
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  

   
        7950-2/2009.  

  
J e g y z ı k ö n y v 

 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. május 21-én tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János   alpolgármester 
   Darmos István  
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    

Hajdu Imre  
   Krai Csaba    
   Lendák Lajos Zoltán 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila    

Zérczi László   képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı. 
 
Megjegyzés:  Dr. Hörcsik Richárd, Hutkainé Novák Márta, Ladomérszky László 

István, Oláh József Csaba, Stumpf Gábor József, Szabó András nem 
volt jelen.  

 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
jelenlévı képviselık száma 11 fı, a Képviselı-testület ülése határozatképes. Elnézést kér, 
amiért összehívatta telefonon a testületet, de ismét határidıs napirendet kell, hogy 
megtárgyaljanak.  
Az ülés napirendje a Pataqua Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. alapító 
okiratának módosítása. Kéri a képviselıket, tegyék meg esetleges javaslataikat a napirend 
tárgyalására vonatkozóan. 
 
Erdıs Tamás: Elmondja, a Kft. Felügyelı Bizottság tagjainak mandátuma lejárt, ezért zárt 
ülésen javasolja ennek megtárgyalását. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület döntését a napirendek tárgyalására vonatkozóan – 
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figyelembe véve az elhangzott kiegészítést. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. Elıterjesztés a Pataqua Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. 
alapító okiratának módosításáról 

 
Zárt ülésen: 

 
1. A Pataqua Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. Felügyelı 

Bizottság tagjai mandátumának meghosszabbítása 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Pataqua Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. 
alapító okiratának módosításáról 

 
Aros János: Röviden elmondja, a Kft. alapító okiratának módosítására van szükség, hogy a 
cégbíróság elıtt minél hamarabb bejegyezhessék. Tevékenységi kör bıvítésrıl van szó, mely 
az elıterjesztésben vastag dılt betővel szedve látható.  
 
Erdıs Tamás: Kiegészítésként elmondja, imént folytatott beszélgetést ügyvéd úrral, aki 
tájékoztatta arról, hogy a határozat-tervezetben nem kell megbízni a Barati Ügyvédi Irodát a 
cégbíróság elıtti eljárással, mert azt a Pataqua Kft. teszi meg, tehát nem az önkormányzat 
feladata.  
Elmondja továbbá, hogy a Kft. alapító okiratában nem szerepelt néhány olyan kardinális 
tevékenységi kör, mely a fürdıüzemeltetéssel kapcsolatosan létkérdés.  
 
Saláta László Mihály: A tevékenységi köröknél nem tudja mit jelent az egyéb foglalás, 
továbbá furcsállja a munkaközvetítést.  
 
Hajdu Imre : Felvetésre válaszolva elmondja, a munkaközvetítés nyilván az esetlegesen 
felmerülı közcélú foglalkoztatással kapcsolatosan szerepel a tevékenységek között, az egyéb 
foglalás pedig a szálláshely tevékenységgel kapcsolatos egyéb foglalás.  
 
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint az egyéb szálláshely-szolgáltatásba beletartozhat 
az egyéb foglalás. 
 
Erdıs Tamás: Hangsúlyozza, Vörös Imre úr adta meg azon paramétereket, melyeket kért a 
cég tevékenységi körei között elhelyezni.  
 
Aros János: Megjegyzi, a vállalkozások általában tág kört jelölnek meg, melynek csak kis 
részét használják, de a lehetıség megvan más tevékenység végzésére is. 
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Zérczi László: Alpolgármester urat ismételve elmondja, biztonsági jellegő bıvítésrıl szól az 
anyag.  
 
Erdıs Tamás: Elmondja végül, a társasági szerzıdés módosítását a közeljövıben fogja még 
tárgyalni a Képviselı-testület, hisz székhelyet fognak módosítani, apportra fog sor kerülni.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület döntését az alapító okirat módosításáról az elhangzott 
kiegészítéssel.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

7950-2/124/2009. (V.21.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdı- és Campingfejlesztı Kft. alapító okiratának 
módosításáról 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 
A PATAQUA Sárospataki Termálfürd ı és Campingfejlesztı Kft. (3950 Sárospatak, 
Határ út 2/B.) alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet alapján jóváhagyja. 
 
Az egységes szerkezető alapító okiratot ezen határozat 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 

 
 

Aros János: Végezetül rövid tájékoztatást ad a fürdıfejlesztés jelenlegi állásáról.  
 
 
A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 
 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Szabó Rita s.k.             Aros János s.k. 
      aljegyzı           alpolgármester 


