
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala 
Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. szeptember 27-ei rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila  

Kiss Csaba 
Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
 

Megjegyzés:  
 

Halász Péter bizottsági tag nincs jelen.  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírója tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja felvenni napirendre a „Javaslat az „art” 
mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról szóló 60/2013. (VIII. 9.) EMMI 
rendelet alapján pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 



 2 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett a 
,,Javaslat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról szóló 
60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztés 
napirendre történő felvételével. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Zárt ülés napirendjére javasolja felvenni a ,,Pályázati 
felhívás önkormányzati telek értékesítésére” című előterjesztést, melyet ülést megelőzően 
kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett a  
,,Pályázati felhívás önkormányzati telek értékesítésére” című előterjesztés zárt ülés 
napirendjére történő felvételével. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzottak alapján a 
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – fenti szavazásokra is figyelemmel – 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat műfüves pálya létesítésére vonatkozó együttműködési 
megállapodásokról 

2. Javaslat a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről és nyomdai 
feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződés módosításáról 

3. Javaslat 1 darab kikötő úszómű és 1 darab sólyapálya tervezésére vonatkozó 
tervezési szerződésről 

4. Javaslat hitel felvételéről és visszafizetéséről 
5. Javaslat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról 

szóló 60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján pályázat benyújtásáról 
 

Zárt ülésen: 
 

1. Pályázati felhívás önkormányzati telek értékesítésére 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat műfüves pálya létesítésére vonatkozó együttműködési 
megállapodásokról 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja támogatni az előterjesztést, de rövid kiegészítést 
kér. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A korábbi rendkívüli bizottsági ülésen több bizottsági tag 
nem volt jelen ezért elmondja, hogy akkor már tárgyalták a napirendet, elviekben támogatták 
és javasolták, hogy a mai képviselő-testületi ülésen hozzanak döntést, miután a pályázati 
önerő összege az önkormányzat bankszámlájára megérkezett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Megérkezett a pénzösszeg a bankszámlára? 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Nem tudja.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Korábbi rendkívüli bizottsági, ill. képviselő-testületi ülésen az a 
döntés született, hogy abban az esetben tárgyalják a Magyar Labdarúgó Szövetséggel történő 
szerződéskötést, ha annak egy tükörszerződése készül el, mely tartalmát tekintve azokat a 
kötelezettségeket sorolja fel, amelyeket az önkormányzat vállal. A másik szerződésben az 
önkormányzat ugyanezen kötelezettségeket a Sárospataki Református Kollégium felé tovább 
adja. Dr. Tompa Zoltán ügyvéd volt megbízva a tükörszerződés kidolgozásával, melyet 
olyanná próbáltak formálni, hogy az önkormányzat számára a lehető legelőnyösebb legyen és 
minden kötelezettséget tartalmazzon. 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Kiegészítésként 
még elmondja, hogy a korábbi rendkívüli bizottsági ülésen csak szóbeli tájékoztatóként 
tárgyalták az anyagot, akkor még nem volt szerződés. A bizottság akkor arról döntött, hogy 
elviekben támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, és javasolta, hogy arról a 
Képviselő-testület akkor hozzon döntést, ha a megvalósításhoz szükséges dokumentumok, 
engedélyek és nyilatkozatok beszerzésre kerültek és a pályázati önerő összege az 
Önkormányzat bankszámlájára megérkezett.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Megérkezett a pénz a bankszámlára? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Tegnap még egyeztetés történt, bizonyára hamarosan megérkezik 
az összeg a bankszámlára. A szerződésben is szerepel, ha nincs pénz, akkor nincs 
szerződéskötés. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az önkormányzat kötelezettségvállalásairól kér szóbeli 
tájékoztatást a szerződésre vonatkozóan. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az önkormányzat kötelezettséget – melyet bizottsági ülésen is 
hangsúlyoztak – semmilyen módon nem vállal, közvetítő szerepet tölt be. Ugyanis a 
Református Kollégium azért nem tud közvetlenül az MLSZ-el szerződést kötni, mert abban az 
esetben az Iskolakert ingatlanra be kellett volna, hogy jegyezzenek egy jelzálogjogot, de 
ehhez Püspök úr nem járult hozzá. Ha az önkormányzat közvetítő, harmadik félként belép, 
nincs szükség jelzálogjog bejegyzésre, hanem nyilatkozza, hogy használati joga van arra, 
hogy ezt továbbadja - merthogy biztosítja az egyház -, és az egyházzal köt az önkormányzat 
egy másik szerződést, mellyel ez alátámasztásra kerül. A 15 éves használat ingatlan-
nyilvántartási teherrel, bejegyzéssel nem jár és nekik ez volt a lényeg. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az önkormányzatnak sem kell jelzálogot bejegyeztetnie 
semmilyen ingatlanra. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Így van. Minden, ami az MLSZ és önkormányzat közötti 
szerződésben szerepel - közműfejlesztési hozzájárulás, mérőóra kiépítés, javítás, karbantartás, 
felújítás, eszközpótlás, kötbér -, a Református Kollégiummal kötendő szerződésben pontról-
pontra felsorolták. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az előterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
275/2013. (IX. 27.)  

 
h a t á r o z a t a  

 
műfüves pálya létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodásokról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről és nyomdai 
feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződés módosításáról 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A korábbi megbízási szerződés 1. pontja a ,,nyomdai feladatok 
ellátásával” szövegrésszel rövidülne, a szerződés 3. pontja pedig, mely a PA-PRO EK-
KOMM Kft. nyomdai feladatokkal kapcsolatos tevékenységét részletezte, hatályát vesztené – 
ennyiben állna a módosítás. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról.  

