két kistérség valamennyi települése, illetve 
a Zemplén Településszövetség 74 tagtelepülése is csatlakozott, képviselve közel 100.000 
ember véleményét. 1530 órától a Zemplén Településszövetség elnökségi ülésén vett részt, ahol 
a Pünkösdi hétvége utolsó egyeztetése zajlott.  
Június 3-án a Kispataki Lakópark ügyében újra felvették a kapcsolatot Keller Józseffel, és 
amint megfelelően előterjeszthető javaslatot tud tenni a Képviselő-testület elé, akkor fognak 
róla tárgyalni. Szintén ezen a napon a Sárospataki Nyugdíjas Klub rendezvényére került sor. 
Június 4-én az országos Patika Nap alkalmából a Boróka Gyógyszertárban köszöntötte a 
megjelent óvodásokat, akik betekintést nyerhettek a pult mögé, köszönet Dr. Kéry Zsuzsanna 
gyógyszerész asszonynak a szervezésért. 1500 órától Nemzeti Összetartozás Napjára 
emlékeztek az Iskolakertben. 
Június 5-én 1100 órától a LIDL telekkel kapcsolatos szerződés aláírására került sor. 
Emlékeztet rá, hogy hét évvel ezelőtt a tulajdonos az akkori városvezetés tudta nélkül adta el 
a Miskolci Egyetem kezelésében lévő Malom telket. Már akkor jelezték, hogy nem értenek 
egyet az értékesítéssel, azóta folyamatosan tárgyalnak, és ennek a hosszadalmas tárgyalás 
előkészítésnek köszönhetően történt meg a Képviselő-testület döntése alapján 62.000.000,-Ft 
+ ÁFA összegért a volt malom telek megvásárlása. A szándék az, hogy ezen a telken egy 
városi sportcsarnok kerüljön megépítésre, ami elég hosszú folyamat lesz, viszont addig rendbe 
fogják tenni a területet. A tegnapi napon megtörtént a telek átvétele, a Kommunális 
Szervezettől megrendelték a telek elegyengetését, és amíg valamilyen beruházás nem indulhat 
meg, addig parkolóként fogják használni.  
Június 6-án a Kisrefiben családi napot tartottak, valamint ezen a napon volt a műfüves 
pályaavató is. Sárospatak Város Önkormányzata és a Református Kollégium Diáksport 
Egyesülete közösen hozta létre az új műfüves pályát. 1700 órától a Tokaji Borok Fesztiválja, a 
Polgármesterek Borának ünnepélyes átadása volt, ahol Bosch Ágnes a Tourinform Iroda 
vezetője képviselte Sárospatakot. Június 6-9. között zajlott a Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep, 
ahol színes program várta a látogatókat. Vasárnap ünnepelték a Sárospataki Torna Club 
bajnokcsapatát, hiszen a megyei II. osztályú bajnokságot meggyőző fölénnyel nyerte a csapat. 
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Köszönet elnök úrnak, Kovács Gábornak, Krai Csabának és Vachter Tamásnak és 
mindenkinek, aki támogatta a labdarúgó csapatot. 
Június 10-én reggel irodavezetői értekezletet tartottak, 1100 órától a Zemplén Televízió 
fogadóóra című műsorában vett részt, 1400 órától a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény évzáró ünnepsége zajlott, 1500 órától világörökségi egyeztetésen vettek részt, 
szintén ebben az időpontban volt az Újbástya Rendezvénycentrumban a Zempléni Múzsa 
bemutatkozása, 1700 órától a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén 
vettek részt a Bazilikában.  
Június 11-én 1400 órától világörökségi egyeztető fórumon vett részt Szerencsen, szintén ezen a 
napon 1700 órától került lebonyolításra a Kisrefisek hálaadó műsora A Művelődés Háza és 
Könyvtárában.  
Június 12-én 800 órától TISZK egyeztetés zajlott Szerencsen, ahol dr. Vitányi Eszter jegyző 
asszony és Poncsák Ferenc irodavezető úr vett részt. 1700 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola végzős diákjainak egy új kezdeményezését, a Ludas Matyi című előadást adták elő 
nagy sikerrel. Ezen az estén volt az első világbajnoki labdarúgó mérkőzés, a Makovecz Imre 
téren óriás kivetítőn tekinthették meg a sárospataki győztes labdarúgó csapat tagjaival az első 
mérkőzést.  
Június 13-án a Kisrefisek ballagására került sor, illetve ezen a napon Szerencsen – ahol 
igyekeznek feléleszteni egy korábbi kezdeményezést – az első megyei sakk konferencia 
zajlott. Azt szeretnék, ha a megye nagyobb települései újra életre hívnák a vándor sakk 
bajnokságot.  
Június 14-én bolhapiac volt – a Hild téri szökőkút felújítása miatt – a Makovecz Imre téren. 
Szintén ezen a napon volt a Végardó Fürdőben a Hangcsobbanás című rendezvény, melyen az 
Operett Színház művészei nagyon színvonalas műsorral szórakoztatták a kilátogató 
közönséget. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ballagásán vett részt, sor került a Német 
Népviseletek című kiállításra, este Gangsta Zolee koncert volt a Vár Caféban.  
Június 16-a nevezetes nap volt, mivel minden engedély beszerzése után megtörtént az első 
szemműtét az egynapos betegellátóban, ahol 14 szemműtétet tudtak végrehajtani. Két orvos 
végzi, így hétfőnként 14-15 beteget tudnak ellátni. Meglátogatta a betegeket, örültek ennek a 
lehetőségnek. 1600 órától Csajka Imre Emlékkiállítás megnyitójára került sor, illetve ezen a 
napon volt a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanévzárója is. 
Június 17-én 1100 órától sajtótájékoztatón vettek részt a Zempléni Fesztivállal kapcsolatban, 
megjelent a programfüzet, amelyet mindenki figyelmébe ajánl, nagyon színes programokkal 
várják a vendégeket idén nyáron is. A fesztivál központja Sárospatak lesz, hiszen a nyitó és a 
záró koncert is itt kerül lebonyolításra. 1500 órától az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén vett részt, majd ugyanezen a napon a Nyugdíjas 
Klub kirándulása volt Bodrogkeresztúrban, megköszöni Májer József polgármester úrnak a 
szívélyes vendéglátást. 
Június 18-án a Szociális Otthon alapítványa kuratóriumának ülésén vettek részt. Örömmel 
tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy közel 700 eFt gyűlt össze a Csík zenekar 
jótékonysági koncertjéből. Ezt az összeget egy más összeggel kiegészítve a Szociális Otthon 
udvarának a burkolására kívánják felhasználni. 1430 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartottak.  
Június 19-én KEOP projekt zárására került sor, 1700 órától a Carolina Óvoda és Bölcsőde 
tanévzáró ünnepélye zajlott. 1730 órától Nagybányán vettek részt Molnár Irén „Patak festője” 
kiállítás megnyitóján. Az egykori művésztelepen dolgozó festők tevékenysége egy évszázadra 
meghatározta a magyar festészet történetét, tehát igazán megható élmény volt a kiállítás 
megnyitó.   
Június 21-én került megrendezésre a Zene ünnepe, amely egy interaktív megmozdulás volt, 
amelyet harmadik éve rendez A Művelődés Háza és Könyvtára egyre nagyobb sikerrel. 
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Szintén ezen a napon 1100 órától a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája 
tanévzáró ünnepsége volt a református templomban. 1400 órától emléknapot tartottak 
Józseffalván a betelepülés 229. évfordulója alkalmából, ahol örömmel jelentették be, hogy az 
emlékház építésére benyújtott pályázat sikeres volt, közel 44 millió forintot fordíthatnak 
annak felújítására. Múzeumok éjszakája rendezvény zajlott, melyhez több intézmény is 
csatlakozott.  
Június 23-án a szabad strand kialakításával kapcsolatos egyeztetés zajlott, örömmel 
tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit, hogy minden szükséges 
engedélyt megkapott az önkormányzat a szabad strand megnyitásához. Ezen a megbeszélésen 
osztották fel a feladatokat, az üzemeltető a PATAQUA Kft. lesz. Itt a sárospataki lakosok 
segítségét is kérni fogja, mivel annak ellenére, hogy a Kommunális Szervezet több mint 100 
m3 szemetet gyűjtött össze, még van mit rendbe tenni a környéken.  
Június 24-én a LIDL telek birtokba adására került sor, 25-én honosítás volt, majd Miskolcon 
folytatott tárgyalásokat. 
Június 26-án összdolgozói megbeszélés volt a köztisztviselői nappal kapcsolatban. Már itt 
felhívja a figyelmet, hogy július 21-től augusztus 1-ig igazgatási szünet lesz a Sárospataki 
Polgármesteri Hivatalban. Szintén június 26-án 830 órától az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium tanévzáró ünnepélyére került sor. Ugyancsak ezen a napon – június 26-án – azokat 
a településvezetőket hívta meg egyeztetésre, akik a MÁV pályaszakasz felújításával, illetve a 
villamosítással kapcsolatban érintettek lesznek. Örömmel hallgatták Vízi Zsolt, a MÁV Zrt. 
Beruházási Osztálya vezetőjének beszámolóját, aki több témakörben is kedvező híreket 
hozott. Az egyik, hogy a tavaly Bodrogkisfaludig felújított pályaszakasz 80-100 km/h-s 
közlekedésre is alkalmas lesz. Folytatódik már most ősszel a felújítás Olaszliszkáig, melynek 
kezdési időpontja szeptember 15-én várható, tehát szeptember 15. és november vége között 
Sátoraljaújhely és Szerencs között vonatpótló buszjáratok fogják szállítani az utasokat. 
Tavasszal még mindig önerőből Olaszliszkától Bodrogolasziig fog folytatódni a felújítás. Ez 
az első lépése annak a régi tervnek, hogy a villamosítás megindulhasson. Úgy tűnik, hogy 
2015-2016-ban elkezdődhet az előkészítő munka, és komoly reményét fejezi ki, hogy még 
ennek a ciklusnak a végén, tehát 2018-ig el is fogják tudni végezni a vasút-villamosítás teljes 
szakaszra vonatkozó munkálatait. Felmerülhet a kérdés, hogy Bodrogolaszi és Sátoraljaújhely 
között, a sárospataki szakaszon mikor lesz a felújítás? Ha beindul a villamosítás, akkor azzal 
párhuzamosan, annak részeként, ha valami miatt nem indul be, akkor természetesen 
Bodrogolaszi és Sátoraljaújhely közötti szakasz felújítását is el fogják végezni. Az InterCity 
járattal kapcsolatban igazgató úr elmondta, hogy a menetrend változása után, tehát december 
elején, közepén minden esély meg van rá, hogy visszaállítják az egy pár InterCity járatot, 
köszönet Vízi Zsoltnak, Bánkuti Gyulának és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselőnek. Este mozipiknik volt, amit tovább szeretnének folytatni a Makovecz Imre téren.  
Június 27-én Kovácsvágáson kerül megrendezésre a Zempléni Településszövetség napja, 
Balogh Zoltán miniszterelnök úrral fog néhány szót váltani a Sárospatakot érintő aktuális 
kérdésekkel kapcsolatban.  
Június 28-án kerül lebonyolításra a Végardói Falunap. Tokajban, a sárkányhajó fesztivál 
visszavágóján vesznek részt. Öregdiák találkozó lesz, illetve a Pataki Diák szobrának avatása 
holnap 1400 órakor.  
Szúnyogirtással kapcsolatban elmondja, hogy a kiemelt idegenforgalmi területek 
pluszforrásban fognak részesülni. Első körben Sárospatak még nem szerepelt, tegnap 
országgyűlési képviselő úrral egyeztetett, hogy Zemplén is – mint kiemelt turisztikai település 
– részesüljön ebben a támogatásban. A helikopteres irtásra legközelebb jövő héten 
csütörtökön este kerül sor, és nem tartja kizártnak, hogy egyszerre lesz a légi és a földi irtás is.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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Napirend tárgyalása:  
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Czinke Anita a Lavotta u. 55-57. társasház közös 
képviselőjét, valamint Cziráki Zsoltot, a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjét, majd kéri, 
ha a javaslattal kapcsolatban szóbeli kiegészítésük van, tegyék meg.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: A Sárospatak, Lavotta u. 55-57. 
szám alatti társasház lakóinak nevében eljáró közös képviselő kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy a panelprogram keretében megvalósítani kívánó 
felújításukat támogassa az önkormányzat.  
Az erre vonatkozó jogszabály erre lehetőséget ad. Állami támogatást nyertek a felújításra, 
mely keretében energiatakarékossági munkálatokat kívánnak elvégezni. Az állami támogatás 
mellett természetesen önerővel is rendelkeznek, de a kettő együtt sem elegendő a beruházás 
létrejöttéhez. Önkormányzati támogatásként 4.604.355,-Ft-ra lenne még szükség. 
Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy támogatja és a támogatás összege nem éri el 
ezt az összeget, abban az esetben a társasház vállalja, hogy ezt további önerő kiegészítéssel 
fogja pótolni.  
Önkormányzati támogatás odaítélését követően a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően támogatási szerződés keretében történik a támogatás nyújtása. A támogatási 
szerződés az előterjesztés része, melyben minden jogszabály által előírt kötelezettség 
szerepel. A társasház kéri a Képviselő-testületet, hogy a költségvetésben egyébként 
rendelkezésre álló összeg keretéig támogassa a felújítást.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, 5 igen szavazattal, egyhangúlag 4.100.000,-Ft összegű egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatás nyújtását javasolja a Sárospatak, Lavotta János utca 55-57. szám alatti 
társasház részére.  
 
