
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 

 
 
5955/2008. 
 

J e g y z ı k ö n y v  
 

Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. március 13-án tartott 
rendkívüli ülésén. 

 
Jelen vannak:  Dr. Hörcsik Richárd   polgármester  

Aros János   alpolgármester 
 Darmos István 
 Erdıs Tamás 
 Feró István Ferenc 
 Hajdu Imre 
 Krai Csaba 
 Saláta László Mihály 
 Stumpf Attila  
 Szabó András   képviselık 
 
 dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak: Vukovich Lászlóné aljegyzı, Dankóné Gál Terézia jegyzıi 

irodavezetı.  
 
Megjegyzés:  Egyed Attila, Hutkainé Novák Márta, Kıszegi Bertalan, Ladomérszky 

László István, Lendák Lajos Zoltán, Oláh József Csaba, Stumpf Gábor 
József, Zérczi László nincs jelen.  

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht. 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 
Javasolja, a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalják. 
 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 
 
 

1. Elıterjesztés a SIDINFO Nonprofit Kft. mőködésének támogatására 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
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2. Elıterjesztés a Tourinform Iroda áthelyezésérıl, mőködtetésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és 
Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

3. Elıterjesztés laptop beszerzésre (szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 
 

 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a : 

 
 

 
1. Elıterjesztés a SIDINFO Nonprofit Kft. mőködésének támogatására 
 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Dr. Hörcsik Richárd : Bevezetıjében elmondja, e napirend miatt kellett rendkívüli képviselı-
testületi ülést összehívni. Ezután ismerteti az elıterjesztést, miszerint a SIDINFO Nonprofit 
Kft. mőködésének megkezdéséhez szükséges, hogy az önkormányzat vissza nem térítendı 
céljellegő támogatást nyújtson, melyet öt millió Ft-ban javasol meghatározni a támogatási 
szerzıdés-tervezetnek megfelelıen. A támogatás forrásaként a 2008. évi költségvetésben 
szereplı céltartalékot jelöli meg. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Kft. igazgatója a város 
jelenlegi költségvetésére tekintettel törekedjen arra, hogy a vezetése alatt mőködı Kft. ne 
terhelje az önkormányzat büdzséjét.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztést. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Darmos István: A támogatási szerzıdés-tervezet 4. pontjában szerepel, hogy 
kedvezményezett a hivatal pénzügyi irodája felé el kell, hogy számoljon a támogatási 
összeggel. Véleménye szerint a Képviselı-testület felé is kellene a Kft-nek tájékoztatást 
adnia, hogyan mőködött, mire használata az összeget, milyen bevételei voltak.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Felvetésre elmondja, a tervezet 7. pontja tartalmazza, hogy támogató a 
benyújtott számadást felülvizsgálja és tételesen ellenırzi, továbbá a támogatás 
rendeltetésszerő felhasználását a helyszínen ellenırizheti.  
 
Aros János: Támogatni tudja Darmos képviselı úr felvetését, melyet nem a szerzıdésben 
kellene szerepeltetni, hanem a határozatot kellene kiegészíteni azzal, hogy a Kft. évente egy 
alkalommal tájékoztatást adjon munkájáról.  
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Dr. Hörcsik Richárd : Kéri Jegyzı Asszonyt, ismertesse a határozat-tervezetet az elhangzott 
módosítással. 
 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti a határozat-tervezetet, miszerint a Képviselı-testület tárgybani 
elıterjesztést megtárgyalta és e határozat mellékletét képezı támogatási szerzıdés-tervezetet 
jóváhagyja. A SIDINFO Nonprofit Kft. a mőködésérıl évente egy alkalommal köteles a 
Képviselı-testület elıtt  beszámolni, elıre egyeztetett idıpontban. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a módosított határozat-tervezetrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

5955/70/2008. (III.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a SIDINFO Nonprofit Kft. m őködésének támogatásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és e határozat mellékletét 
képezı támogatási szerzıdés-tervezetet jóváhagyja. 
 
A SIDINFO Nonprofit Kft. a m őködésérıl évente egy alkalommal köteles a Képviselı-
testület elıtt  beszámolni, elıre egyeztetett idıpontban.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Tourinform Iroda áthelyezésérıl, mőködtetésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Jogi 
Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Ismerteti az elıterjesztést, miszerint február havi testületi ülésen 
elfogadták a Tourinform Iroda áthelyezésére és további mőködtetésre vonatkozó 
kezdeményezést. Az iroda áthelyezésének egyik elıfeltétele, hogy a Magyar Turizmus Zrt. 
hozzájárulását adja, ehhez viszont kéri az iroda helyét jelzı települési vázlatrajzot, valamint 
az új iroda alaprajzát.  
Javasolja, hogy 2008. április 30-ai határidıvel A Mővelıdés Házánál a Tourinform Iroda 
mőködtetését – az általa ellátott feladatot – szüntessék meg, az intézmény közalkalmazotti 
létszámát csökkentsék egy fıvel és a Tourinform Irodát 2008. május 1-tıl a SIDINFO 
Nonprofit Kft. mőködtesse.  
Szintén április 30-ai idıponttal kerüljön zárolásra az eddigi feladatellátást teljesítı Mővelıdés 
Háza költségvetésében az idei évi elıirányzat, majd az idıarányos teljesítést követı 
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elszámolások után a megmaradó költségvetési forrás kerüljön átadásra a SIDINFO Nonprofit 
Kft-hez. Kéri a bizottságok véleményét. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is egyhangúlag javasolja az 
elıterjesztés elfogadását a testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az elıterjesztést. 
 