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
276/2013. (IX. 27.)  

 
h a t á r o z a t a  
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a Sárospatak című újság szerkesztéséről, elkészítéséről és nyomdai feladatainak 
ellátásáról szóló Megbízási Szerződés módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat 1 darab kikötő úszómű és 1 darab sólyapálya tervezésére vonatkozó 
tervezési szerződésről 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Pontosításként 
elmondja, bizottsági ülésen már tárgyalták a szerződést, az ott felmerült módosítások már 
szerepelnek az új tervezési szerződésben, és mérnök úrnak is volt néhány módosító javaslata, 
azok is szerepelnek benne. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Polgármester úrral és a tervező úrral történt egyeztetés alapján 
szerepel néhány módosító javaslat a szerződésben. Az eredeti tervezési szerződés 3.) 
pontjában a teljesítési határidő a szerződés aláírását követő 30 munkanap, mely a következőre 
módosulna ,,Teljesítési határidő: a szerződés aláírását és geodéziai felmérés átadását követő 
30 munkanap.”  
Bizottsági ülésen szó volt a szerződés 4.) pontjában szereplő geodéziai felmérés összegéről – 
megkérdezve a tervezőt ez az összeg 60 eFt.  
A korábbi szerződés 8.) pontja - mely szerződés el volt számozva - szólt a szerzői jogokról, 
melyben szintén javasolt a bizottság módosítást, ez az új szerződésben 6.) pont alatt szerepel. 
A korábbi szövegezés félreérthető és véleménye szerint vállalhatatlan volt, miszerint az 
úszóművet nem tudná az önkormányzat értékesíteni, ha a tervező ehhez nem járul hozzá. 
Polgármester úr bizottsági ülésen elmondta, nem ez a tervező szándéka, hanem hogy a tervei 
szerint más ne építhessen úszóművet. A módosított szövegezés így szólna: ,,A megrendelő a 
tervek alapján saját részére korlátlan számban készíthet vagy készíttethet úszóműveket, de a 
terveket a tervező tudta és beleegyezése nélkül nem értékesítheti, harmadik fél részére nem 
ruházhatja át.”  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A 663 eFt tervezési díjat megfelelőnek tartják? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Annyi változás történt, hogy az eljárás során felmerülő hatósági 
díjakat a megrendelő, tehát az önkormányzat hivatott fizetni. Erről polgármester úrnak van 
több információja, mert ő egyeztetett tervező úrral. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Támogatja a javaslat elfogadását. Más kérdés nem lévén 
kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
277/2013. (IX. 27.)  

 
h a t á r o z a t a  

 
1 darab kikötő úszómű és 1 darab sólyapálya tervezésére vonatkozó tervezési 

szerződésről 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a módosított 
tervezési szerződést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat hitel felvételéről és visszafizetéséről 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Rövid szóbeli kiegészítést kér jegyző asszonytól. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hétfői ülése 
óta egyeztetés zajlott az OTP Bank és a Gazdálkodási Iroda között és megállapításra került, 
hogy a kormányengedélyt, mellyel a 70,5 mFt-ot szeretnék hosszú lejáratú hitellé 
átmódosítani, vélhetően október 20-ig – ahogy a korábbi határozati-javaslatban szerepelt – 
nem kapják meg. Ezért javasolják a határozat-tervezetet módosítani, melyet ismertet.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
módosított javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Kiss Csaba a szavazásnál nem volt jelen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

278/2013. (IX. 27.)  
 

h a t á r o z a t a  
 

hitel felvételéről és visszafizetéséről 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a módosított 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról 
szóló 60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján pályázat benyújtásáról 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy tegnapi nap folyamán egyeztette 
utolsó körben a benyújtandó pályázatot Sajószegi Gáborral a mozi vezetőjével és 
megállapították, hogy a korábbi határozat szövegezése, miszerint 3D-s fejlesztést szeretnének 
a pályázatból megvalósítani, az EMMI rendelet szerint kétértelmű. Ugyanis a rendeletben van 
egy kitétel, hogy nem támogatható a döntés, ha vélelmezhetően csupán 3D megvalósítására 
vonatkozna – ezért szükséges a határozat módosítása a tervezetnek megfelelően. 
 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője: Kiegészítésként 
elmondja, hogy kivették a határozat-tervezet szövegezéséből a 3D szövegrészt, helyébe „teljes 
digitalizációs beruházás” szövegrész lépne.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyetért a javaslattal.  

 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

279/2013. (IX. 27.)  
 

h a t á r o z a t a  
 

az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról szóló  
60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján pályázat benyújtásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyről 
külön jegyzőkönyv készül. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

Egyed Attila s.k.                         Hajdu Imre s.k. 
a bizottság tagja                                 a bizottság elnöke 