Zérczi László képviselő: Örömét fejezi ki a tekintetben, hogy vannak olyan közösségek a 
panelházban lakók között, akik képesek ilyen összefogásra, hiszen nagyon nehéz egységet 
képviselni, elérni, hogy mindenki hozzájáruljon ilyen fejlesztéshez. Az önkormányzat részéről 
támogatja a javaslatot.  
 
Egyed Attila képviselő: Gratulál a társasháznak az összefogásért, természetesen támogatja. 
Kéri a közös képviselőt, röviden ismertesse milyen fejlesztés fog megvalósulni ezen 
beruházáson belül.  
 
Czinke Anita közös képviselő: A társasház új szigetelése fog megvalósulni, amely érvényes 
ÉMMI tanúsítvánnyal rendelkezik. Sajnos nyílászáró csere már nem fér bele az összegbe. A 
pályázatot 2009-ben nyújtották be először.  
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Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt összeggel elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

151/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött: 
 
1. A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 2873/2. helyrajzi számú, természetben 

Sárospatak, Lavotta János utca 55.-57. sz. alatti társasház részére a társasház 
épületének az „Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel 
Alprogram, iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására, 
korszerűsítésére” elnevezésű pályázat keretei között megvalósuló energiatakarékos 
korszerűsítéséhez  

 
4.100.000,- Ft összegű 

 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
 

2. A támogatás kizárólag az 1. pontban meghatározott célra használható fel a 
Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése esetén. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező Támogatási Szerződés aláírására. 
 

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet 
újraalkotásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
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Aros János polgármester: A korábbi elismeréseken túl három új kitüntetés adományozására 
tesz javaslatot, nevezetesen a Junior Pro Urbe díj, a Szent Erzsébet díj, valamint a Sárospatak 
nyilvánosságáért díj.  
A Junior Pro Urbe díjjal a város középfokú köznevelési intézményeiben végzős diákként 
tanulókat ismerhetik el kimagasló tanulmányi, kulturális vagy közéleti tevékenységükért, 
mellyel Sárospatak hírét öregbítették. Középfokú intézményenként egy elismerés 
adományozására tesz javaslatot, mely díj mindig a ballagási ünnepségen kerülne átadásra.  
Javaslatot tesz továbbá a Szent Erzsébet díjra, mely az egészségmegőrzés, a betegség 
megelőzés és gyógyítás, valamint karitatív területen hosszú időn keresztül, magas színvonalon 
végzett tevékenység elismeréseként adományozható legyen, mely díj átadására az augusztus 
20-án megrendezésre kerülő városi ünnepségen kerülne sor.  
Harmadik díj, melyre említést tett, a Sárospatak nyilvánosságáért díj, amely a város 
nyomtatott és elektronikus információszolgáltatásában magas színvonalon végzett munka 
elismerésének kifejezésére adhat lehetőséget. A díj a szabad sajtó napján, a március 15-i 
ünnepség keretében kerülne átadásra.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
a rendelet-tervezetben foglaltakat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Zérczi László képviselő: Az önkormányzat törekszik arra, hogy minél szélesebb körben 
elismerje azon személyek tevékenységét, akik saját szakterületükön kiemelkedő munkát 
végeznek. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Aros János polgármester: A rendelet terjedelmére tekintettel nem ismertetné most a benne 
foglaltakat, hiszen megtalálható a honlapon.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az új rendeletet elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  
 

a helyi kitüntetések adományozásáról  
 

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

 
 

1. Városi kitüntetések alapítása 
 

1. § 
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Sárospatak Város Önkormányzata azon személyek, közösségek munkásságának méltó 
elismerésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a város fejlődésében, jó 
hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az egyetemes emberi értékek 
gyarapításában, az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 

a) Sárospatak Város Díszpolgára 
b) Pro Urbe Emlékérem 
c) Junior Pro Urbe díj 
d) Comenius Emlékérem 
e) Ködöböcz József díj 
f) Szabó Károly díj 
g) Közszolgálatért díj 
h) Szent Erzsébet díj  
i) Pécsvárady Botond közéleti díj 
j) Sárospatak nyilvánosságáért díj  
k) Jó tanuló – jó sportoló díj 
l) Elismerő Oklevél 
m) Sárospatak Ifjú Géniusza díj 

 
 

2. Sárospatak Város Díszpolgára cím 
 

2. § 
 
Sárospatak Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a 
városon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárul a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
 

3. § 
 
(1) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő. 

 
(2) Évente egy kitüntetés adományozható. 
 
 

4. § 
 
(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, foglalkozását, külföldi esetében az állampolgárságot; 
b) az adományozás jogcímét és indokait; 
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét; 
d) a város címerét és az aláírásokat. 
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(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 
 
(3) A díszpolgári oklevél átadásának időpontját állami ünnephez vagy a kitüntetett személy 
egyéni ünnepéhez kell kapcsolni. 
 
 

5. § 
 
(1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely Sárospatak város tiszteletét és háláját fejezi 
ki, és ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít 
előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással. 
 
(2) A kitüntetett személy 

a) meghívandó a város hivatalos ünnepségeire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire; 
b) a Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülésein tanácskozási joggal részt vehet; 
c) a Képviselő-testület határozata alapján Sárospatak városát vagy az önkormányzatot 

képviselő delegációba meghívható; 
d) jogosult díjtalanul látogatni a város kulturális létesítményeit; 
e) elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának 

tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 
 
 

6. § 
 
(1) A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni. 
A díszpolgárok névjegyzékét ezen rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozásáról készült jegyzőkönyvet, a díszpolgár életrajzát és 
fényképét a Levéltárnak megőrzés érdekében át kell adni. 
 
 

3. Pro Urbe Emlékérem kitüntetés 
 

7. § 
 
(1) Pro Urbe Emlékérem kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, 
akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő. 

 
(3) A Pro Urbe Emlékérem kitüntetés mellé egyén részére díszoklevél és pénzjutalom, 
szervezet részére díszoklevél jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza.  
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(4) A Pro Urbe Emlékérem leírása: díszes tokba helyezett 10 cm átmérőjű bronzplakett, 
amelyen fölül a Pro Urbe felirat, középen a város címere, alul pedig a Sárospatak Város 
Önkormányzata felirat és az adományozás éve szerepel. 
 
(5) Évente két kitüntetés adományozható, melyből az egyik posztumusz kitüntetés lehet. 
 
(6) A kitüntetést az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester 
adja át. 
 
(7) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetettek névjegyzékét ezen rendelet 3. függeléke 
tartalmazza. 
 
 

8. § 
 
(1) A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés megvonható attól, aki arra 
érdemtelenné vált. 
 
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. 
 
(3) A visszavonásra az elismerés adományozásának eljárási rendjére vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 

 
4. Junior Pro Urbe díj 

 
9. § 

 
(1) Junior Pro Urbe díj adományozható a város középfokú köznevelési intézményében tanuló 
végzős diák részére, aki kiemelkedő tanulmányi, kulturális, vagy közéleti tevékenységével 
Sárospatak hírnevét öregbítette. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:  

a) települési képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága,  
c) Sárospatakon működő középfokú köznevelési intézmények munkatársai, munkatársi 

közösségei, valamint diákönkormányzata, 
d) civil szervezet. 

 
(3) Sárospataki középfokú köznevelési intézményenként egy elismerés adományozható, 
melyet a polgármester ad át az intézmény ballagási ünnepségén.  
 
(4) A Junior Pro Urbe díjban részesülőkre a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár, melynek összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza.  
 
 

5. Comenius Emlékérem kitüntetés 
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10. § 

 
(1) Comenius Emlékérem adományozható a város nevelési és oktatási intézményeiben tanító, 
hosszú ideje kiváló nevelő-oktató munkát végző pedagógusoknak. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
b) Sárospatakon működő nevelési és oktatási intézmények munkatársai és munkatársi 

közösségei, 
c) valamint hallgatói önkormányzat. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re  a Humán  Bizottság  tesz javaslatot.  
 
(4) A Comenius Emlékérem mellé díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét 
ezen rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
 
(5) A „Comenius Emlékérem” leírása: díszes tokba helyezett – 5 cm átmérőjű – bronzplakett, 
amelynek egyik oldalán Comenius stilizált portréja és „COMENIUS” felirat, a másik oldalán 
„SÁROSPATAK 1650-1654” felirat látható. 
 
(6) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. 
 
(7) A kitüntetést a pedagógusnap alkalmából tartandó városi ünnepségen a polgármester adja 
át. 
 
 

6. Ködöböcz József díj 
 

11. § 
 
(1) Ködöböcz József díj adományozható a város művelődéséért, kulturális életének 
fejlesztéséért kiemelkedő munkát végző személyeknek, csoportoknak. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő,  
b) a kulturális tevékenységet folytató szervezetek, 
c) működő civil szervezetek és öntevékeny körök. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza. 
 
(5) Évente egy díj adományozható. 
 
