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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 10-én 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Sikora Attila    alpolgármester 

Egyed Attila  
Hajdu Imre  
Kiss Csaba 
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás   

    
dr. Vitányi Eszter  jegyző  
dr. Szebényi Tibor  aljegyző 

  
 
Meghívottak:  Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Cziráki Zsolt a 

Műszaki és Kommunális Iroda vezetője, Vighné Fehérvári Zsuzsanna 
ifjúsági és sportreferens 

 
 
Megjegyzés: Aros János polgármester, Krai Csaba, Szabó András és Zérczi László 

képviselők nincsenek jelen.    
 
 

Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Napirend előtt: 
 
 
Sikora Attila alpolgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket 
és elmondja, hogy polgármester úr távollétében az ülést ő vezeti. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes – az ülést megnyitja.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot. Kéri a Képviselő-
testület tagjait, aki a „Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői 
pályázatairól” című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői 
pályázatairól” című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Javaslat Szent 
Erzsébet díj adományozásáról” című előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat Szent Erzsébet díj adományozásáról” című előterjesztés 
zárt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Javaslat „Szállítási 
szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő 
AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70, típusú melegaszfalt és emulzió beszerzése 
keverőtelepi átvétellel, felrakodással.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására, a szerződés megkötéséről” című előterjesztés zárt ülésen történő 
megtárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat „Szállítási szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 
2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70, 
típusú melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, a szerződés megkötéséről” című 
előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a fenti szavazásokra is 
tekintettel a napirendi pontokat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta:  
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Napirend:  
 

1. Javaslat a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint 
a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 

 
2. Javaslat távhőszolgáltatással kapcsolatos ármegállapítással és árváltozással 

kapcsolatos állásfoglalásról  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 

 
3. Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelme 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
4. Javaslat a Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról 

Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

5. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának bővítéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Zárt ülésen: 
 

1. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézet intézményvezetői pályázatairól 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

2. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozásáról  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság  
 

3. Javaslat „Szállítási szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi 
műszaki előírásoknak megfelelő AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70, típusú 
melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, a szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, 
valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
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Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Műszaki és Kommunális Iroda vezetőjének, majd 
ügyvezető úrnak a szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Elmondja, hogy az elmúlt 
években több változás történt a városban. Egyik ilyen változás, hogy az Eszterházy Károly 
Főiskola vette át a korábbi Miskolci Egyetemtől a Comenius Tanítóképző Főiskolát és annak 
épületeit. A megváltozott viszonyok között szolgáltató váltás is történik, mert máshogy 
kívánják megoldani a fűtés-, illetve melegvíz-szolgáltatást, mint a korábbiakban. A Patakhő 
Nonprofit Kft-től szeretnének távhő-, ill. használati melegvíz-szolgáltatást igénybe venni. 
Ahhoz, hogy ennek engedélyezése megtörténhessen, új hőközpont kialakítása történik, amit 
szerepeltetni kell az önkormányzat rendeletében. A javaslat ez alapján készült. 
 
Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy előzetes 
számítások szerint 75 mFt-os beruházásról van szó. Három részre lett osztva a kivitelezés: 
hőközpont, távvezeték, gáz betáp kiépítése. Az Eszterházy Károly Főiskola energetikusai 
belemélyültek a számításokba és kiderült, hogy a távhőszolgáltatás, elsősorban az önálló 
működtetés és az ÁFA tartalom miatt sokkal ideálisabb, mintha önálló intézményként 
próbálna szolgáltatni.  
Az előterjesztésben szerepel, hogy 38 mFt a csatlakozási díj, ezzel a főiskola a kivitelezést és 
szolgáltatást a rendeletben meghatározott módon támogatja, a maradék részt a Patakhő 
Nonprofit Kft. önerőből vállalja. A megtérülés 4-5 év – kérdéses még az értékcsökkenés 
képzése és a külső hőmérséklet.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Kérdése, jó üzlet-e ez a Kft-nek? 
 
Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Igennel vagy nemmel nagyon 
nehéz kijelenteni, hisz a távhőszolgáltatás a kormány kezébe került és a rezsicsökkenés, 
valamint a következő napirendi pontot is érintő 2014. évi őszi 3,3 % csökkentés 33-35 mFt 
árbevétel csökkenést jelent akkor, amikor 150-160 mFt-os lakossági árbevételről van szó. Ha 
az állami szférát is érinti a rezsicsökkenés, minden szám változik. Az önkormányzat ezzel is 
hangsúlyt ad annak, hogy milyen fontos a város életében a tanítóképző léte, hisz ezzel is 
támogatja az intézményt. Maga az a tény, hogy egy távhőszolgáltató tevékenység hatásköre 
bővül, mindenképpen ritka.  
 
