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J e g y z ı k ö n y v  
 

Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. december 28-án tartott 
rendkívüli ülésén. 

 
Jelen vannak:  Aros János   alpolgármester 
 Egyed Attila 
 Erdıs Tamás 
 Feró István Ferenc 
 Hajdu Imre 
 Krai Csaba 
 Lendák Lajos Zoltán 
 Oláh József Csaba 
 Saláta László Mihály 
 Stumpf Attila 
 Stumpf Gábor József 
 Szabó András   képviselık 
 
 dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak: Dankóné Gál Terézia irodavezetı, Zelina Józsefné mb. irodavezetı 
 
Megjegyzés:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Darmos István, Hutkainé Novák 

Márta, Kıszegi Bertalan, Ladomérszky László István, Zérczi László 
képviselık igazoltan vannak távol. 

 
Aros János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 12 fıvel határozatképes.  
Napirend elıtt szeretné tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy Sárospatak városa elnyerte az 
„Év települése” díjat, melyet tegnap vett át a Magyar Televízió elnökétıl. A Képviselı-
testületnek is nagy szerepe van  ebben, de a legnagyobb szerep Sárospatak lakosaié, mert ık 
mutatták be a Fıtér címő mősornak Sárospatakot, illetve ık szavaztak, melyért köszönetét 
fejezi ki. Köszönetét fejezi ki még Törı Gábornak és Cziczer Katalinnak is, akik az elejétıl 
kezdve magukénak érezték a szavazást és feltették a honlapra. A 27 ezer szavazat közül 
Sárospatakra 2667 szavazat érkezett. A díjjal együtt a Magyar Turizmus Zrt-tıl szerzıdési 
javaslatot kaptak, amelynek értelmében 2008-ban Sárospatak város minden egyes 
rendezvényét be fogják mutatni nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is. Ezt a 
lehetı legjobban ki kell használni. Az elızı nyertesektıl szerzett információ alapján 
városukban kimutathatóan nıtt a turizmus a cím elnyerését követıen, ezzel együtt nıtt a 
turizmussal kapcsolatos bevétel is 25-30 %-kal. Javasolja, használják ki a lehetıséget a 
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Turizmus Egyesületen keresztül, a Magyar Turizmus Zrt-n és a Magyar Televízión és azokon 
a sajtókon keresztül, akik  a városnak hirdetési felületet fognak biztosítani a 2008. évben.  
Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont tárgyalását.  
 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pont tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás 
jóváhagyására 

 Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
             Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi     
             Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 
       2. Egyebek 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati kötvénykibocsátásról szóló megállapodás 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a kötvénykibocsátáshoz még 4 
döntésre van szükség. Kéri Erdıs Tamás tanácsnokot, ismertesse az összevont bizottsági ülés 
eredményét.  
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az összevont bizottsági ülésen a 
bizottságok tagjai elmondták a véleményeiket, aggályaikat, melyek teljesen megalapozottak. 
Kardinális kérdés volt – amely az indikatív ajánlat részét is képezte – az un. garanciavállalási 
díj, amely az indikatív ajánlatban az alkuk során 0,5 %-ban került megállapításra, ehhez 
képest 5 %-os  összeg szerepelt a szerzıdés-tervezetben. A bankkal történt telefonos 
egyeztetés után elmondhatja, hogy elírás történt és 0,5 %  és 62.500 CHF a helyes összeg.  
Számos esetben azt kell feltételezni, hogy a szerzıdésben fogalmazott jogilag, 
közgazdaságilag körüljárt  formaszöveg sok esetben érthetetlen, ezért a bizottságok az alábbi  
döntést hozták: 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság  egyhangú, a Pénzügyi Bizottság egyhangú és a Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta és terjeszti a testület elé: 
Január 14-ére kerüljön a szerzıdés mellékleteként egy eljárásrendi kiegészítı melléklet 
kimunkálásra, amelyet az önkormányzat jogásza a bank jogászával, illetve gazdasági 
szakemberek bevonásával a Jegyzı asszony koordinálásával készítsen el.  
Legkésıbb január 14-én rendkívüli testületi ülés keretében a melléklet ismeretében, a 
bizottságok döntése után kerüljön a testület elé. 
Ezt követıen január 18-án hozná meg a Képviselı-testület a második és harmadik döntést, a 
végsı döntést pedig január 25-én hoznák meg.  
Új információ, hogy Polgármester úrnak mielıbb meghatalmazást kell adni a bank jogászának 
– aki a kötvénykibocsátási ügyben az önkormányzat képviseletét is ellátja az önkormányzat 
jogászával folyamatosan egyeztetve -  azért, hogy a KELER Zrt. az ISIN regisztrációs számot 
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kiadja, melynek az eljárási ideje kb. 2 hét. Ha ez a kód csak a január 14-ei testületi ülés után 
kerül megigénylésre, az idıbıl kifutnak, a kötvénykibocsátás január hónapban nem 
képzelhetı el. Javasolja, hogy hatalmazzák fel Polgármester urat a KELER Zrt-nél az  ISIN 
kód igénylése céljából, a kód regisztráció elindítását tegye meg. Ez nem jelent 
visszavonhatatlan kötelezettségvállalást. Ha ezek után bármelyik ülésen úgy döntenek, hogy 
mégsem írják alá a kötvényszerzıdést, az ISIN kód töröltethetı. Még a mai napon kellene 
kezdeményezni az ISIN kód kiadását, hogy ez január 14-re rendelkezésre álljon, mert 
egyébként nem tudnak dönteni 14-én sem.  
 
Aros János: Kérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kiegészítés, észrevétel, vélemény 
van-e. Észrevétel, véleménye nem volt, ezért kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a 
Tanácsnok úr által elmondottakkal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

15555-3/409/2007. (XII.28.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a kötvénykibocsátásról szóló megállapodásról 
 

 
A Képviselı-testület tárgybani megállapodás-tervezetet megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy a bizottsági vélemények, továbbá a képviselıi kérdések és javaslatok 
figyelembevételével  szükséges kimunkálni a megállapodás módosítását, kiegészítését  és 
meghatározni a kötvénykibocsátás további konkrét eljárási rendjét. 
A fentiek szerint kimunkált anyag képezze a megállapodás mellékletét, melyet a 
Képviselı-testület a 2008. január 14-én tartandó rendkívüli ülésén tárgyalja meg. 
 
Felhatalmazza a Jegyzıt, hogy az önkormányzat jogászával és a HYPO Investmentbank 
jogászával a melléklet kidolgozása céljából a kapcsolatot vegye fel és koordinálja a 
további szükséges intézkedések megtételét. 
 
Határid ı: 2008. január 10. 
 
 
 
Erdıs Tamás: A másik határozati javaslat arról szól, hogy hatalmazzák fel Polgármester urat 
arra, hogy a bank ügyvédjét,  Kimmel Jenıt –  a  HYPO Investmentbank  is ıt  fogja megbízni 
a teljes folyamat lebonyolítására -  bízza meg a KELER Zrt-nél történı ISIN kód  igénylésére.  
 
Aros János: Aki egyetért a határozati javaslattal, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

15555-3/410/2007. (XII.28.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

kötvények, értékpapír kódok igénylésérıl 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Polgármester urat, hogy a HYPO Investmentbank 
ügyvédjét, Dr. Kimmel Jenıt bízza meg a KELER Zrt-nél a kötvények, értékpapírok 
kódjának – ISIN-kód - igénylésére.  
 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Szent Erzsébet utcában a volt ÁFÉSZ 
épülete mögötti területen ma elkezdenek egy jégpályát építeni. 
December 31-én 11.30 órakor mindenkit szeretettel várnak a Lorántffy év kapcsán a 
Református Kollégium Gimnáziuma elıtti útszakaszra.  
 
 
Alpolgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 11.17 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.               Aros János s.k.  
        jegyzı                              alpolgármester 
          
 
 
 
 


