
Jegyzıkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részérıl: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Egyed Attila   
  Halász Péter    

Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  
   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 

 
Aros János polgármester 

  Dr. Szabó Rita alpolgármester 
  dr. Komáromi Éva jegyzı   

Kovács Eszter pályázati- és közbeszerzési szakreferens  
Cziráki Zsolt fıtanácsos 

  Dr. Szebényi Tibor tanácsos 
 
Meghívott: 
  Molnár Marianna a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 
   
Megjegyzés:  
 

Jarecsni János László, Kiss Csaba és Vámosi Ilona nincs jelen. Polgármester úr 
a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. 

 
Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.   

 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Hajdu Imre: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a bizottság ülése 4 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi 
pontok tárgyalását. 
Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a meghívóban szereplı napirendi 
pontok tárgyalásával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
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Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés LEADER pályázatok benyújtására (szóbeli elıterjesztés) 
2. Elıterjesztés a folyószámla-hitel felvételére és visszafizetésére hozott határozat 

módosításáról  
3. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl  
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a LEADER pályázatok benyújtására (szóbeli elıterjesztés) 

 
Hajdu Imre : Kéri a pályázati- és közbeszerzési szakreferens rövid tájékoztatóját. 
 
Kovács Eszter: Négy célterületre nyújtanának be LEADER pályázatot. A ,Józseffalvi Búcsú” 
rendezvényre, mely 2012. szeptember 12-én kerülne megvalósításra – közel 200 eFt-ot 
igényelnének. A pályázat 100 %-ban támogatható és csak a nettó elszámolható kiadásokat 
támogatják, az önerı az ÁFA tartalom. 
Másik pályázat a „Sárospataki Várjátékok”, mely nagyobb volumenő rendezvény, 
Sárospatakkal együtt 11 településen valósulna meg, több alkalommal 2012. március – 
november között. 16 mFt támogatásról lenne szó, melynek önereje 4 mFt – szintén 100 %-ban 
támogatják a nettó elszámolható kiadásokat.  
 
Hajdu Imre : Hangsúlyozza, hogy a saját erı az ÁFA összegét tartalmazza. 
 
Kovács Eszter: Elmondja továbbá, hogy e pályázat esetében plusz pont jár azért, ha a 
megvalósítás utáni évben újra megrendezik, melyet polgármester úr vállalt.  
Következı benyújtandó pályázat a ,,Családi és szakmai roma nap megvalósítása” a 
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálattal közösen.  
 
Molnár Marianna : Hozzáfőzi, hogy kb. 400 fıt mozgató rendezvényrıl lenne szó. A 
Mővelıdés Háza és Könyvtárában a pedagógusok számára megtartásra kerülne az éves 
szakmai nap, melyet részletez. Lennének továbbá mőhelyek, ahol a roma identitás, közoktatás 
kérdései és egyéb felmerülı kérdések kerülnének megtárgyalásra. Ezen kívül gyerekházat, a 
bódvalenkei freskófalut és más modelleket mutatnának be sátrakban. Részben a szakmai, 
részben pedig a családi napot rendeznék meg más helyszínen, amit eddig Halászhomokon és a 
roma telepen rendeztek. Egész nap kulturális bemutatók, rendezvények, kézmőves 
foglalkozások zajlanának az érdeklıdık számára, este pedig Gáspár Laci vagy Caramell lépne 
fel utcabál keretében.  
 
Kovács Eszter: Utolsó pályázat lenne a ,,Sárospataki Ízek, Sárospataki Hagyományok”, mely 
szintén a környezı településekkel együttmőködve valósulna meg, összegyőjtve a helyi 
hagyományokat, recepteket, melybıl egy receptkönyv készülne, ill. annak mellékleteként egy 
falinaptár.  
 
Egyed Attila: Az ÁFA tartalmat tehát be kell tervezni a jövı évi költségvetésbe.  
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Hajdu Imre : Nem az ÁFA-t kell a költségvetésbe betervezni, hanem az egészet.  
 
Kovács Eszter: Igen, így van, mert elıleget nem adnak és utófinanszírozottak a pályázatok.  
 
Hajdu Imre : Polgármester úr felé jelezték e problémát, ı úgy gondolja, mégis be kellene 
nyújtani a pályázatokat, nyerjenek és eldıl a késıbbiekben, kötnek-e szerzıdést vagy sem. 
 
Egyed Attila: Nagyon jónak tartja a projektötleteket, támogatja a pályázatok benyújtását. 
 
Hajdu Imre : Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a négy LEADER pályázat 
benyújtásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
254/2011. (XI. 14.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
LEADER pályázatok benyújtásáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és a 
 

• ,,Józseffalvi Búcsú” 
• ,,Családi és szakmai roma nap megvalósítása” 
• ,,Sárospataki Ízek, Sárospataki Hagyományok” 
• ,,Sárospataki Várjátékok”  

 
címő LEADER pályázatok benyújtását és a projekt megvalósításának támogatását 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a folyószámla-hitel felvételére és visszafizetésére hozott 
határozat módosításáról  

 
Hajdu Imre : Kéri jegyzı asszony rövid tájékoztatását. 
 
dr. Komáromi Éva: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kiemeli, hogy a 
számlavezetı pénzintézet részére felajánlott Rákóczi utca 32. szám alatti épület érintett volt a 
kistérségi közösségi ház pályázat kapcsán, melyrıl még nincs végleges döntés, de egyelıre  
jelzálogjoghoz felajánlható az ingatlan, errıl kell döntést hoznia a bizottságnak, ill. a 
testületnek. A hitelt már elbírálták, a szerzıdés-módosítást aláírták (a 100 mFt már elköltésre 
is került).  
 
Stumpf Lászlóné: Viszonylag nagy értékő ingatlanról van szó. Ez állt rendelkezésre? 
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dr. Komáromi Éva: A pénzintézet ismeri az önkormányzat értékesítésre váró ingatlanjainak 
listáját. Kérdésként merült fel, hogy van-e még nagyobb értékő ingatlan, mely felajánlható. 
Ennek az ingatlannak a sorsa akkor még nem volt eldöntött – még most sem -, de pluszként 
felajánlható. 
 
Hajdu Imre : Mi történik akkor, ha az ingatlant értékesíti az önkormányzat? 
 
Aros János: Ez esetben átkerül a jelzálogjog egy másik ingatlanra.  
 
Hajdu Imre : Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl.  

 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
255/2011. (XI. 14.)  

 
h a t á r o z a t a  

 
a folyószámla-hitel felvételére és visszafizetésére hozott 

határozat módosításáról  
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. 

 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl  
 

Hajdu Imre : Kéri jegyzı asszony tájékoztatóját. 
 
dr. Komáromi Éva: Tárgybani szerzıdés-tervezetet már több alkalommal tárgyalta a 
bizottság és a Képviselı-testület. A szerzıdés tartalmában nem változott, apróbb pontosítások 
voltak még szükségesek – térmérték és tulajdoni hányad pontos megjelölése, az 
ingatlanrészek megjelölése, hogy per- teher és igénymentesek (az ART-ÉRT Alapítvány által 
még birtokolt ingatlanrész kivételével), továbbá a hitel folyósításának idıpontja nem 
december 1., hanem a szerzıdés aláírásától számított 30 nap lenne (biztonsági idıpont 
megjelölés).  
 
Hajdu Imre : Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl. 

 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

256/2011. (XI. 14.)  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1500 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

                 Hajdu Imre s.k. 
                           a bizottság elnöke  
 
 