Egyed Attila képviselő: Kérdése, tudott-e a Kft. lekötni nagyobb gázkontingenst, és 
biztosítani tudja-e az alapvető ellátást? 
 
Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy a főiskola rendelkezik kapacitás-lekötéssel, ami meg fog szűnni és a Kft. ezt 
megkaphatja. Az ilyen nagy csatlakozási pontokon át érkező gáz kereskedelmi szerződését 
szabad piacon vásárolják.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Van-e arra alternatíva, ha az Eszterházy Károly Főiskola 
időközben fizetésképtelenné válik és nem tudja a hőszolgáltatási díjat kifizetni? Egy 
főiskolában nem lehet a fűtést kikapcsolni, hisz oktatási intézményről van szó, ilyenkor a 
gázdíjat ki fogja fizetni és a Patakhő Nonprofit Kft. hogyan juthat a pénzéhez? 
 
Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy semmivel nem különbözik az eljárás, mint akármelyik intézmény esetében. Vannak ez 
ügyben intézményekkel is problémáik, és a mindenki által ismert lakossági távhőszolgáltatási 
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problémák. A főiskolával folytatott tárgyalásokon ez nem merült fel kritikus pontként, inkább 
a főiskola léte vagy nem léte a kérdés. A város és a főiskola vezetése is úgy ítélte meg, hogy 
az épület hasznosítása ,,varázsütéssel” nem fog véget érni.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Intézményi bővítésről van tehát szó az előterjesztésben, 
melyben a Kft. önrészt is vállal.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet-tervezetet 
elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 
 

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint  
a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet módosításáról 

  
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény 6. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a 
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 27/2007. (XI. 30.) rendelet 5. számú melléklete 
helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

1. melléklet a 13/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez  
„5. melléklet a 27/2007. (XI. 30.) rendelethez 
  
 

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján 
távhőszolgáltatás megtartására és fejlesztésére kijelölt területek 

  
  
A távhőfejlesztésre kijelölt területek meghatározása utcákkal behatárolva  
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1. Október 23. téri kazánház (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.):  
  

a.) Arany J. u. - Vak B. u. - Lavotta J. u. - Déryné u. által határolt terület,  
b.) Arany J. u. - Komáromi u. - Bessenyei u. - Móricz Kollégium által határolt terület  

  
2. Comenius u. 33. sz. alatti kazánház (3950 Sárospatak, Comenius u. 33.):  
  

Comenius u. - Eötvös u. - Rákóczi út - Bartók B. u. által határolt terület  
 

3. Ady téri kazánház (3950 Sárospatak, Ady tér 2.):  
  

Eötvös u. – József A. u. által határolt terület  
 

4. Eötvös u. 7. sz. alatti kazánház (3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.):  
  

Eötvös u. – Erdélyi út – Bartók B. u. – Comenius u. által határolt terület” 
 
 

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat távhőszolgáltatással kapcsolatos ármegállapítással és 
árváltozással kapcsolatos állásfoglalásról  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a napokban érkezett egy megkeresés az 
önkormányzathoz. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a lakossági 
felhasználók részére a távhőszolgáltatói díjak 3,3 %-os csökkenését irányozza elő, melyhez 
kérik az önkormányzatok állásfoglalását. Ez nem kötelezettsége, hanem lehetősége az 
önkormányzatoknak, mely állásfoglalást 2014. augusztus 31-ig kérnek megküldeni, de a 
rendes képviselő-testületi ülés augusztus 29-én lesz és nem szeretnének a határidőből 
kicsúszni. Véleménye szerint az önkormányzat számára fontos, hogy a lakosság milyen 
összegű távhőszolgáltatási díjat fizet.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Várja a képviselők észrevételét. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Ez a 3,3 %-os csökkenés veszélyezteti-e a Kft. működését, 
fejlesztési lehetőségeit. 
 
