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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. május 9-én tartott 
rendkívüli  ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István 
   Egyed Attila 

Erdıs Tamás 
Feró István Ferenc 

   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan 
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András   képviselık 

     
    
   Vukovich Lászlóné   aljegyzı 
 
 
Meghívott:  Dankóné Gál Terézia irodavezetı, Zelina Józsefné mb. irodavezetı, 

Fazekas Margit  pályázati és közbeszerzési referens, Csatlósné 
Komáromi Katalin A Mővelıdés Háza vezetıje 

 
Megjegyzés: Lendák Lajos Zoltán, Oláh József Csaba, Zérczi László képviselık 

bejelentették távolmaradásukat 
 
 

Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
rendkívüli ülése határozatképes. Egyetlen napirendi pont a HÖF-TEKI pályázatok saját 
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forrásának módosítása. Kérdezi a Képviselı-testületet, kívánják-e kiegészíteni a napirendi 
pontot. 
 
Aros János: Az egyéb ügyek között javasolja megtárgyalni A Mővelıdés Háza kérelmét és a 
hivatal személygépkocsijának cseréjére vonatkozó elıterjesztést, zárt ülésen pedig egy 
támogatási kérelmet. Az írásos elıterjesztések az ülés elıtt kiosztásra kerültek. A támogatási 
kérelem a személyes adatok körébe tartozó különleges – egészségi állapotra vonatkozó – 
adatokat tartalmaz, melyet még fokozottabb védelemben kell részesíteni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendre vonatkozó 
módosításról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendrıl a módosítással 
együtt. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – fenti szavazást is 
figyelembe véve – az alábbi napirendi pont tárgyalását elfogadta. 
 
N a p i r e n d : 
 

Nyílt ülésen 
 

1. Elıterjesztés pályázatok benyújtására – saját forrás módosítására – 
2. Egyéb ügyek 

•  A Mővelıdés Háza kérelme pályázat benyújtására 
•  Elıterjesztés a hivatal személygépkocsijának cseréjére 

 
 

Zárt ülésen 
 

1. Török Eszter sárospataki lakos támogatási kérelme 
 
 

Napirend tárgyalása: 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés pályázatok benyújtására – saját forrás módosítására – 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Fazekas Margit pályázati és közbeszerzési referenset, ismertesse 
az elıterjesztést. 
 
Fazekas Margit: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a március 30-ai testületi ülésen 
elfogadott HÖF-TEKI pályázatoknál a saját forrás tévesen került feltüntetésre. 
Többlettámogatást nem lehet igénybe venni, így az igényelt 90 %-os  támogatás helyett csak 
70 %-os támogatás vehetı igénybe. Ennek megfelelıen a 10 % saját forrás 30 %-ra módosult, 
mely 4 pályázatot érintett. A pályázatok saját forrásának összege 3.627.360,-Ft-tal nı, azaz 
15.583.778.-Ft, helyett 19.211.138.-Ft-ra módosul, amennyiben a Képviselı-testület elfogadja 
a módosítást.  
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Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Pénzügyi és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse véleményét az elhangzottakról. 
 
Feró István Feren: Véleménye szerint az elhangzottak nem lehet akadálya a pályázat 
benyújtásának, de felhívja a figyelmet a pontosabb munkára.  
 
Erdıs Tamás: A pályázat benyújtásának nem lehet akadálya. A többlet saját erıre a 2007. 
évi költségvetés pályázati önerı alap forrást biztosít.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a pályázati szakreferenset, hogy nagy figyelemmel kísérje a 
pályázati kiírások feltételeit. 
Az alábbi pályázatok esetén módosul a saját forrás mértéke. Sárospatak Város 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára benyújtandó pályázatnál az igényelt 
támogatás 1.050.000,-Ft, a saját forrás 150.000,-Ft-ról 450.000,-Ft-ra emelkedik.  
Kéri a Képviselı-testület szavazását a pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
9410/148/2007. (V.09.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
 pályázat támogatásáról 

A Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára „a decentralizált 
helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  

(HÖF-TEKI) elnyerésére”  
 
 

 
A Képviselı-testület támogatja Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának 
felülvizsgálatát. 
 
A program felülvizsgálatának bruttó összköltsége 1.500.000,- Ft, azaz: Egymillió-
ötszázezer forint. 
 
A Képviselı-testület a környezetvédelmi program felülvizsgálatához a 2007. évi 
költségvetésében saját forrásként összesen 450.000,- Ft, azaz: Négyszázötvenezer forintot 
biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a Sárospatak Város Környezetvédelmi Programjának 
felülvizsgálatának elkészítése érdekében pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 
feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a felújítás 
összes költségének 70%-a, azaz 1.050.000,- Ft, azaz: Egymillió-ötvenezer forint. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
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Dr. Hörcsik Richárd: A Sárospatak Város Várnegyed Táj- és Környzetépítési Tervének 
elkészítésére benyújtandó pályázat bruttó összköltsége: 9.556.800.-Ft. A korábbi 10 %-os 
saját forrás 955.680.-Ft volt. A 30 %-os saját forrás összege 2.867.040.-Ft.  
Kéri a Képviselı-testület szavazását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 

 
9410/149/2007. (V.09.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
 pályázat támogatásáról 

A Sárospatak Város Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének elkészítésére „a 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  

(HÖF-TEKI) elnyerésére”  
 
 

A Képviselı-testület támogatja a Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének 
elkészítését. 
 
