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         11400/2007. 

 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. június 15-én tartott 
rendkívüli nyílt ülésén. 

 
Jelen vannak: Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Egyed Attila 

Erdıs Tamás 
   Feró István    
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan    
   Krai Csaba    
   Lendák Lajos Zoltán 
   Saláta László Mihály 
   Szabó András  
   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
 
Megjegyzés:  Hajdu Imre, Ladomérszky László István, Oláh József Csaba, Stumpf 

Attila és Stumpf Gábor József képviselık igazoltan vannak távol. Dr. 
Hörcsik Richárd polgármester távollétében az ülést Aros János  
alpolgármester vezeti.  

 
 
Aros János: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése 
határozatképes. Javasolja, hogy Egyéb ügyek között tárgyalja meg a Képviselı-testület az ülés 
elıtt kiosztásra került Termálfürdı és Camping Alapító Okiratában szereplı 
alaptevékenységek bıvítésére vonatkozó elıterjesztést.  
 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pont tárgyalását 
egyhangúlag elfogadta: 
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Napirendi pont: 
 
 

1. Egyéb ügyek 
Tárgy: Elıterjesztés a Termálfürdı és Camping Alapító Okiratában szereplı 
alaptevékenység bıvítésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Termálfürdı és Camping Alapító Okiratában szereplı 
alaptevékenység bıvítésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

Aros János: Elmondja, hogy a Képviselı-testület a 13/2007. (V.31.) rendeletben a parkolási 
díjak beszedésével, a gépjármőparkolók üzemeltetésével a Termálfürdı és Camping önállóan 
gazdálkodó intézményt bízta meg. Tekintettel arra, hogy az intézmény alapító okiratában a 
gépjármőparkoló üzemeltetési tevékenység jelenleg nem szerepel, ezért szükséges az alapító 
okiratban szereplı alaptevékenységi kör bıvítése a 63.21 egyéb, szárazföldi szállítást segítı 
tevékenységgel, melynek határidejét 2007. június 15-ei határidıvel javasolja. Kéri a 
Képviselı-testület szavazását az alapító okirat módosítására vonatkozóan.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

11400/184/2007. (VI.15.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t  
 

a Termálfürdı és Camping intézmény Alapító Okiratáról 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88.§ (1) bekezdése alapján 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete intézményt alapít. 
 

1.) A költségvetési szerv neve: Termálfürdı és Camping 
 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 3950 Sárospatak, Határ u. 2/b. 
 

3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység 
55.22 Campingszolgáltatás 
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
70.20 Ingatlan bérbeadás és üzemeltetés 
93.04 Fizikai közérzetjavító szolgáltatás 
92.62 Egyéb sporttevékenység 
71.40 Fogyasztási cikkek kölcsönzése 
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01.41 Parkosítás zöldterületi szolgáltatás 
63.21 Egyéb, szárazföldi szállítást segítı tevékenység (2007. június 15-tıl)  

 
4.) A költségvetési szerv alapításának idıpontja: 2006. június 1. 
 
5.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önálló jogi személy, gazdálkodási 

szempontból önálló költségvetési intézmény. 
 
6.) A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve: Sárospatak Város 

Önkormányzat Képviselı-testülete. 
 

7.) A költségvetési szerv alapító szervének neve: Sárospatak Város 
Önkormányzata. 

 
8.) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 

eszközök, a Termálfürdı és Camping részére biztosított vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, azt elidegeníteni, 
biztosítékként felhasználni azonban nem jogosult. 

 
9.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon a sárospataki 1627. 

helyrajzi számú, valóságban a Sárospatak, Határ u. 2/b. szám alatt található, 
valamint az 1626., 1629., 1630., 1631., 1632., 1675., 1676., 1681. helyrajzi 
számú, az önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok, valamint az 1203. 
helyrajzi számú, a valóságban a Sárospatak, Végardói u. 50. szám alatt 
található ingatlan, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök 
és egyéb készletek. 

 
 

10.) A költségvetési szerv vezetıjét pályázati eljárás útján, határozott idıre az 
Önkormányzat Képviselı-testülete bízza meg. A megbízás elıkészítése a 
Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság feladata. 

 
11.) Az intézménynél a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, így Aros János alpolgármester a 
rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 
  

  
K. m. f.  

 
 
 

dr. Komáromi Éva                    Dr. Hörcsik Richárd  
         jegyzı                polgármester 
 
 


