
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök  
 Egyed Attila  

Halász Péter 
Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

Aros János polgármester 
dr. Szebényi Tibor aljegyző 

 
Meghívott: 
  
 Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője 
 
 
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba és Krai Csaba bizottsági tagok nincsenek jelen. Egyed Attila bizottsági tag 
a második napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  

 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Sikora Attila alpolgármester, dr. 
Vitányi Eszter jegyző, 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 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Stumpf Lászlóné bizottsági tagot javasolja. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírója tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kéri 
a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről 
2. Javaslat a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 

című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról  

3. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről 
Az előterjesztés a 2014. május 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslatot mindenki kézhez kapta, várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a határozati-javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
161/2014. (VI. 18.) 
h a t á r o z a t a 

 
a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó 
feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról  
Az előterjesztés a 2014. május 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a javaslat szóbeli kiegészítését. 
 
Aros János polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy még nincsenek kiírva az érintett 
pályázatok, de hamarosan kiírásra kerülnek - június vége és július eleje -, és két nap áll majd 
rendelkezésükre a pályázatok benyújtására. Ezért szükséges rendkívüli ülésen dönteni ezek 
benyújtásáról. A támogatás intenzitása 100 %, a tervezett építési beruházás előzetesen becsült 
értéke 50 mFt, véleménye szerint élni kell a lehetőséggel. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy három  intézményt 
célszerű bevonni a pályázatba: a Polgármesteri Hivatalt, a Járóbeteg központot - melyet 
javasol korrigálni a javaslatban Sárospatak Város Rendelőintézete névre, mert ez a hivatalos 
neve – és a Kommunális Szervezetet. Ezen intézményeknél napelemek kerülnek telepítésre a 
pályázati kereteken belül.  
A másik komplex energetikai pályázatban, melyben szerepelhet nyílászárócsere, szigetelés, 
radiátor csere, napelem a Carolina Óvoda és Bölcsőde szerepelt volna, de energetikai 
számításokat végeztek és kiderült, hogy nem ugrik annyit az energia megtakarítási szint a 
nyílászáró- és radiátorcsere kapcsán, amit hozni kellene a pályázatban. Még végeznek további 
vizsgálatokat, hátha mégis beleférne az intézmény ebbe a pályázatba, hogy elvégezhessék a 
nyílászáró- és radiátorcserét, valamint a napelem beépítését. Ez esetben két pályázat kerülne 
benyújtásra, ha nem fér bele, akkor negyedik intézményként szerepeltetni kellene a Carolina 
Óvoda és Bölcsődét is, mint érintett önkormányzati intézményt.  
A pályázat úgy van kiírva, hogy ha a benyújtáskor el van indítva a feltételes közbeszerzési 
eljárás – tehát akkor ér valamit, ha nyer a pályázat, ha nem nyer, nincs semmilyen 
kötelezettség –, az 20 pontot ér a bírálatnál. Bizonyára a versenytársak is lebonyolítják a 
feltételes közbeszerzési eljárást, ezért szükséges elindítani most. Ezért szerepel a határozati-
javaslatban, hogy nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot, és jelöljön ki egy céget, amely a 
közbeszerzési eljárást lebonyolítja, ez lenne a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda. Az 
ajánlatkérések ugyanis megtörténtek és a három lekért ajánlat közül ez az ügyvédi iroda tette 
a legkedvezőbb ajánlatot (Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda 500 eFt + ÁFA; Dr. Horváth 
András Ügyvédi Iroda Budapest 570 eFt, NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és 
Mérnöki Tanácsadó Kft. 600 eFt).  
Felhatalmazást kér továbbá polgármester úr, hogy megköthesse az eljárás lebonyolítására a 
szerződést, továbbá, hogy a Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja.  
 
Aros János polgármester: Mi történik az 500 eFt-tal, ha nem nyer a pályázat? 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: Ez az összeg is csak akkor merül fel, 
ha nyer a pályázat. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: A bizottságnak jelen pillanatban csak a határozati-
javaslatban foglaltakról kell döntenie. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: Azzal a kiegészítéssel, hogy az 
előterjesztésben szereplő három intézmény és a már említett Carolina Óvoda és Bölcsőde is 
kerüljön be a határozatba.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Miért éppen a határozati-javaslatban szereplő három céget 
kell felhívni ajánlattételre?  
 
Aros János polgármester: Nekik vannak megfelelő referenciáik. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
határozati-javaslat elfogadásáról, az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
162/2014. (VI. 18.) 
h a t á r o z a t a 

 
a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat-tervezet 1. pontja helyébe a 
következő szöveg lépjen: 
 
,,1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 
pályázati felhívásra, a következő intézmények vonatkozásában:  
 

1.1. Sárospataki Polgármesteri Hivatal (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.) 
1.2. Sárospatak Város Rendelőintézete (3950 Sárospatak, Comenius utca 20.) 
1.3. Kommunális Szervezet (3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2.) 
1.4. Carolina Óvoda és Bölcsőde (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.)” 

 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására  
Az előterjesztés a 2014. május 18-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a javaslat rövid kiegészítését. 



 5 

dr. Szebényi Tibor aljegyző: Elmondja, hogy korábbi testületi ülésen döntött a Képviselő-
testület az alapító okirat módosításáról, mellyel kapcsolatosan a Magyar Államkincstár 
módosító javaslattal élt. A korábbi határozatot hatályon kívül helyeznék és az észrevételeknek 
megfelelően módosítanák az alapító okiratot.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
határozati-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  
163/2014. (VI. 18.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 14.15 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

Stumpf Lászlóné                  Hajdu Imre 
 a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