A terv elkészítésének bruttó összköltsége 9.556.800,-Ft, azaz: Kilencmillió-
ötszázötvenhatezer-nyolcszáz forint. 
 
A Képviselı-testület a terv elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 2.867.040,- Ft, azaz: Kettımillió-nyolcszázhatvanhétezer-negyven forintot 
biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a Várnegyed Táj- és Környezetépítési Tervének elkészítése érdekében 
pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a 
„decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás 
elnyerésére. Az igényelt támogatás mértéke a terv elkészítéséhez szükséges összes 
költségének 70%-a, azaz 6.689.760,- Ft, azaz: Hatmillió-hatszáznyolcvankilencezer-
hétszázhatvan forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: A sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási gondjának 
enyhítésére szolgáló terv bruttó összköltsége 1.080.000,-Ft, a 10 %-os saját forrás 108.000.-Ft 
volt. A saját forrás 30 %-os költsége 324.000,-Ft-ra emelkedik. Kéri a Képviselı-testület 
szavazását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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9410/150/2007. (V.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
a sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási gondjának enyhítésére szolgáló 
engedélyezési terv elkészítésére „a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

feladatok 2007. évi támogatásának (HÖF-TEKI) elnyerésére”  
 
 

 
A Képviselı-testület támogatja a sárospataki Termálfürdı és Camping parkolási 
gondjának enyhítésére szolgáló engedélyezési terv elkészítését. 
 
Az engedélyes terv elkészítésének bruttó összköltsége 1.080.000,-Ft, azaz: Egymillió-
nyolcvanezer forint. 
 
A Képviselı-testület a terv elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját forrásként 
összesen 324.000,- Ft, azaz: Háromszázhuszonnégyezer forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy az engedélyezési terv elkészítésének érdekében pályázatot nyújt be az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére. Az igényelt 
támogatás mértéke a terv elkészítéséhez szükséges összes költségének 70%-a, azaz 
756.000,-Ft, azaz: Hétszázötvenhatezer forint. 
 
A pályázatban megjelölt cél és feladat megfelel a város önkormányzatának Képviselı-
testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek.  
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Sárospatak Város Forgalomtechnikai terve felülvizsgálatának 
elkészítése, a tervezett bruttó összköltsége 6.000.000,-Ft. A 10 %-os saját forrás 600.000.-Ft 
volt, ez az  összeg emelkedik 30 %-ra, azaz 1.800.000,-Ft. Kéri a Képviselı-testület 
szavazását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9410/151/2007. (V.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 pályázat támogatásáról 
A Sárospatak Város Forgalomtechnikai terve felülvizsgálatának elkészítésére „a 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatásának  

(HÖF-TEKI) elnyerésére”  
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A Képviselı-testület támogatja Sárospatak Város Forgalomtechnikai terve 
felülvizsgálatának elkészítését. 
 
A forgalomtechnikai terv felülvizsgálatának bruttó összköltsége 6.000.000,-Ft, azaz: 
Hatmillió forint. 
 
A Képviselı-testület a felülvizsgálat elkészítéséhez a 2007. évi költségvetésében saját 
forrásként összesen 1.800.000,- Ft, azaz: Egymillió-nyolcszázezer forintot biztosít. 
 
Elhatározza, hogy a forgalomtechnikai terv felülvizsgálatának érdekében pályázatot 
nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a „decentralizált 
helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2007. évi támogatás elnyerésére. Az igényelt 
támogatás mértéke a felülvizsgálat összes költségének 70%-a, azaz 4.200.000,-Ft, azaz: 
Négymillió-kettıszázezer forint. 
 
A pályázat benyújtásával Dr. Hörcsik Richárd polgármestert bízza meg. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Egyéb ügyek 

•  A Mővelıdés Háza kérelme pályázat benyújtására 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri Csatlósné Komáromi Katalint, ismertesse a kérelmet 
 
Csatlósné Komáromi Katalin: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Oktatási és 
Kultruális Minisztérium Közkincs programja térségi pályázatot írt ki, melynek benyújtási 
határideje május 25-e. A pályázat keretében közmővelıdési intézmények, közmővelpdési  
célú közösségi színterek infrastrukturális fejlesztésére van lehetıség. A pályázattal az újhutai 
Ifjúsági Tábor vizesblokkjának felújítását szeretnék elırébb vinni. A beruházás folyamatban 
van, melyhez már egy 5 millió Ft-os pályázati forrás biztosított. A most megpályázandó 4,5 
millió Ft-tal a további beruházás költségeit szeretnék csökkenteni, melyhez a Képviselı-
testületnek 10 % önerıt kell biztosítania. Kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsön a 
450.000,-Ft-os önerırıl.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményét. 
 