Darmos István: Az anyag negyedik bekezdésében A Mővelıdés Háza költségvetését érintı 
kérdések vannak szabályozva. Felhívja a figyelmet arra, hogy valószínőleg a kiadási és 
bevételi oldalt is módosítani kell majd, hiszen a Tourinform Irodánál is bizonyára voltak – 
pályázati, szponzori - bevételek tervezve, ezt is át kell csoportosítani a Kft-hez. Jelzi továbbá, 
hogy az Utazás Kiállítás kapcsán jelentıs kiadások történtek az iroda vonatkozásában. Kérése 
tehát, hogy körültekintıen vizsgálják meg mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalt. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más észrevétel, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 
határozat-tervezetrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

5955/71/2008. (III.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

a Tourinform Iroda áthelyezésérıl 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. 2008. május 1-jei hatállyal a Tourinform Iroda mőködtetését átadja a SIDINFO 
Nonprofit Kft.-nek. 
 
2. 2008. április 30-ai hatállyal az elızıekben megjelölt feladatátadással összefüggésben a 
Mővelıdés Háza közalkalmazotti létszámkeretét egy fıvel csökkenti.  
 
Felhatalmazza a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy az iroda áthelyezésével, a 
feladat átvételével  kapcsolatos feladatokat az 1. pont szerint koordinálja, valamint a 
Mővelıdés Háza igazgatóját, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a 2. pont szerinti 
szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá az intézmény alapító okiratának 
módosítását a soron következı testületi ülésre terjessze elı. 
 
Határid ı: 2008. április 30.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, 
a további szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határid ı: 2008. április 30.  
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés laptop beszerzésre (szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Erdıs Tamás: Elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta e napirendet, mely azt célozza, 
hogy a Képviselı-testület anyagküldésének és információ-kezelésének módjában jelentıs 
változást eszközöljenek egyrészt informatikai korszerősítés, másrészt munkaidı és 
anyagmegtakarítás céljából. A bizottság az ajánlatokat megtárgyalta - bekérve az ár- és 
értékparamétereket -, mely alapján a bizottság a mai ülést megelızıen kiosztásra került írásos 
anyagban szereplı készülék megvásárlását javasolja. A tegnapi ajánlatban nem szerepelt egér, 
táska és operációs rendszer, a mai ajánlat már ezzel kiegészült. Mindösszesen a javaslat végsı 
bruttó értéke 150.480,-Ft. 18 gép beszerzését javasolja, így az összérték 2.708.640,-Ft.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság – ahogy tanácsnok úr már mondta – megtárgyalta 
az ajánlatokat. Kérésük volt kiegészítésként az egér, táska, operációs rendszer beszerzése, 
melyet jelen ülésre kézhez kaptak, ezzel javasolja a bizottság az elıterjesztés elfogadását. 
 
Darmos István: A megtakarítás felıl érdeklıdik. 
 
Erdıs Tamás: Más települések tapasztalatai felıl érdeklıdött ez ügyben, mely természetesen 
függ a képviselık számától. Évente a Sárospatakhoz hasonló városok esetében 2-4 millió 
forint megtakarítás lehetséges.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Elmondja, a külsıs képviselık nem kapnának laptopot, ık továbbra is 
papír alapon kapják az elıterjesztéseket. Megjegyzi, az Országgyőlésben is rengeteget 
spóroltak meg már fél év alatt, hogy nem papíron kapják kézhez az anyagokat. 
 
Erdıs Tamás: Kiegészítésként elmondja, fel kell mérni, hogy a külsıs bizottsági tagok 
óhajtják-e továbbra a papíron történı anyagkiküldést, vagy esetleg tudják vállalni a digitális 
adatkezelést. Nyilván ennek használatára mindenkinek fel kell készülnie, melyben segítséget 
nyújtanak.  
Felveti továbbá, szeretnék felmérni az adattovábbítás szempontjából, minden képviselınek 
van-e internet hozzáférési lehetısége, mert így e-mailben kapnának tájékoztatást testületi 
anyag küldésérıl. Kéri majd erre vonatkozóan a képviselık nyilatkozatát. 
 
Aros János: Darmos képviselı úr felvetésére elmondja, helyben is felmérték, milyen 
megtakarítással lehet számolni és úgy tőnik, a megtakarítás egy év alatt meghozná az árát.  
 
dr. Komáromi Éva: Kéri a képviselıket, mihamarabb jelentsék be a hivatal titkárságán 
internet-elérhetıségüket.  
 
Erdıs Tamás: Szól ezután arról, meg kellene vizsgálni, hivatalos értesítésnek tekinthetı-e az 
e-mailben történı értesítés, mert ezzel kapcsolatban a késıbbiekben problémák adódhatnak, 
ebbıl adódóan felhívja a képviselık figyelmét e-mailjeik elolvasására.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Természetesen – amennyiben szükséges – módosítani fogják a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a testületi anyag elektronikus formában történı 
megküldésérıl. A gép használatáról, a rendszer mőködésérıl a késıbbiekben esetlegesen 
tájékoztatni fogják a képviselıket.  
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Kéri a testület döntését az elıterjesztésrıl – a Pénzügyi Bizottság döntésére is figyelemmel -. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

5955/72/2008. (III.13.) KT. számú 

h a t á r o z a t  

laptop beszerzésérıl 

 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 

•  A Continental Invest Rt. árajánlatát fogadja el, 18 darab Toshiba Satellite L40-
17Q típusú notebook beszerzésével egyetért a fejlesztési céltartalék terhére. 

 
•  Minden készülékhez hordtáska, optikai egér, valamint WINDOWS XP home 

operációs rendszer tartozik, összesen bruttó 150.480,-Ft/db, mindösszesen 
2.708.640,-Ft értékben.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Polgármester úr az ülést 14.40 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
dr. Komáromi Éva s.k.            Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
 jegyzı             polgármester 
 
 
 