(6) A díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester 
adja át. 
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7. Szabó Károly díj 
 

12. § 
 
(1) Szabó Károly díj adható Sárospatak verseny-, diák- és szabadidősportjában több éven 
keresztül aktívan részt vevő és kiemelkedő eredményt elérő természetes személy vagy 
közösség részére. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) sárospataki sportegyesületek, 
b) sporttevékenységet folytató egyesületek, 
c) diák sportegyesületek, 
d) öntevékeny körök. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot. 
 
(4) A díjjal emléklap és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(5) Évente egy díj adományozható. 
 
(6) A díjat nemzeti ünnepeken, városi eseményekhez kapcsolódó egyéb ünnepségeken a 
polgármester adja át. 
 
 

8. Közszolgálatért díj 
 

13. § 
 
(1) Közszolgálatért díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik az 
önkormányzat intézményeiben köztisztviselőként vagy közalkalmazottként hosszú időn át 
kiemelkedő munkát végeztek. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
b) Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil, vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő, 
e) munkáltató. 

 
(3) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár, a pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza. 
 
(4) Évente egy díj adományozható. 
 
(5) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

9. Szent Erzsébet díj 
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14. § 
 
(1) Szent Erzsébet díj adományozható az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés és 
gyógyítás, valamint karitatív területen hosszú időn keresztül, magas színvonalon végzett 
tevékenység elismeréseként.  
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő,  
b) Képviselő-testület bizottsága, 
c) egészségügyi, vagy szociális intézmény,  
d) országgyűlési képviselő.  

 
(3) A kitüntetésben részesülőkre az Egészségügyi és Szociális Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A díjjal Szent Erzsébetet ábrázoló emlékplakett, Borsi Antal szobrász alkotása, oklevél és 
pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
 
(5) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át.  
 
 

10. Pécsvárady Botond közéleti díj  
 

15. § 
 
(1) Pécsvárady Botond közéleti díj adható a Sárospatak város közéletében hosszú időn át 
meghatározó tevékenységet folytató személyek és csoportok részére.    
 
(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti. 
 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot. 
 
(4) A kitüntetéssel emlékérem, díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen 
rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
 
(5) Az emlékérem leírása: díszes tokba helyezett 10 cm átmérőjű bronzplakett, amelyen 
középen Pécsvárady Botond arcképe szerepel, és a plaketten körben feliratként a Pécsvárady 
Botond Közéleti Díj látható.  
 
(6) Évente egy díj adományozható.  
 
(7) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

11. Sárospatak nyilvánosságáért díj 
 

16. § 
 
(1) Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozható a város nyomtatott és elektronikus 
információszolgáltatásában magas színvonalon végzett tevékenység elismeréseként.  
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(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:  
a) települési képviselő, 
b) képviselő-testület bizottsága, 
c) civil, vagy gazdálkodó szervezet,  
d) országgyűlési képviselő. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza.  
 
(5) Évente egy elismerés adományozható.  
 
(6) A díjat a március 15-e alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át.  
 
 

12. Jó tanuló - jó sportoló díj 
 

17. § 
 
(1) A kitüntetés az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói részére 
adományozható, akik a díj átadását megelőző tanévben kiemelkedő sporteredményeik mellett 
jó tanulmányi átlagot értek el. 
 
(2) A díjra felterjesztett tanulók két kategóriában részesülhetnek elismerésben: 

a) I. kategóriában a köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos diákok, 
b) II. kategóriában a köznevelési intézményekben tanuló 9-13. évfolyamos diákok. 

 
(3) A díj elnyerésére azok a tanulók jogosultak, akik a díj odaítélését megelőző tanévben 

a) I. kategóriában 4,70 vagy annál magasabb, 
b) II. kategóriában 4,3 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá 
c) az adott tanévben szeptember 1. és augusztus 31. között hazai (legalább a Diákolimpiai 

versenyrendszerben megyei), vagy nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek. 
 
(4) A díj adományozására - az oktatási intézmények ajánlása alapján – a Humán Bizottság 
tesz javaslatot. 
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(6) Évente legfeljebb négy díj adományozható. 
 
(7) A díjat a polgármester adja át a Képviselő-testület évi utolsó rendes ülésén. 
 
 

13. Elismerő Oklevél 
 

18. § 
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(1) Elismerő Oklevél adományozható azon személyek, szervek részére, akik a város 
munkahelyteremtése és lakossága foglalkoztatásának elősegítése, továbbá a szolgáltatás 
színvonalának javítása érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. 
 
(2) Az Elismerő Oklevél 3 kategóriában adományozható: 

a) I. kategóriában a 10 fő alatti, 
b) II. kategóriában a 10-50 fő közötti, 
c) III. kategóriában az 50 fő feletti foglalkoztatók részére. 

 
(3) Az Elismerő Oklevél adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő, 
e) a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének képviselője. 

 
(4) Évente kategóriánként egy-egy Elismerő Oklevél átadására kerülhet sor. 
 
(5) Az Elismerő Oklevélben részesülőkre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tesz javaslatot.  
 
(6) Az Elismerő Oklevelet az augusztus 20-a alkalmából megrendezett városi ünnepségen a 
polgármester adja át. 
 
 

14. Sárospatak Ifjú Géniusza díj 
 

19. § 
 
(1) Sárospatak Ifjú Géniusza díj adományozható annak vagy azoknak a sárospataki állandó 
lakhellyel rendelkező, vagy sárospataki oktatási intézményben tanulói, vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti fiatalnak vagy fiataloknak, aki vagy akik a díj 
odaítélését megelőző időszakban országos vagy nemzetközi elismerést szereztek valamely 
tudományos területen, vagy művészeti ágban. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti: 

a) települési képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) Sárospatakon működő nevelési és oktatási intézmények munkatársai és munkatársi 

közösségei, valamint hallgatói vagy diákönkormányzat, 
d) civil szervezet. 

 
(3) Évente egy elismerés átadására kerülhet sor. 
 
(4) A Sárospatak Ifjú Géniusza díjban részesülőkre a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(6) A Sárospatak Ifjú Géniusza díjat az augusztus 20-a alkalmából megrendezett városi 
ünnepségen a polgármester adja át. 
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15. Vegyes és záró rendelkezések 
 

20. § 
 
(1) A Képviselő-testület elhunyt személy és külföldi állampolgár részére is adományozhat 
díszpolgári címet, vagy kitüntető díjat. A külföldi állampolgár részére pénzjutalom nélkül. 
 
(2) Azon díjak vonatkozásában, ahol javaslattevő bizottság nincs megjelölve, ott az állandó 
bizottságok elnökeiből felálló ad hoc bizottság az Alpolgármester vezetésével tesz javaslatot. 
 
(3) A kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos előkészítői, szervezői tevékenységet a 
Sárospataki Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
(4) A díszpolgári cím és valamennyi kitüntető díj, elismerés adományozásáról a Képviselő-
testület minősített többséggel határoz. 
 
(5) A Képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert a kitüntető díj e rendeletben 
szabályozottaktól eltérő időben és helyen történő átadására. 
 
(6) A kitüntetés ugyanazon személynek és közösségnek legalább öt év elteltével 
adományozható ismételten. 
 
(7) A díjakkal járó jutalom fedezetét az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell 
biztosítani. 
 
(8) A kitüntetettek, elismerésben részesítettek nyilvántartásának vezetéséről a Sárospataki 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
(9) A korábban adományozott kitüntető díjak továbbra is viselhetők. 
 
 

21. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 

a) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet,  
b) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet 

módosításáról szóló 19/2007. (VI.29.) rendelet,  
c) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet 

módosításáról szóló 20/2007. (IX. 03.) rendelet. 
 
 
 
1. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott  
díszpolgári cím kitüntetettjei: 
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+ Béres Ferenc 

+ Domján József 

+ Hegyi József 

+ Dr. Ujszászy Kálmán 

+ Budavári Csaba 

+ Ködöböcz József 

+ Andrássy Kurta János 

 Tőkés László 

 Rolla János 

 Dr. Kováts Dániel 

+ Urbán György 

+ Makovecz Imre 

 
 
 
2. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Az elismeréssel, kitüntetéssel járó pénzjutalom nettó összege (e Ft): 
 
            
                      személy         közösség, 
            csoport, csapat 
 
 
Pro Urbe Emlékérem       120     - 
 
Junior Pro Urbe díj       25   50 
 
Comenius Emlékérem     70     - 
 
Szabó Károly-díj      70   100 
 
Ködöböcz József díj      70   100 
 
Jó tanuló – jó sportoló cím  I. kategória  25     - 
 
              II. kategória  35     - 
 
Közszolgálatért díj      70   100 
 
Szent Erzsébet díj       70   100 
 
Pécsvárady Botond közéleti díj    70   100 
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Sárospatak nyilvánosságáért díj     70   100 
 
Sárospatak Ifjú Géniusza díj      40   80 
 
 
 
3. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott  
„Pro Urbe Emlékérem” kitüntetettjei: 

- 1994. évtől - 
 
 
   Csehi Ferenc 

+ Sipos György 

+ Dr. Orbán István 

+ Lavotha Géza 

+ Urbán György 

+ Dr. Lázi János 

+ Szentimrei Mihály 

   Dr. Janó Ákos 

+ Dr. Balassa Iván 

+ Dr. Polányi Mária 

   Óbudai Társaskör 

   Liszt Ferenc Kamarazenekar 

   Dobay Béla 

   Molnár Irén 

+ Pécsvárady Botond István 

   Ágoston András 

   Dr. László Géza 

   Kuklay Antal 

   Dr. Seregély István 

+ Engi Andor  

   Novákovits István  

   Virágh Sándor 

   Kiss József 

   Déry Zoltán     
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   Szent Erzsébet Történelmi Társaság  

   Halász János  

 
 
 
Hajdu Imre képviselő távozott, az ülés további részén nem volt jelen.  
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani beszámolót 
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Aros János polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javaslat, úgy kéri a 
Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

152/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

• 14/2014. (I. 31.) KT. 
• 72/2014. (III. 28.) KT. 
• 78/2014. (IV. 25.) KT. 
• 79/2014. (IV. 25.) KT. 
• 80/2014. (IV. 25.) KT. 
• 81/2014. (IV. 25.) KT. 
• 82/2014. (IV. 25.) KT. 
• 83/2014. (IV. 25.) KT. 
• 84/2014. (IV. 25.) KT. 
• 85/2014. (IV. 25.) KT. 
• 86/2014. (IV. 25.) KT. 
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• 87/2014. (IV. 25.) KT. 
• 89/2014. (IV. 25.) KT. 
• 92/2014. (IV. 25.) KT. 
• 93/2014. (IV. 25.) KT. 
• 95/2014. (IV. 25.) KT. 
• 98/2014. (IV. 25.) KT. 
• 99/2014. (IV. 25.) KT. 
• 100/2014. (IV. 25.) KT. 
• 101/2014. (IV. 25.) KT. 
• 102/2014. (V. 06.) KT. 
• 103/2014. (V. 06.) KT. 
• 104/2014. (V. 06.) KT. 
• 105/2014. (V. 06.) KT. 
• 106/2014. (V. 06.) KT. 
• 107/2014. (V. 06.) KT. 
• 108/2014. (V. 06.) KT. 
• 111/2014. (V. 19.) KT. 
• 112/2014. (V. 19.) KT. 
• 113/2014. (V. 19.) KT. 
• 114/2014. (V. 19.) KT. 
• 115/2014. (V. 19.) KT. 
• 116/2014. (V. 19.) KT. 
• 117/2014. (V. 19.) KT. 