Gulybán László a Patakhő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, 
egyik oldalról nézve minden forint, amitől árbevételszerűen elesik a gazdasági társaság, 
érzékenyen érinti. Most már a 23,3 %-ról van szó, ami 30-35 mFt-os 2014. évi árbevétel 
csökkentést eredményez, de a kormány igyekszik kompenzálni ezeket a kieséseket. A 
gazdálkodás a társaság munkáján múlik, alapvetően a karbantartási és szolgáltatáshoz 
szükséges költségeket tudni kell kezelni. Úgy érzi a racionalizálás maximális mértékét elérték 
a cég működésével kapcsolatosan.  
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Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

177/2014. (VII. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

távhőszolgáltatással kapcsolatos ármegállapítással és árváltozással  
kapcsolatos állásfoglalásról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott, a távhőszolgáltatói díjak 
lakossági felhasználók részére történő 3,3 %-os csökkentésével egyetért. 
 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelme 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Ismerteti a kérelemben foglaltakat, majd kéri a bizottság 
véleményét. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság úgy döntött – mivel 
összegszerűen pénzt nem kérnek -, hogy mindazon segítséget, amit általában a szakköröknek 
és ilyen jellegű szervezeteknek megadnak – szállítás mikrobusszal – ezzel egyhangúlag 
javasolja támogatni, pénzbeli támogatást nem javasol.  
 
Hajdu Imre képviselő: Egyetért a Humán Bizottság javaslatával. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy volt már arra precedens, 
hogy nem adtak támogatást olyan szervezetnek, amely nincs bejegyezve. Ez esetben nem 
szervezetről van szó, hanem A Művelődés Háza és Könyvtára szakköréről, következésképpen 
az intézmény költségvetéséből némiképp részesül. Ezért döntött a bizottság úgy, hogy 
pénzösszeg biztosítását nem javasolja, de ha felmerül dologi segítség iránti igény, abban 
támogatják őket. 
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Sikora Attila alpolgármester: Tehát a kérelmet nem pénzösszeggel, hanem dologi – 
szállítási – segítséget tud esetlegesen nyújtani. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Pénzbeli támogatást nem ad, azonban keresi a lehetőségét annak, 
hogy dologi segítséget nyújtson. 
 
Hajdu Imre képviselő: Lehetőség szerint. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

178/2014. (VII. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelméről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rajztanárok Zempléni 
Alkotókörének kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja, azonban 
keresi a lehetőségét a dologi – szállítási – segítség nyújtásához.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról 
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Egy héttel ezelőtt érkezett egy levél az önkormányzathoz, 
amelyben a Crescendo vezetői értesítették az önkormányzatot, hogy idén nem Sárospatakon 
rendezik meg a Crescendo Nyári Akadémiát, hivatkozva arra, hogy azok a helyszínek, ahol 
eddig működtek felújítás alá kerülnek, és nem találtak máshol helyszínt. Az önkormányzat a 
2014. évi költségvetésébe betervezett 500 eFt támogatást az Akadémia megrendezésére. Arról 
kell most dönteni, hogy ez okafogyottá vált-e vagy sem. 
Kéri a Humán Bizottság véleményét. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a 2014. évi költségvetésben 
szereplő 500 eFt támogatást nem javasolja odaadni a Crescendo Nyári Akadémia 
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megrendezésére. Kompromisszumos javaslatuk, hogy a Sárospatakon általuk megrendezésre 
kerülő egy rendezvényt támogassák 100 eFt-tal.  
 
Hajdu Imre képviselő: Hogy rendelnek ahhoz pénzt, amit még nem lehet tudni pontosan, 
hogy milyen rendezvény?  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság 100 eFt keretösszeget javasolt 
meghatározni 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal.  
Képviselői véleményét elmondja, miszerint sajnálja ezt az esetet, hisz a Crescendo Nyári 
Akadémia 10 éve Sárospatakon lépett fel, nem kis hírnevet hozva a városnak. Az a 
költségvetés ugyanakkor, amit minden éven elosztanak, kultúra tekintetében is a sárospataki 
embereket szolgálja – ezért fogadták el az 500 eFt-os támogatást a költségvetés tárgyalásakor. 
Tíz év alatt, ha több lehetősége volt az önkormányzatnak, akkor magasabb támogatást nyújtott 
– tavalyi éven több, mint egy millió Ft – .  
Dudás Eszterrel folyamatosan tárgyaltak havonta egy-két alakalommal a 2014. évi 
költségvetés elfogadása után, ők több támogatást szerettek volna idén kapni az 
önkormányzattól. A leírtak alapján a Református Kollégium átalakításából adódó helyszűke 
miatt viszik el a rendezvényt a városból. Véleménye szerint kellő utánajárással megtalálták 
volna a rendezvény helyét Sárospatakon – tanítóképző főiskola két kollégiuma, főiskola 
zenetermei, Farkas Ferenc Művészeti Iskola hangszerei és termei – sértettséget érez.  
 