Feró István Ferenc: Javasolja a 450.000,-Ft-os önerı biztosítását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének a véleményét. 
 
Erdıs Tamás: Javasolja a kérelem támogatását. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a véleményeket, javaslatokat. 
 
Saláta László Mihály: Támogatja a pályázat benyújtását. Miután folyamatban lévı 
beruházásról van szó, kérdezi, hol tart? 
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Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet a beruházás jelenlegi állásáról. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja a pályázat benyújtását. Ismerteti a határozati javaslatot, 
melyrıl kéri a Képviselı-testület szavazását. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9410/152/2007. (V.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

pályázat benyújtásáról 
 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programjának kistérségi szintő pályázati 
felhívás 3. pontjára pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévı Újhutai 
Ifjúsági Tábor vizesblokk felújításának kettes szakaszára. Az igényelt támogatás 
mértéke 4,5 millió forint. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerıt, 450.000,-Ft, azaz Négyszázötvenezer 
forintot  Sárospatak Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
 
Felelıs: Polgármester 
Határid ı: az elbírálást követıen folyamatos 
 
 
 

•  Elıterjesztés a hivatal személygépkocsijának cseréjére 
 
Aros János: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményét. 
 
Feró István Ferenc: Nem javasolja a 8 éves személygépkocsi további felújítását. Véleménye 
szerint a hivatal mőködéséhez szükség van 2 autóra. Ha a költségvetés céltartalékából 
biztosítani tudják a kb. 2.500.000,-Ft  bekerülési összeget, javasolja a gépkocsi 
megvásárolását.  
 
Ladomérszky László István: Véleménye szerint felül kellene vizsgálni a gépkocsik jelenlegi 
futását, szükségességét, kihasználtságát, melyet  az illetékes bizottságok – Pénzügyi és a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési – vizsgáljanak meg. Emlékezteti a Képviselı-
testületet, miután korábban az Opel Vectra személygépkocsit nem értékesítették, úgy 
döntöttek,  a Mőszaki és Kommunális Iroda munkatársai fogják használni. Jelenleg a 
gépkocsik kihasználtsága nem a legmegfelelıbb. Javasolja, vizsgálják meg azt, hogy az 
Önkormányzat gépkocsiparkját hogyan lehet ideálisan használni és azután döntsenek a 
gépkocsi vásárlásáról.  
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Dr. Hörcsik Richárd: A gépkocsik karbantartása nagyon fontos. Az Önkormányzatnak 2 
személykocsija és egy kisbusza van. A gépkocsik futásáról pontos nyilvántartást vezetnek. A 
pénzügyi lehetıségek miatt azon az állásponton volt, hogy új gépkocsi vásárlását a legtovább 
kell halasztani, de 2 alkalommal fordult elı, hogy az Opel Vectra gépkocsi lerobbant, ezért 
javasolja megfontolni az elıterjesztésben foglaltakat. Árajánlatot 3 helyrıl kértek. A 
legkedvezıbb  ajánlatot a sárospataki cég nyújtotta, melyet május végéig tud tartani.  
 
Aros János: Egyetért Ladomérszky képviselı úrral. Úgy gondolja, hogy nemcsak a 
Polgármesteri Hivatal gépkocsijairól van szó, hanem ide tartoznak az intézmények és a 
kistérség is. Elmondja, hogy a kistérség vonatkozásában már vannak adatok a 
gépkocsihasználatról.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: A kistérségi társulásnál is szigorításokat vezettek be a 
gépkocsihasználatnál. Kistérségi megállapodás szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat 
használni tudja a kistérség gépkocsiját.  
 
Feró István Ferenc: Javasolja, a következı testületi ülésig vizsgálják meg a gépkocsik 
kihasználtságát és akkor döntsenek a vásárlásról. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Pénzügyi Iroda vezetıjét, hogy vizsgálja meg a hitelfelvétel 
lehetıségét.  
 
Kıszegi Bertalan: Egyetért az elhangzottakkal. Támogatja a vásárlást, mert hosszú távon az 
a kifizetıdıbb.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért a gépkocsi vásárlással, de javasolja, arról döntsenek, hogy 
milyen szempontok alapján vizsgálják meg a gépkocsik használatát.  
 
Aros János: Egységes szabályozást kell kialakítani a gépkocsik használatára vonatkozóan.  
 
Stumpf Attila: Javasolja, vizsgálják meg a lizing feltételeket is, mert vannak autólizingre 
szakosodott bankok. Az ügyben keressenek meg több pénzintézetet is.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elıterjesztést a következı testületi ülésen ismételten 
megtárgyalják. Kéri az elıterjesztés készítıjét és a Pénzügyi Iroda vezetıjét, hogy a 
következı ülésre az elhangzott javaslatokat figyelembe véve készítsék el az elıterjesztést. 
 
 
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag tudomásul vette. 
 
A Képviselı-testület a nyílt ülést bezárta, zárt ülésen folytatta munkáját, melyrıl külön 
jegyzıkönyv készült. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Vukovich Lászlóné s.k.      Dr. Hörcsik Richárd  s.k. 
          aljegyzı                                   polgármester 