 
lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kérdezi jegyző asszonyt, a javaslattal kapcsolatban van-e szóbeli 
kiegészítése.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az önkormányzat a kezdetek óta részt vesz ebben a programban, 
mely jogszabályváltozás kapcsán 2014. augusztus 1-től a naptári éves rendszerről tanéves 
rendszerre áll át. 2014. december 31-ig van érvényes szerződés a beszállítókkal, azonban a 
tanéves rendszer miatt szükséges, hogy a 2015-ös évre vonatkozóan a tanév II. felére a 
szerződést meghosszabbítsák.  
Az ajánlattételi eljárás lefolytatásra került, három helyről kértek ajánlatot, az ABAÚJTEJ 
Közös Vállalattól, az EGERTEJ Tejipari Kft-től, illetve – kiegészítő anyagként került 
kiosztásra, mivel az anyag megküldését követően érkezett – az East Milk Kft-től. Ez utóbbi 
azonban az előterjesztésben foglaltakon nem változtat, a legkedvezőbb ár az ABAÚJTEJ 
Közös Vállalattól érkezett.  
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Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a 
2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban való részvételt, illetve, hogy a szállítási 
szerződést az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta és 5 igen – egyhangú – szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a 
2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban való részvételt, illetve, hogy a szállítási 
szerződést az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta. 
4 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek a 2014/2015. tanév II. 
félévben az óvodatej programban való részvételt, illetve, hogy a szállítási szerződést az 
ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg.  
 
Szabó András képviselő: Mindenki előtt ismert, hogy régebben sárospataki beszállító volt, 
kérdése, hogy most miért nem lehet sárospataki cég?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Azért nem a környékbeli és Sárospatakon jelenlévő cégektől 
történik a beszállítás, mert nem lehet olyan cégtől megrendelni az iskolatejet, akik tovább 
értékesítő cégek, tehát közvetlenül csak olyan vállalatoktól rendelkezhetnek, ahol helyben 
történik a csomagolás, ez jogszabályi rendelkezés, tehát ezért váltottak a korábbi évek 
gyakorlatától.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat a bizottságok javaslata alapján elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

153/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2014/2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy támogatja a 2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban 
való részvételt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal a szállítási 
szerződést megkösse. 
 
 
Felelős: polgármester  
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Határid ő: azonnal 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Sárospatak a magyarországi csatlakozás óta minden évben 
megszervezi az Európai Autómentes napot, mely a fenntartható és környezetbarát városi 
közlekedést népszerűsítő programsorozat.  
Ebben az évben „A mi utcánk, a mi jövőnk” a rendezvény jelmondata, melyhez kapcsolódóan 
a városban működő intézmények és egyesületek szakembereinek bevonásával szervezünk 
programokat. Az Európai Autómentes Napot minden év szeptember 22-én rendezzük meg, 
melynek során egy utat lezárunk a gépjármű forgalomtól.  
Az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infrastruktúráért felelős államtitkára az évben is felhívást intézett az önkormányzatok felé, 
hogy csatlakozási szándékukat 2014. augusztus 1-ig jelezzék.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
a határozat-tervezetben foglaltakat 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
Kiegészítésként elmondja, hogy helyszín egyelőre nincs kijelölve, az a törekvés, hogy 
valamelyik iskola közelében legyen. A Humán Bizottság ülésén felvetődött, hogy mivel 
egymáshoz közel van a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskola, bekapcsolva a Makovecz Imre teret is, egy ehhez közeli helyszínt 
szeretnének javasolni a rendezvény lebonyolítására. Igénybe lehet erre a célra venni a Bodrog 
Hotellal szembeni parkolót is, még keresik a helyszínt.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a bizottságok javaslata 
alapján a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Zérczi László képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

154/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozási szándékról  



 29 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Autómentes Naphoz.  

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  

 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 6.743.000,-Ft 
összeget biztosított a Sárospatak város területén létesítendő térfigyelő-kamerarendszer 
kiépítésére. Megjelent egy 100 %-os támogatottságú pályázat térfigyelő-kamerarendszer 
kiépítésére, ezt a pályázatot benyújtották. A hozzá eljutott információk alapján a pályázat nem 
nyert, bár ez még írásban nem érkezett meg, tehát vissza kell térni az eredeti verzióhoz. A 
költségvetésben szereplő összeg kiegészítésére tesz javaslatot, hiszen ebben a 6,7 millió 
forintban még nem szerepelt, mert akkor műszakilag nem látták megvalósíthatónak a 
Vízikapu térfigyelő kamerával történő ellátását. Azóta megtalálták a technikai megoldást, így 
plusz 734.326,-Ft bruttó 932.594,-Ft magának a Vízikapunak a bekamerázása, melyre 
megtalálták a forrást.  
A kötelező ebösszeírás soron lévő 1 millió forint terhére javasolja ezt az összeget biztosítani, 
ezzel kiegészítve kötnék meg a szerződést, és egy hónapon belül el is tudnák végezni a 
munkát.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Szabó András képviselő: Az üzemeltetés felől érdeklődik.  
 
Zérczi László képviselő: Támogatja a javaslatban foglaltakat. Természetesen a későbbi 
időszakban, akár években lehetőség szerint javasolja ennek bővítését a belvárosból a város 
szélei felé. 
 
Aros János polgármester: Az egész rendszert úgy igyekeztek megtervezni és kialakítani, 
hogy az folyamatosan bővíthető legyen.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Nagyon szigorú jogszabály írja 
elő ilyen térfigyelő-kamerarendszernek az üzemeltetését és használatát. Amikor ezt tervezték,  
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akkor szerették volna a rendőrség épületébe telepíteni, melynek technikai, illetve jogi 
akadályai voltak.  
Úgy tervezik, hogy a közterület-felügyelet lesz az a szervezet, ahol le lesz telepítve ennek a 
központi egysége. Természetesen ők is megkapják az ehhez szükséges képzéseket, ami a 
vállalkozó kötelezettsége lesz, tehát oktatásokat fog tartani mind jogi, mind technikai oldalról. 
Természetesen online elérhetősége lesz a Rendőrkapitányságnak is, tehát a két szerv fogja 
közösen felügyelni. Nyilván amikor bármilyen esemény történik, akkor a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően történik majd az adatok szolgáltatása.  
Ugyan közterület-felügyelet nincs 24 órában, viszont ez a rendszer rögzíteni képes és 
visszakereshető a rögzített adat. Természetesen a bővítésre gondoltak, mint ahogy azt 
polgármester úr is említette.  
Emlékeztet rá, a pályázatot pontosan azért szerették volna benyújtani, mert kibővített 
tartalommal szerették volna kiépíteni a rendszert. 32 kamera képének fogadására, illetve 
rögzítésére lesz alkalmas a rendszer, nyilván jelenleg ennyi kamera nem kerül telepítésre, de 
amennyiben az elkövetkezendő években erre lesz forrás, mindenképpen szeretnék – ha 
apránként is – bővíteni.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Szvitankó Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

155/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízikapu Szabadtéri Színpad 
környezetének közbiztonsága érdekében a térfigyelő kamera telepítésével egyetért. A 
telepítéshez szükséges nettó 734.326,-Ft összeget a 2014. évi költségvetésben „Kötelező 
ebösszeírás” soron lévő 1.000.000,-Ft terhére biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a kamera telepítésének megrendelésére  
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31.  
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A polgármester távozott, az ülés további részén nem volt jelen, az ülés vezetését átadta Sikora 
Attila alpolgármesternek, aki 5 perc szünetet rendel el.  
 
 
 

S z ü n e t   u t á n : 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Köszönti Papp Imrénét a Sárospataki Gondozási Központ 
vezetőjét, Lökkös Attila szakmai vezetőt, valamint Kanyik Csaba szociális szakértőt.  
Mielőtt átadná a szót a meghívottaknak, megkéri jegyző asszonyt, ismertesse, miért volt 
szükség a szociális térkép elkészítésére.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 2013-ban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a korábban a 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által megnyert pályázatot – TÁMOP-5.4.9-11/1 
kódszámú, Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására – 
átveszi.   
Azért döntött így, mert Sárospatak a kistérség életében, illetve a társulás életében is gesztor 
szerepet játszott, illetve fontosnak érezte, hogy ennek a pályázatnak a megvalósulása 
megtörténjen, továbbá a szociális térképen a koncepción keresztül közelebb jussanak a 
szociális helyzet feltárásához. Ezen programon belül megvalósul a Sárospataki Gondozási 
Központban dolgozó kolléganők képzése. Ezzel 6 évre előre megszerezték azokat a credit és 
képzési pontokat, amelyre szükségük van munkájuk elvégzéséhez.  
 