Saláta László Mihály a Humán Bizottság tagja: Bizottsági ülésen elmondta véleményét, 
mellyel természetesen ,,alul maradt”. Az elnök úr által elhangzott érvek mellett mindenki 
meghajol. Más oldalról közelíti meg a témát. Sárospatak a kultúra magyar városa, a 
Crescendo szeretné továbbra is Sárospatakon tartani a rendezvényeit, amit írásban is 
rögzítettek. A Református Egyház még 10 nappal ezelőtt is úgy nyilatkozott, hogy 
Sárospatakon lesz a rendezvény, és azóta sem tudott választ adni számukra, nyilván a 
bizonytalanság miatt.  
Két napja kapott egy e-mailt, miszerint tudják, hogy a Református Egyházon múlott a dolog. 
Igaz, az önkormányzat irányába is van sértődöttségük – az más kérdés, hogy jogos-e vagy 
sem. A Református Egyháznál személyi változások vannak, átalakítási munkák folynak, ők 
nem tudtak ez ügyben időben döntést hozni. Tudomása szerint a presbitérium megpróbálja 
tisztázni e helyzetet az egyházzal, hogy csak idén áll fenn e dolog, vagy jövőre is erre lehet 
számítani.  
Az önkormányzat a Crescendo tevékenységét eddig is támogatta, tavalyi évben Ködöböcz 
József díjjal is elismerte. Nem akarják elküldeni a Crescendot a városból. Ha most nem 
támogatja az önkormányzat a Crescendot azzal az összeggel, amit betervezett, biztos, hogy 
elindítanak egy folyamatot, a kultúra fellegvárából kivonul egy nemzetközi, Európában a 
legnagyobb volumenű, 50 mFt-os költségvetéssel bíró rendezvény. 50 művésztanár jön a 
városba a rendezvény ideje alatt, és több száz gyermek viszi a város hírnevét. Folyamatában 
kell nézni a dolgot. Le kellett volna ülni tárgyalni. Tudomása szerint itt jártak Sárospatakon és 
többször próbáltak tárgyalásokat kezdeményezni, de nem igazán sikerült.  
Nem kezelték súlyánál fogva a dolgot. Sárospatakon is lesz rendezvénye a Crescendonak, de 
most nem tudnak számukra megfelelő feltételeket biztosítani így Tokajban lesz, de szeretnék 
visszahozni Sárospatakra.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Úgy érzi, hogy nem az önkormányzat sértődött meg, hanem a 
Crescendo van sértett helyzetben, mely talán azért van, mert idén a tavalyi támogatási összeg 
felét tudja biztosítani az önkormányzat. A Crescendo elment a városból. Amikor itt voltak, 
mindig támogatta őket az önkormányzat, és amikor itt lesznek, fogják támogatni. Ugyanakkor 
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pl. tokaji rendezvényt nem igazán szeretne támogatni. Tavaly kitüntetést adtak számukra a 10 
éves jubileum alkalmából. A Kommunális Szervezet is segítséget nyújtott részükre – szállítás 
–.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Ezek mellett hellyel, hangszerekkel. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Amennyiben visszajön a Crescendo a városba, szeretettel 
fogadja őket az önkormányzat és támogatni fogja olyan mértékben, ahogy a város 
költségvetése megengedi.  
 
Kiss Csaba képviselő: Elmondja, hogy az elmúlt hét folyamán több vállalkozó megkereste a 
Crescendo rendezvényével kapcsolatban. A vállalkozók a városban élnek, így iparűzési adó 
formájában vagy vendégéjszakák után adót fizetnek, továbbá egyéb helyeken is költik a 
pénzüket az idelátogató vendégek és az előadók. Véleménye szerint meg kell próbálni jövőre 
visszahívni a rendezvényt Sárospatakra, még akkor is, ha az önkormányzatnak azonnali 
hozadéka ebből nincs. Az itt élő embereknek, vállalkozóknak és az idelátogató turistáknak 
viszont van. Sajnálja, hogy elmegy a városból a rendezvény, meg kell tenni mindent a 
lehetőségekhez mérten azért, hogy visszajöjjenek. 
 