Lökkös Attila szakmai vezető: A szociális térkép kistérségi vagy járási szintű, tehát a 
környező falvakat is magába foglalja, tulajdonképpen egy diagnózis a jelen állapotról. A 
rendszerváltás óta szociális térkép nem készült a területről, ami egy jelentős dolog, illetőleg az 
elkövetkezendő években pályázatokhoz, megvalósíthatósági tanulmányokhoz, szakmai 
koncepciókhoz használható ez az anyag, 3-5 évig nem évül el.  
Tavaly tavasszal jelent meg a 2011. évi KSH népszámlálás, amely települési szintű adatokat 
tartalmazott, az átlagnépességre a KSH adatokat használták, a kliensekre vonatkozóan pedig 
több mint 300 háztartást kerestek meg, ami több, mint 1000 főt jelent. A szociális 
szakemberek vették fel az adatokat (lakásviszonyok, adósságkezelés, munkanélküliség, múlt, 
jelen, családtörténetek, stb.) Tehát próbálták felmérni a háztartásokat, hogy milyen 
erőforrások állnak rendelkezésre.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Zérczi László képviselő: Az elkészült anyag jelentős és sokrétű munkát takar, és rendkívül 
hasznos a tekintetben, hogy erről összefoglalva egy képet láthat bárki, amit nemcsak az 
önkormányzat, hanem akár civil szervezetek, egyesületek sokrétű szegmense használhat.   
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Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: Köszönetet mond a Képviselő-
testületnek, mely szerint egy 2013. évi döntésével a társulástól átvette a projekt 
megvalósítását. Jegyző asszony említette, hogy a projekt keretén belül megvalósult a 
dolgozók credit pontjainak megszerzése, de nemcsak ennyit kapott a Gondozási Központ, 
hanem csapatépítő tréningeken – ahol neves előadók tartottak előadást –, 
műhelyfoglalkozásokon vettek részt, irodabútorokat, informatikai eszközöket (laptop, 
nyomtató) kapott az intézmény és Erdős Tamás úr folyamatosan ellátja az intézményt 
irodaszerekkel. Még egyszer köszönet, hogy ez megvalósulhatott, mert ha ezt az 
intézménynek kellett volna finanszírozni, az számára közel 2 millió forint kiadást jelentett 
volna.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A honlapon keresztül megismerhető lesz mind a szociális térkép, 
mint a szolgáltatástervezési koncepció tartalma, ami kistérségi, illetve járási szintű anyag. 
Tehát nem konkrétan Sárospatakra leképezve tartalmazza az adatokat, hanem Sárospatak és 
az egykori kistérségi társulás települései, illetve a járási településekre vonatkoznak. Kritika 
volt arra vonatkozóan, hogy a járáson belül hány lakos él, és a járáson belül élő 
lakosságszámhoz képest lehet, hogy nem megfelelő mennyiségű azoknak a kérdőíveknek, 
illetve meghallgatott személyeknek az aránya, akikből megállapításokat lehetne levonni.  
Arra jutottak, hogy tulajdonképpen lehet több embert is kérdőívvel esetlegesen megkeresni, 
véleményt és helyzetképet feltárni. 
A megkérdezettek és az anyag összeállításához véleményt és adatot szolgáltatók többsége a 
Gondozási Központ által ellátott családok, személyek, kliensek köréből állt. Nemcsak azzal 
szembesülhetnek, hogy hogyan látja külső szemlélő a helyzetet, hanem a kliensekről is 
szerepel összegzés, hogy ki hogyan érzi a saját helyzetét. Az anyag nagyon részletes, például 
kitér arra, hogy az emberek milyen komfortfokozatú lakásban élnek, hány szobás a lakás, az 
iskolai végzettség, a nemek aránya, a jövedelmi viszonyok, életkori adatok, tehát nagyon sok 
és fontos adat, amiből kistérségi vagy járási szinten látható, hogy merre haladnak.  
A térkép alapját képezte a koncepciónak, amiről érdemes beszélni. A koncepció azt irányozza 
elő, hogy Sárospataknak központi szerepet kell ellátni a jövőben a szociális ellátások 
területén, felvállalva azt, hogy mind a munkáltatói jogokat, mind a feladatszervezést magához 
vonva biztosítja a sárospataki és a járási települések lakosai számára azt, hogy a szociális 
ellátás mindenütt biztosítva legyen. Nem Sárospatak településén értik mindezt, hanem 
Sárospatakon megszervezve, mindenki számára a saját településén elérhetőleg és közel az ő 
lakóhelyéhez. Ez egy koncepció, egy terv arra, hogy a jövőben talán így érdemesebb tovább 
haladni. Azonban mint minden terv, nagyon sok egyéb, rajta kívül álló és Sárospatak várostól 
is kívül álló okoktól függ, hogy ez hogyan és milyen formában milyen %-ban valósul majd 
meg.  
Ide érthetőek egyaránt a jogszabályi változások, az, hogy a szociális ellátások vonatkozásában 
a jövő milyen finanszírozási formát hoz majd, tehát sok-sok olyan külső tényező van, 
amelytől ez a terv valamilyen szinten változhat, esetlegesen talán más irányt is vesz.  
 
Lökkös Attila szakmai vezető: Vannak negatív statisztikák, de tudják, hogy a 33 
leghátrányosabb kistérség egyike Sárospatak, ez igazából nem okozott meglepetést. Inkább a 
pozitívumok voltak meglepőek más kistérséghez hasonlóan, egy polgárosodás látszik az 
adatokból. 
A műhelyfoglalkozásokon azt próbálták elérni, egy szemléletváltással felkészíteni a 
kollégákat a változásokra. Az oktatási rendszerben már elkezdődött egy átalakulás, a 
feladatalapú finanszírozás bármikor bekövetkezhet, megjelenhet a szociális ellátásban. Csak 
arra fognak pénzt adni, ami dokumentáltan a klienssel valós tevékenység. Várható, hogy itt is 
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átalakul a finanszírozás, ezt próbálták szemléletben is előkészíteni, illetve a koncepció 
strukturálisan próbálja vagy szervezetileg próbálja jobban összehangolni az alapellátásokat, 
főleg, hogy az egészségügy és az egyéb segítő szakmákkal hatékonyabb és napi szintű legyen 
a kommunikáció, az esetátadás, esetkezelés, ne külön dolgozzanak az ellátórendszerek 
egymás mellett.  
Nyilván ezt az anyagot a honlapon meg fogják jelentetni, mivel nyilvános dokumentumokról 
van szó, ami mindenki számára elérhető lesz.  
 
Zérczi László képviselő: Az anyag 18. oldalán található diagram, illetve minden más adat 
akár a társadalmi, gazdasági helyzet szempontjából hasznos, illetve fontos lehet.  
 
Szabó András képviselő: A Sárospataki Gondozási Központ vezetőjétől érdeklődik, hogy 
mennyi credit pontot gyűjtöttek össze a kolléganők, ez mennyi megtakarítással és milyen 
előnyökkel jár?  
Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az elkészült két anyag a következő pályázatoknál 
felhasználható-e, nyilván igen, ami előnyt jelent.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Mindkét anyag nagyon részletes, nagy munka eredménye. 
A jövőre vonatkozóan elmondja, hogy egy ilyen típusú, ilyen volumenű munka elvégzése 
előtt célszerű lett volna informális megbeszélést tartani.  
 
Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője: A szociális ellátásban dolgozók 
továbbképzési kötelezettségét az 1993. évi törvény írja elő. Szakdolgozóknak 60 creditpontos, 
felsőfokú végzettséget szerzett dolgozóknak 80 creditpontos képzésben kell részt venni. Ezek 
megszerzését egy dolgozó számára 35-40 eFt-ért lehet megszerezni, ebben a pályázatban 50 
dolgozónak sikerült megszerezni a 60, illetve a diplomásoknak a 80 creditpontot. Ebből is 
látható, hogy pénzben is profitáltak, nemcsak a szolgáltatástervezési koncepció és a szociális 
térkép készült el, hanem maga az intézmény, illetve az önkormányzat költségvetése is 
megtakarított bizonyos pénzösszeget.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Olyan anyagról van szó, amelyet az önkormányzat 
megörökölt a kistérségtől, hiszen még a pályázatot ő nyújtotta be. Ezt továbbvitte az 
önkormányzat és egy olyan használható anyagot kaptak, amely a későbbiekben felhasználható 
pályázatok benyújtásánál vagy bármilyen szociális terv készítésénél, illetve az előbb 
felsoroltak alapján komoly anyagi haszna is lehet, hiszen a Sárospataki Gondozási Központ 
szakemberei komoly segítséget kaptak ezáltal. Köszönet a közreműködőknek az elvégzett 
munkáért, amely munkát pályázati pénzből finanszíroztak, ráadásul hiánypótló anyagról van 
szó.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről készült 
anyagot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.   
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

156/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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Sárospatak Kistérség Szociális Térképéről  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és Sárospatak Kistérség Szociális Térképét, az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.  

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgybani 
javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat-tervezet tárgyában és 1. pontjában a 
„Sárospatak Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Sárospatak Kistérség” szöveg 
lépjen.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a bizottság 
javaslata alapján elfogadja Sárospatak Kistérség Szolgáltatástervezési Koncepcióját, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

157/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak Kistérség Szolgáltatástervezési Koncepciójáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő döntést hozta: 
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1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospatak Kistérség 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Sárospataki Gondozási 
Központ vezetőjét, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepció alapján készítse el 
az annak végrehajtását bemutató Intézkedési Tervet, mely részletesen tartalmazza a 
célok megvalósításához szükséges feladatokat, annak felelőseit illetve a beavatkozások 
sikerességét bizonyító eredményességi mutatókat és a szükséges erőforrások 
meghatározását 
 
Felelős: a Sárospataki Gondozási Központ vezetője 
Határid ő: 2014. november 30. 
 

 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a 
munkanélküliség alakulásáról  
Előterjesztő: Baranyi József a Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség 
vezetője  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.  
 

Sikora Attila alpolgármester: Köszönti Baranyi József kirendeltségvetőt, majd kéri, hogy a 
tájékoztatóval kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Baranyi József a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 
vezetője: Sárospatakon a foglalkoztatási helyzetben némi pozitív irányú elmozdulás 
tapasztalható. Ez jellemző a versenyszférára is, ha nem is nagy mértékben, de azt tapasztalják, 
hogy a meglévő vállalkozások megerősödtek és néhány fővel bővítik a foglalkoztatotti 
létszámot. Ennek eredményeképpen az elmúlt időszakban több mint 150 fő került 
elhelyezésre különböző támogatási formában, amit a versenyszférában a foglalkoztatóknak 
támogatásként tudnak nyújtani.  
Ami nagyobb mértékben foglalkoztatás bővülés az a közfoglalkoztatás területén tapasztalható, 
ami az elmúlt néhány évben jelentős mértékben emelkedett. Úgy tűnik, hogy a 
közfoglalkoztatást értékteremtő irányba sikerült elvinni. Ennek eredményeként olyan 
feladatokat látnak el az önkormányzat területén közfoglalkoztatásban, amelyek hozzájárulnak 
a város szépítéséhez, ill. a közétkeztetésben az alapanyagok előállításához. A 
közfoglalkoztatásban részt vevők száma jelentős mértékű a város területén, ennek 
eredményeképpen kevesebb, mint 600 regisztrált álláskereső van Sárospatakon. Kéri a 
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Polgármesteri Hivatalt, mint az egyik legnagyobb közfoglalkoztatót, hogy továbbra is vegyen 
részt a közfoglalkoztatási programok szervezésében. 2013-ban Sárospatakon több, mint 500-
an vettek részt közfoglalkoztatásban. Jelenleg 250 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Bíznak 
abban, hogy lesznek támogatási lehetőségek az év hátralévő részében.  
 
Zérczi László képviselő: Elhangzott, hogy kismértékű, de pozitív a változás a foglalkoztatás 
területén a városban – ez véleménye szerint nagyon nagy eredménynek számít, és ez a 
folyamat remélhetőleg folytatódni fog, bár sok még a teendő e területen.  
Saláta László Mihály képviselő: Sajnálattal állapítható meg, hogy még vannak 
munkanélküliek Sárospatakon. Szerepel az anyagban, hogy az álláskeresők közül ellátásban 
nem részesül 464 fő. Ők miből élnek? A munkaképes korú felnőtt lakosságra vonatkozóan 
van-e adat arra vonatkozóan, hogy hányan vannak azok, akik nem is próbálnak meg állást 
keresni? Köztudott, hogy évek óta a Munkaügyi Központ foglalkozott a különböző szakmák 
képzésével – kérdése, van-e adat arra vonatkozóan, hogy milyen százalékban sikerült a 
különböző szakmákban elhelyezkedniük a munkanélkülieknek?  
 
Oláh József Csaba képviselő: A 2014. évi startmunkaprogram felől érdeklődik, azt tudja, 
hogy a mezőgazdasági program már elindult.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Az előző napirendnél is szóba került a munkanélküliség 
helyzete. Véleménye szerint 2010. évhez képest a 2014. évi adat nagyon jó, hisz csökkenést 
mutat, a munkakorú lakosság száma pedig növekedett. 
 
Baranyi József a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 
vezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy intézményüknek nincs adata a nem regisztrált 
munkanélküliek számáról. Ha valakinek nincs munkája regisztráljon a Kirendeltségen, hisz 
ezáltal nagymértékben nő az esélye arra, hogy munkát találjon, vagy átképzésen vegyen részt. 
Elég gyakran keresnek CNC forgácsolót, szakácsot és építőipari szakmunkásokat.  
Van olyan kategóriája a regisztráltaknak, hogy ellátásban nem részesülők – ők már általában 
kimerítették az álláskeresési ellátást, mely jelenleg 3 hónap. Ennyi idő alatt elég nehéz 
elhelyezkedni, általában fél év vagy még később találnak munkát maguknak az álláskeresők. 
Akik kimerítették álláskeresési ellátásukat, szociális ellátásban részesülhetnek (foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás), mely a család vagyoni helyzete alapján kerül megállapításra, jelenleg 
az önkormányzatok állapítják meg ezen ellátást.  
Felvetésre válaszolva elmondja, hogy igyekeznek olyan képzéseket szervezni, amely a 
munkáltatói igényekre épül. A már említett építőiparban és CNC forgácsoló szakmában 
elkelnek az emberek. Aki komolyan veszi a képzésben való részvételt és megfelelő szakmai 
tapasztalatra tesz szert, nagy eséllyel el tud helyezkedni  - 70 % .  
Az éves startprogramokkal kapcsolatosan azt a tájékoztatást kapták a Belügyminisztériumtól, 
hogy augusztusban indulnak programok (belvíz, közút) – a források rendelkezésre állnak. A 
mezőgazdasági program már zajlik, melyben 83 fő vesz részt.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Összességében elmondja, hogy Szvitankó és Zérczi képviselő 
úr által elmondottakkal ért egyet, miszerint a munkanélküliek számának 10,2-ről 7,9-re 
történő csökkenése nem rossz eredmény - ebben komoly szerepe van a közfoglalkoztatásnak, 
startmunkaprogramnak. Örömteli az is, hogy a startmunkaprogram folytatódik, méghozzá 
nagyobb anyagi támogatással. Köszöni a Munkaügyi Központ támogatását, hisz jelentős 
munkát végeznek e munka koordinálásával, a Polgármesteri Hivatallal együtt.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését a tájékoztató tudomásul 
vételéről. 
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

158/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót 
megtárgyalta és azt tudomásul vette. 
 
Köszönetét fejezi ki a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
vezetőjének és munkatársainak a végzett munkáért. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy a Képviselő-
testületet az Erdélyi János út 16. szám alatti ingatlan egyik résztulajdonosa kereste meg azzal, 
hogy tulajdonrészét felajánlja megvételre az önkormányzat számára. Nem először szerepel 
már ez az anyag a testület előtt. Most az ingatlan ¼ részét ajánlják fel megvételre az 
önkormányzatnak. Az ingatlan 50 %-ban már az önkormányzaté, a másik 50 %-ának két 
tulajdonosa van, ebből az egyik ajánlja fel az ¼ részt, 12.500 eFt-os vételár mellett. Abban 
kéri a Képviselő-testület döntését, hogy kíván-e az önkormányzat ezen ingatlanban további 
tulajdonrészeket szerezni. Ha igen, el kell indulnia egy előkészítő munkának, mert a 
birtokviszonyok még tisztázatlanok, ill. el kell készíteni az ingatlanforgalmi értékbecslést, 
mely az idő rövidsége miatt még nem készült el. Nagyjából prognosztizálható az ingatlan 
értéke – 7-10 mFt a teljes ingatlan vonatkozásában. Kéri a Képviselő-testület döntését arról, 
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hogy amennyiben van szándék az ingatlan megvásárlására, hatalmazza fel a polgármestert 
arra, hogy további tárgyalásokat folytasson a vételár vonatkozásában és a megvásárolandó 
ingatlanrészek pontos meghatározásában, és ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kerüljenek 
meghatározásra a pontos paraméterek.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag a határozat-tervezet C/ variációját javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek, miszerint ne vásárolja meg a felajánlott ingatlanrészt.  
Szabó András képviselő: Csodálkozik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésén, kevés 
idő maradt a téma megtárgyalására. A lakáskoncepció szerint a közös ingatlanok 
megszüntetésére kell törekedni, véleménye szerint érdemes lenne újra tárgyalni az ügyet, 
nyilván nem a 12,5 mFt-os áron, hisz az már most megállapítható, hogy ez nagyon magas 
összeg. Meg kellene vizsgálni, hogy mire tudnák használni az ingatlant, vagy a már meglévő 
ingatlanrészekkel együtt eladni.  
 
Zérczi László képviselő: Nagyon magas áron kívánja felajánló értékesíteni az ¼ rész 
ingatlant, hisz a negyedrészt néggyel beszorozva 50 mFt jön ki, hatalmas az értékkülönbség, 
ezért valóban érdemes lenne még tovább tárgyalni az ügyet, hogy közeledjenek az 
értékhatárok. 
 
Oláh József Csaba képviselő: A felajánlott összeget komolytalannak tartja, hisz pár évvel 
ezelőtt a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlant 80 mFt-ra becsülték, tárgybani ingatlan értéke 
pedig 50 mFt-ra jön ki. Keressék meg az önkormányzatot felajánlók egy komoly ajánlattal, a 
jelenlegi javaslatot nem támogatja, mely egyébként is arra irányult, hogy van-e szándéka 
megvásárolni az önkormányzatnak vagy sem, ő javasolja, hogy ne vásárolja meg. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Amennyiben a határozati-javaslat C/ variációját fogadja el a 
testület, javasolja kivenni belőle a ,,Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi eljárás 
lefolytatására.” szövegrészt.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Így van, adminisztrációs hiba 
történt.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület döntését 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatáról, miszerint a határozat-tervezet C/ variációját 
fogadják el, miszerint nem kívánják megvásárolni a felajánlott ingatlanrészt. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
159/2014. (VI. 27.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
s akként döntött, hogy Lukács Tiborné Sárospatak, Szabó Ervin u. 1. sz. alatti lakos 
Sárospatak belterület 237. helyrajzi számú, természetben Sárospatak, Erdélyi J. út 16. 
sz. alatt lévő ingatlanban fennálló ¼ arányú tulajdonjogát nem kívánja megvásárolni. 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: A javaslatot minden bizottság tárgyalta, kéri a véleményeket.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a javaslat 
elfogadását. 
 
Oláh József Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag javasolja a javaslat elfogadását.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kiemeli az októberi hónapot, amikorra nincs betervezett 
napirend, hisz önkormányzati választásra kerül sor, annak függvényében kell majd alakuló 
ülést tartani, de ennek időpontja előre még nem tervezhető.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslatot elfogadja, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
160/2014. (VI. 27.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. II. félévi munkatervét 
elfogadja. 
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Az elfogadott munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: folyamatos, 2014. december 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az előző képviselő-testületi üléseken már sorra vették az 
intézmények alapító okiratának módosítását. Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak 
miatt van szükség az alapító okiratok módosítására, a kormányzati funkciók megadása 
szükséges az új szabályok szerint, ill. a Gondozási Központ vonatkozásában szintén az 
államháztartásról szóló törvény 2014. január 1-jétől hatályos módosításával megszűnt a 
költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratban már nem 
szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés – ez is aktualizálásra kerül. Ezen túlmenően a 
szociális étkezők ellátotti számában lenne változás, a 350 fő szociális étkező helyébe 300 fő 
kerülne be. Végezetül még technikai, és a Magyar Államkincstárral egyeztetett módosítást 
hajtanának végre az okiraton (működési köre helyett illetékessége és működési köre), 
valamint a fenntartó szerv nevénél már az új címet jelölnék meg (Rákóczi út 32.).  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
161/2014. (VI. 27.) KT. 
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h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospataki Gondozási Központ 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 161/2014. (VI. 27.) KT. határozathoz 
 

Sárospataki Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
A Sárospataki Gondozási Központ Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2013.VIII.8. napján 201/2013. (VIII. 8.) 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 
 
„Alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881011 Idősek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
             közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

101221  Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
101222   Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
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107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
107054  Családsegítés 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236  Országos közfoglalkoztatási program” 

 
2. 

 
Az Alapító Okirat 4. pont  
 
„c) étkeztetés              350 fő” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„c) étkeztetés              300 fő” 

 
3. 

 
Az Alapító Okirat 5. pont „Működési köre” helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ Illetékessége, működési köre” 
 
 

4. 
Az Alapító Okirat 7. pontja  
 
„Fenntartó szerv neve, székhelye: 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.”  
 
szövegrész törlésre kerül. 
 

5. 
 
Az Alapító Okirat 8. pontja  
 
„ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
szövegrész törlésre kerül. 
 

6. 
 
Az Alapító Okirat 9. pontja 7. pontra és az alábbi megnevezésre változik:  
„7 . A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 
 

7. 
 
Az Alapító Okirat 10. pontja 8. pontra változik és a 
 
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
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A Gondozási Központ foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein alapszik”  
 
 helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

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

 
8. 

Az Alapító Okirat 11. pontja 9.pontra változik. 
 

 
9. 

 
A 2013.VIII.8. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Gondozási Központ 2013. VIII. 8. napján kelt, 201/2013. (VIII. 8.) 
KT. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2014. (VI. 27.) 
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 
161/2014. (VI. 27.) KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2014. június 27. 
 

                                                 Aros János  
                                polgármester 

2. melléklet a 161/2014. (VI. 27.) KT. határozathoz 
 

A Sárospataki Gondozási Központ Alapító Okirata 
(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
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§-ában foglaltak szerint, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv 
 
Neve: Sárospataki Gondozási Központ 
 
Rövidített neve: Gondozási Központ 
 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
Alapítás éve: 2000. január 1. 
 
2. Telephelyei: 
 

a) Idősek Klubja    3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 5. 
b) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 3950 Sárospatak, Borsi út 73. 
c) Támogató Szolgálat    3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 

 
 
3. A jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 
 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül     
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

101221  Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
101222   Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
107054  Családsegítés 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236  Országos közfoglalkoztatási program 

4. Ellátotti létszám: 
 

a) Idősek Klubja     30 fő 
b) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 24 fő 
c) étkeztetés              300 fő 
d) házi segítségnyújtás             100 fő 

 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
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A Gondozási Központ működési köre – a Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézménye kivételével – Sárospatak város közigazgatási területe. 
A Támogató Szolgálat és a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye működési köre Sárospatak 
kistérség közigazgatási területe. 
 
 
6. Irányító szerv neve, székhelye: 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
 
 
7.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról 
szóló rendelet alapján, az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Sárospatak Város 
Képviselő-testülete nevezi ki. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 
 
 
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

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

 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az 1. és 2. pontban megjelölt címek 
alatti ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Gondozási Központ 2013.VIII.8. napján kelt, 201/2013. (VIII. 8.) 
KT. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2014. (VI. 27.) 
KT. határozatával hagyta jóvá. 
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Sárospatak, 2014. június 27. 
 

                                                            Aros János  
                               polgármester 

 
 
 

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

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy az előbb elmondottak szerint az új kormányzati 
funkciók megadása ez esetben is szükségessé vált, a gazdasági besorolásra vonatkozó 
rendelkezések szintén. Kiemeli, hogy két új kormányzati funkcióval bővül az intézmény 
tevékenysége: a piac üzemeltetése és a nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása. A MÁK felhívta a figyelmet az intézmények 
elnevezésének megkülönböztetésére, ezért az intézmény neve Kommunális Szervezet helyett 
Sárospataki Kommunális Szervezet elnevezésre változik.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

162/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának módosítását a határozat 1. 
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
 
Felelős: jegyző 
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Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 162/2014. (VI. 27.) KT. határozathoz 
 

Sárospataki Kommunális Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
 
A Sárospataki Kommunális Szervezet 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  
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdése, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 8-16. §-aiban foglaltak 
alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki.” 
 
preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép: 
 
„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) 
bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 
 

2. 
 