Sikora Attila alpolgármester: Ismételten hangsúlyozza, hogy most sem az önkormányzat 
küldte el a Crescendot. Ha megkeresték volna az önkormányzatot, lehet, hogy tudtak volna 
megoldást találni számukra (Móricz Kollégium, ÁVG, Farkas Ferenc Művészeti Iskola, 
főiskola).  
 
Saláta László Mihály képviselő: Hangsúlyozza, hogy le kellett volna ülniük tárgyalni a 
Crescendoval, erre részükről a kezdeményezés megvolt. Ígéretet kaptak arra is, hogy 
sajtótájékoztató lesz, mint ahogy a Zempléni Művészeti Napok esetében. Messzebb viszi talán 
a Crescendo a város hírnevét, mint a Zempléni Művészeti Napok, de az önkormányzat 
mégsem foglalkozott kellően a koordinációjával.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Az Ének a nemzetekért Kulturális Alapítvány szervezi a Nyári 
Akadémiát, nem az önkormányzat. Az alapítvány dolga megszervezni a sajtótájékoztatót.  
A Humán Bizottság javaslata az volt, hogy maximum 100 eFt keretösszegig támogassa az 
önkormányzat a Sárospatakon megrendezendő produkciót a költségvetésbe betervezett 500 
eFt helyett.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy levél formátumban most 
érkezett megkeresés. A korábbiakban arról hivatalos megkeresés, hogy probléma van, vagy 
egyeztetés zajlik, nem érkezett. Akármilyen döntés is születik, a határozatot polgármester úr 
írásban levél mellékleteként elküldi. Az itt elhangzottak vonatkozásában le fogja írni, hogy a 
jövőben mit és hogyan tervez. Véleménye szerint, ha megvan a szándék a további 
támogatásra, a döntés a következőképpen szólhat: a jelenlegi költségvetési rendeletben 
nevesített 500 eFt helyett 100 eFt átvezetéséről dönt a testület. Módosítva lesz a költségvetési 
rendelet 11. mellékletében található azon támogatási összegek listája, amellyel rendezvényt és 
külső szervezetet támogat az önkormányzat.  
 
Hajdu Imre képviselő: A határozatban viszont javasolja szerepeltetni, hogy a 100 eFt egy 
keretösszeg. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Így van, melyet sárospataki rendezvényre lehet felhasználni. 
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Zavarja a ,,helyett” kifejezés. A bizottság a 
Sárospatakon megrendezendő Crescendo Nyári Akadémiára szavazta meg az összeget.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ez most sem változik meg, a Crescendo Nyári Akadémiát 
támogatja az önkormányzat, nem szerepel a sárospataki megjelölés.  
A határozat-tervezetben a) pontban javasolja megjelölni az 500 eFt helyett legfeljebb 100 eFt-
ban történő megjelölést, és b) pontban, hogy a jelenleg megszavazott összeg felhasználása 
kizárólag a Sárospatakon megrendezésre kerülő egy rendezvényre használható fel.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a jegyző asszony által 
ismertetett határozati-javaslatot elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

179/2014. (VII. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2014. évi Crescendo Nyári Akadémia támogatásáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött: 
 
a) az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő 500 eFt helyett legfeljebb 100 
eFt támogatást biztosít a Crescendo Nyári Akadémia részére, 
 
b) az összeg felhasználása kizárólag a Sárospatakon megrendezésre kerülő koncertre 
történhet.   
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának 
bővítéséről  
Előterjesztő: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Sikora Attila alpolgármester: Ismerteti a javaslatban foglaltakat, majd kéri a Humán 
Bizottság véleményét. 
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Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Egyed Attila képviselő: Támogatja a javaslatot, megjegyzi, normatívában még jobban járnak. 
Öröm számára, hogy növekszik a bölcsődei létszám.  
 
Sikora Attila alpolgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

180/2014. (VII. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei számának bővítéséről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy hozzájárul a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyei 
számának 22 főről 24 főre történő bővítéséhez. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Az alpolgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

                             A polgármester távollétében:  
 
 
 
dr. Vitányi Eszter                             Sikora Attila  
        jegyző                  alpolgármester 