Az Alapító Okirat 1. pont  
 
„A költségvetési szerv neve: Kommunális Szervezet ” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„A költségvetési szerv neve: Sárospataki Kommunális Szervezet 
  
Rövidnév: Kommunális Szervezet” 
 

3. 
Az Alapító Okirat 3. pont 
 
„Szakágazat: 812900  Egyéb takarítás 
 
 Alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása:  
 

522110   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése    
812900   Egyéb takarítás 
813000   Zöldterület-kezelés 
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841403   Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443   Egyéb közfoglalkoztatás” 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Szakágazat: 381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

045160                Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 
066010            Zöldterület- kezelés 
066020                Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
041231                Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233                Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236                Országos közfoglalkoztatási program 
041237                Közfoglalkoztatási mintaprogram 
047120                Piac üzemeltetése 
051030                Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  

szállítása, átrakása ” 
 

4. 
 
Az Alapító Okirat 5. pont „Működési köre” helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ Illetékessége, működési köre” 
 

5. 
 

Az Alapító Okirat 6. pont  
 
„ Irányító szerve: 

 
Neve:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak Kossuth Lajos út 44.” 
 

 helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ Irányító szerve, székhelye: 

Neve:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak Rákóczi  út 32.” 

 
6. 

 
Az Alapító Okirat 7. pontja  
 
„ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
szövegrész törlésre kerül. 
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7. 

 
Az Alapító Okirat 8. pontja 7. pontra változik. 

 
8. 

  
Az Alapító Okirat 9. pontja 8. pontra változik. 
 

9. 
 

Az Alapító Okirat 10. pontja 9. pontra változik és „ A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje:” szövegrésszel a pont elején kiegészül. 
 

10. 
 
Az Alapító Okirat 11. pontja 10. pontra változik és a 
 
„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 jogviszonyok megjelölése: 
 

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

 
11. 

 
A 2013.VIII.8. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
„Záradék: 
 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Kommunális Szervezet 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 162/2014. (VI. 27.) 
KT. határozatával hagyta jóvá.” 
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Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
162/2014. (VI. 27.) KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2014. június 27. 
 

                                                           Aros János  
                    polgármester 

 
 
 
 

2. melléklet a 162/2014. (VI. 27.) KT. határozathoz 
 

A Sárospataki Kommunális Szervezet 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) 
bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Sárospataki Kommunális Szervezet 
 
Rövidnév: Kommunális Szervezet 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2. 
 
     A költségvetési szerv alapításának időpontja: 1992.05.22. 
 
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
     Szakágazat: 381100  Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

045160                Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 
066010            Zöldterület- kezelés 
066020                Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
041231                Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233                Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236                Országos közfoglalkoztatási program 
041237                Közfoglalkoztatási mintaprogram 
047120                Piac üzemeltetése 
051030                Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  

szállítása, átrakása    
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4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Egyéb takarítás 
 
5. Illetékessége, működési köre: Sárospatak közigazgatási területe. 
 
6. Irányító szerve, székhelye: 

 
Neve:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

      Székhelye: 3950 Sárospatak Rákóczi út 32. 
 
7. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök, a 

Kommunális Szervezet részére biztosított vagyontárgyakat feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja, azt elidegeníteni, biztosítékként felhasználni azonban nem 
jogosult. 

 
8. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi 

eszközök és egyéb készletek.  
 
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

A költségvetési szerv vezetőjét pályázati eljárás útján, határozott időre az Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg. 

 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

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

Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Kommunális Szervezet 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 162/2014. (VI. 27.) 
KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Sárospatak, 2014. június 27. 

                                                         
                             Aros János 

                    polgármester 
 
 
 

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

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Többször elhangzott már, hogy 2014. február 28-a nagy változást 
hozott az önkormányzat életében az adósságkonszolidáció miatt. Azóta is várnak az Állami 
Számvevőszék felülvizsgálatára, hisz e napirend havi elkészítése az ÁSZ által kért intézkedési 
tervben szerepel. Ha az ÁSZ felülvizsgálja az elmúlt időszakban megvalósult tevékenységeket 
és az önkormányzat helyzetét, előfordulhat, hogy e tájékoztató elkészítése már nem lesz 
havonta szükséges. Addig viszont tájékoztatást adnak az önkormányzat helyzetéről. Van egy 
8 mFt keretösszegű likvid hitele, mely éven belüli lejáratú hitel, jelenlegi igénybevétele közel 
60 %-os, törlesztése a szeptember közepén beérkező helyi adó bevételekből történik. Az 
önkormányzat hosszú távú kötelezettségei közül a legnagyobb az állami fenntartásba kerülő 
közoktatási intézmények működtetése helyett megállapított hozzájárulás fizetése, amelyből 
már 6 havi részletet átutalt az önkormányzat (85 mFt-ot meghaladó tétel). E kötelezettséget 
részben kormányhatározat alapján kapott támogatásból, részben pedig a helyi adó 
befizetéséből fedezték. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a tájékoztatót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja annak tudomásul vételét.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a tájékozató tudomásul vételével egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

163/2014. (VI. 27.) 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 
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15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: A Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának egyik 
versenyzője az Olaszországban megrendezésre kerülő Európa bajnokságra készül, ehhez 
kérték az önkormányzat támogatását. Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a kérelmet megtárgyalta 
és 50.000,-Ft támogatást javasol nyújtani Mezővári Kinga Európa bajnokságon való 
részvételére.  
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a kérelmet megtárgyalta és 
40.000,-Ft támogatást javasol nyújtani a versenyző Európa bajnokságon való részvételére. 
Személy szerint el tudja fogadni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt összeget. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság által javasolt 50.000,-Ft összegű támogatás nyújtásáról kéri a Képviselő-testület 
döntését.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

164/2014. (VI. 27.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Torna Club elnökének kérelméről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Torna Club 
elnökének kérelmét megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. évi költségvetésben 
sportegyesületek támogatására jóváhagyott összegből, kiemelt hazai, illetve nemzetközi 
versenyen való részvételre elkülönített keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt 
Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvételére. 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
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Tárgy: Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és 
a közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy jelenleg a rendeletben a 
,,Vendéglátó-ipari előkert” elnevezésű használati mód nem díjmentes. Azt szeretnék a 
rendelet-módosítással előmozdítani, hogy minél több vállalkozónál induljon el egy 
kezdeményezés, hogy a ,,kiülős” egységek szaporodjanak el a városban. Legyen minél több 
ilyen hely, terasz nemcsak a belvárosban, hanem az I. és II. övezetben, hisz ez idegenforgalmi 
szempontból is jelentős lenne, mert pezsgőbbé, élettel telibbé tenné a várost.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Természetesen az továbbra is meg lesz határozva, hogy mit 
lehet árulni az adott helyen.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek. Hangsúlyozni szeretné, hogy továbbra is kérelemmel kell fordulniuk a 
vállalkozóknak a közterületen történő kerthelyiség kialakításhoz.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Hangsúlyozni szeretné, hogy a közterületeken a 
kerthelyiségeket a kor színvonalának, az adott miliőnek megfelelően kell kialakítani.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hangsúlyozza, hogy a rendelet-módosítás e használati jogcím 
díjmentességéről szól, az eljárásrend változatlan.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 
 

a  közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és  
a közterületek rendjéről szóló  

8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. számú 
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mellékletének 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a 29/A. §-ában meghatározott 
társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemények figyelembe vételével a következőket 
rendeli el: 
 

 
1. § 

 
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 
rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen 
rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
1. melléklet a 12/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet a 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelethez  
 
A B C D E 

 A közterület-használat módja mértékegység I. II. 
 I. Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység  
1. árusító és egyéb fülke (különösen: élelmiszer, 

cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) 
elhelyezésére 

 
 
 
Ft/m2/hó 

 
 
 

800 

 
 
 

700 
 Árusító és egyéb fülke, pavilon Ft/m2/hó 900 800 
2. Idényjellegű alkalmi és mozgó árusítás Ft/m2/nap 

Ft/m2/hét 
Ft/m2/hó 

400 
1.100 
4.000 

350 
900 

3.200 
3. Üzleti szállítás alkalmával árukirakodás, 

göngyöleg 
Ft/m2/nap 
 

- 300 

4. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár Ft/m2/nap 400 300 
5. Könyvárusítás Ft/m2/nap 150 100 
6. Bringó kölcsönző tevékenység Ft/db/alkalom 

Ft/db/hó 
2.500 

10.000 
2.500 

10.000 
7. Mutatványos tevékenység 

- 3 napnál hosszabb időtartam esetén 
- 3 nap vagy annál rövidebb időtartam esetén 

 
Ft/m2/nap 
Ft/10m2/nap 

 
- 
- 

 
50 

1.000 
8. Cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap - 12 
9. Forgalom elől elzárt területen üzletekbe 

történő szállítás 
 
Ft/gk/hó 

 
1.400 

 
- 

10. Rikkancs típusú árusítás Ft/nap 900 900 
11. Vendéglátó-ipari előkert Ft/m2/hó díjmentes díjmentes 

II. Reklám és hirdető tevékenység 
12. a közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, (előtető), 
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ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, 
fényreklám, továbbá cég- és címtábla 
elhelyezésére 

 
 
Ft/m2/hó 

 
 

800 

 
 

700 
13 Önálló hirdető berendezés 

                
Ft/db/nap 
Ft/m2/hó 

130 
1.300 

100 
1.000 

14. Árubemutató tárgy Ft/m2/hó 
Ft/10m2/nap 

500 
2.600 

300 
2.200 

15. Reklámhordozó céllal elhelyezett járművek 
tárolása 

Ft/db/nap 
Ft/db/hó 

1.500 
5.000 

1.500 
5.000 

16. Mozgó, gyalogos reklámtevékenység Ft/fő/nap 600 600 

17. a közterületre jogszerűen – hozzájárulás 
alapján - kihelyezett bármilyen építményre, 
vagy tárgyra, különösen pavilonra, 
nyíltszerkezetű elárusító pultra vagy építési, 
ill. egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt 
reklám elhelyezése 

 
 
 
Ft/m2/nap 
Ft/m2/hét 
Ft/m2/hó 

 
 
 

300 
1.100 
4.000 

 
 
 

250 
900 

3.200 

18. légtérben kifüggesztett transzparens (molinó) 
elhelyezésére csak helyi vagy regionális 
jelentőségű non-profit orientált célra (pl. 
kulturális, sport, egyházi, jótékonysági stb.) 

 
 
 

Ft/m2/nap 

 
 
 

200 

 
 
 

200 
III. Építési és karbantartási tevékenység 

19. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és 
törmelék tárolása, állványozás 

Ft/m2/nap 
Ft/m2/hó 

50 
500 

30 
300 

20. Építőipari gépek (daru, felvonó, stb.) Ft/óra 3.000 2.000 
21. közutak, járdák építési területként történő 

igénybevételéhez – közút teljes lezárása esetén 
négyszeres szorzót kell alkalmazni; 

 
 
Ft/m2/nap 

 
 

30 

 
 

20 
IV. Gépjármű tárolással, várakozóhelyek megváltásával kapcsolatos igények 

22. Az egyes létesítményekhez szükséges 
gépjármű várakozóhelyek megváltása 

 
Ft/gk/év 

 
9.000 

 
7.000 

23. Teher- és különleges járművek, valamint ezek 
vontatmányainak elhelyezése 
gépjárművenként, vontatmányonként 

 
Ft/gk/alkalom 
Ft/gk/hó 

 
- 
- 

 
1.000 
6.000 

24. Tartós jellegű járműtárolás Ft/gk/hó 6.000 6.000 
25. Közút területén kívül ideiglenes parkolók 

létesítésére 
Ft/gk/nap 
Ft/gk/hó 

- 
- 

50 
2.000 

26. A közúti közlekedéssel és fuvarozással 
kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség létesítés  

 
 
Ft/m2/hó 

 
 

díjmentes 

 
 

díjmentes 
V. Szolgáltató tevékenység 

27. Postai levélszekrény, automaták 
elhelyezésére 

 
 
Ft/db/hó 

 
 

900 

 
 

800 
 Postai előszállító láda Ft/db/hó 650 450 
28. Javító és szolgáltató tevékenység, portréfestés Ft/m2/hó 200 200 

VI. Egyéb tevékenység 
29. Sport- és kulturális rendezvények, egyházi 

rendezvények 
 
Ft/m2/nap 

 
30 

 
15 

30. A köztisztasággal kapcsolatos építmények és    
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tárgyak elhelyezése Ft/m2/hó díjmentes díjmentes 
31. Alapzatos zászlórúd és köztárgyak (pad, 

figyelmeztető- és tájékoztató táblák, 
tartóoszlopok) elhelyezése 

 
 
 
Ft/db/hó 

 
 
 

100 

 
 
 

100 
32. Közhasználatra még át nem adott 

közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) 
ideiglenes hasznosítására 

 
 
Ft/m2/hó 

 
 

250 

 
 

150 
33. Közterületi zenés rendezvényekre erősítő 

berendezés használata esetén 
 
Ft/m2/alkalom 

 
100 

 
50 

34.  Egyéb, az előzőekbe nem sorolt anyagok, 
Tárgyak tárolása (Például: tüzelőanyag) 

Ft/m2/nap 200 100 

                                        ” 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői pályázatait 
véleményező bizottságról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A Képviselő-testület 2014. március 28-án döntött arról, hogy a 
Rendelőintézet intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént, megjelent. Négy érvényes pályázat 
érkezett be. A jogszabály előírja, hogyan kell történnie a pályázatok elbírálásának. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben szerepel, hogy a beérkezett pályázatokat egy eseti 
választott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell, hogy legyen a megbízási, ill. a 
munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt – megbízási, illetve a munkáltatói jogkörrel nem 
rendelkező – személynek, az érintett intézmény közalkalmazotti tanácsa tagjának, ennek 
hiányában a közalkalmazotti képviselőnek, és a szakma szerint illetékes egészségügyben 
működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 
képviselőjének. Ahhoz, hogy a bizottság összeülhessen a Képviselő-testület jóváhagyása 
szükséges. A bizottság alkot egy javaslatot, melyet véleményeznek, és ezt követően kerülhet 
az újabb előterjesztés a testület elé, mely alapján megszülethet a döntés a Rendelőintézet 
intézményvezetői álláshelyéről. 
 
Sikora Attila alpolgármester: A javaslat ülés előtt került kiosztásra, így bizottságok nem 
tárgyalták. Várja a képviselők észrevételeit, hozzászólásait. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Kérdése, hogy megtörtént-e az egyeztetés a bizottsági tag 
jelöltekkel?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ahogy képviselő úrral, a többi taggal is megtörtént az egyeztetés. 
A 6. pontban a Magyar Orvosi Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete képviselője még 
nincs név szerint megjelölve, de természetesen a szervezet vállalja a felkérést. A döntést 
követően a pályázatok szkennelt változatát a bizottság tagjai megkapják.  
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Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Egyed Attila képviselő: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy részt kíván venni a 
szavazásban. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy részt kíván venni 
a szavazásban. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

165/2014. (VI. 27.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 
Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői pályázatait véleményező bizottságról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § 
(1) bekezdése alapján a Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői pályázati 
felhívására beérkezett pályázatok véleményezésére a következő tagokból álló bizottságot 
hozza létre: 
 
 1. Oláh József Csaba 
 2. Egyed Attila 
 3. Papp Imréné 
 4. Dr. Cserkúti Sándor 
 5. Dr. Velejti Valéria 
 6. A Magyar Orvosi Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete képviselője 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Egyed Attila képviselő meghívása a Végardói Falunapra 
 
Egyed Attila képviselő: 2014. június 28-án kerül megrendezésre a Végardói Falunap 
nemcsak végardóiaknak, melynek helyszíne a Végardó Fürdő Herceg utcai parkolója. Június 
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27-én este a Nosztalgia Band játszik ráhangolásként a holnapi napra. Röviden ismerteti a 
programokat, melyekre mindenkit tisztelettel hív és vár.  
 
 

• Oláh József Csaba tájékoztatója az aszfaltozás jelenlegi állásáról 
 
Oláh József Csaba képviselő: Tájékoztatást ad arról, hogy idén a Kommunális Szervezet 
költségvetéséből kezdték el az aszfaltozást Sárospatakon – 3 mFt betervezett költségvetési 
keretből -, melyhez kapcsolódott polgármester úr döntése alapján 2 mFt. 230 tonna 
aszfaltozás már megtörtént. Ezen túlmenően nyílt közbeszerzési eljárásban kiírásra került egy 
27 mFt-os pályázat, mely jövő hét végén zárul le, addig is egy 3 mFt-os keretösszegből 
folytatják a kátyúzást. 500 tonna járdaaszfaltra, 950 tonna közút aszfaltra, összesen 1450 
tonnára pályáztak. Jelenleg a József Attila utcán folyik a kátyúzás, és haladnak Bodroghalász 
városrész felé. 
 
Szabó András képviselő: Kérdése, hogy Kispatakon mikor kátyúznak? Tavaly kaptak egy 
ígéretet, miszerint a kivágott és ott hagyott kátyúk betömését tavasszal folytatják.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Polgármester úr kérése volt korábban, hogy írják össze az egyes 
körzetekben az ilyen jellegű problémákat. A Bessenyei utcán a járda balesetveszélyes – 
kérdése, hogy mikor kerül sor ennek kijavítására? 
 
Saláta László Mihály képviselő: A városban járva-kelve látható, hogy dolgoznak a 
Kommunális Szervezet emberei és kátyúznak. A probléma az, hogy a kátyúzás nem teljes 
megoldás, az utakat kellene megfelelően felújítani. Kérdése, hogy a pályázatfigyelők figyelik-
e az utak rendbetételével kapcsolatos pályázatokat?  
 
Zérczi László képviselő: Mindannyian azt szeretnék, ha 2014-ben – sorrendiségtől függően – 
valamennyi utcát rendbe tennék, felújítanák. Az ütemterv fontos lenne a lakosság részére. 
Remélhetőleg idén Bodroghalász városrész – Illyés Gyula utca – is felújításra kerül.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Az említett 27 mFt kátyúzásra elég, de útépítésre nem. A 
kátyúzás nem végleges megoldás, de mégis valamiféle előrelépés. A bodroghalászi városrész 
útfelújításával kapcsolatosan elmondja, hogy a 2010-es vis maior pályázat keretében elég sok 
utat sikerült azon a településrészen felújítani.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy természetesen figyelik az útfelújításokkal kapcsolatos pályázatok megjelenését. Sajnos 
az elmúlt években nem voltak EU-s pályázatok erre vonatkozóan, ezért más lehetőségeket 
próbáltak eszközölni az utak felújítására. A településrekonstrukciós pályázat keretében 
sikerült jó néhány utat felújítani. Várhatóan idén lesznek kiírva ilyen irányú pályázatok. 
Tervezés alatt áll már öt útszakasz felújítása (Simándi, Szeles, Vörössipkások útja, Katona 
József utca Zrínyi utcától Déryné utcáig terjedő szakasza, ill. egy útépítési elképzelés a Vak 
Bottyán utca Balassi és Benczúr utca közötti szakasza, mely még szilárd burkolattal nem 
került ellátásra). Természetesen a többi utcára vonatkozóan is szeretnének terveket készíteni. 
Az utak kátyúzásánál az említett utcákat hátrébb sorolták, hisz itt teljes felújítás várható.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Látható tehát, hogy igyekszik az önkormányzat, amint 
lehetőség lesz rá már adott tervekkel állnak a pályázatbenyújtás elé.  
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Oláh József Csaba képviselő: Elmondja még, hogy mai nap zárult le egy három árajánlatos 
pályázat, melyből megtörténik a főutca mindkét oldalán a járda felújítása, az Oktatási 
Központ mögött lévő parkolók felújítása, kialakítása, egyéb önkormányzati önerőből, amit a 
költségvetésbe beterveztek, a MÁV parkoló teljes rekonstrukciója, leaszfaltozása, ill. 
fejlesztési pénzek felhasználásával újulhat meg és plusz parkolóhelyeket tudnak majd 
kialakítani Sárospatak belvárosában.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Kiegészítésként még elmondja, 
hogy az önkormányzat azokat az utakat tudja kátyúzni, fejleszteni, melyek az önkormányzat 
tulajdonában vannak. Amelyek nem, azokat a Magyar Közút Kht. kezeli, akikkel folyamatos 
kapcsolatban vannak és jelzik a problémákat.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Szabó képviselő úr felvetésére elmondja, hogy Kispatak 
városrész kátyúzása, útfelújítása terv szerint történik, mely terveket ütemezést követően 
Cziráki Zsolt irodavezető úr folyamatosan kézhez kap.  
 
 

• dr. Vitányi Eszter jegyző tájékoztatója a 2014. évi nyári igazgatási 
szünetről 

 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tájékoztatja a lakosságot arról, hogy 2014-ben is lesz 
közigazgatási szünet a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban július 21-től augusztus 1-ig. 
Lesznek ügyeleti napok és ügyeleti ügyfélfogadás, melyet tájékoztatóban tesznek közzé a 
honlapon,  a Zemplén Televízióban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  
 
 

• Sikora Attila alpolgármester tájékoztatója a 2014. évi nyári diákmunkáról  
 
Sikora Attila alpolgármester: Állami keretből lehetőség van 2014. évi nyári diákmunka 
végzésére. Július 15. és augusztus 15. között lehet nyári munkára foglalkoztatni 16. életévet 
betöltött, 25. életévet még nem betöltött tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalokat. Július 9-
ig lehet jelentkezni a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban. Kb. 36 fő foglalkoztatására van 
lehetőség. A Sárospatak honlapon a jelentkezési lap és a pályázati feltételek megtalálhatóak. 
Az önkormányzat és háttérintézményei biztosítják a foglalkoztatást.  
 
 
A szavazógéppel lefolytatott szavazások eredményei a jegyzőkönyv 21. mellékletét képezik. 
 
 
Alpolgármester úr a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 

K. m. f. 
 
 
dr. Vitányi Eszter           Sikora Attila                           Aros János 
       jegyző           alpolgármester    polgármester 


