
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  

   
        12.100-2/2009.  

 

  
J e g y z ı k ö n y v 

  
 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. szeptember 30-án tartott 

rendkívüli ülésén. 
  
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Erdıs Tamás    

Feró István Ferenc    
Hajdu Imre  

   Hutkainé Novák Márta    
   Ladomérszky László István  
   Sikora Attila 
   Stumpf Gábor József  képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, György Zoltán 

csoportvezetı, Dr. Ponta Rajmund, Cziráki Zsolt vezetı tanácsos, Dr. 
Szebényi Tibor a Jegyzıi Iroda fogalmazója.  

 
Megjegyzés:  Egyed Attila, Krai Csaba, Lendák Lajos Zoltán, Oláh József Csaba, 

Saláta László Mihály, Stumpf Attila, Szabó András, Zérczi László 
igazoltan van távol. 

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht.  

 
Napirend elıtt: 
  
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a hivatal munkatársait és a 
Zemplén Televízió nézıit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
rendkívüli ülése 10 fıvel határozatképes. Elmondja, elsısorban pályázatok benyújtása miatt 
volt szükséges a rendkívüli ülés összehívása.  
Kéri az esetleges kiegészítéseket a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan. 
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Erdıs Tamás: Nyílt ülés egyebek napirendhez javasolja felvenni a megnyert decentralizált 
pályázatok közbeszerzési eljárásának megindítását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Más javaslat nem lévén kéri a testület döntését az elhangzott 
módosításról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület Erdıs Tamás módosító javaslatát 10 igen szavazattal – egyhangúlag 
– elfogadta. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a napirendek tárgyalására vonatkozóan – a már 
elhangzott kiegészítéssel - .  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 

 
1. Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 

 
2. Elıterjesztés Sárospatak 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek 

értékesítésérıl  
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság  

 
3. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 

• A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 
• Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat 
• Szalontai utca útburkolatának javítása 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 

 
4. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 5. szám alatti önkormányzati 

bérlakás hasznosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

5. Egyéb ügyek 
• Lavotta Társasház kérelme 

Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

• Elıterjesztés közbeszerzési eljárások megindítására 
 Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
 
 

Zárt ülésen: 
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1. Elıterjesztés a sárospataki 5955. és 5956/2. hrsz-ú zártkerti ingatlanok cseréjérıl, 

valamint a csereszerzıdés jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság 

 
2. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók helyi támogatására 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság 
 

3. Elıterjesztés a Sárospatak, Sport u. 1/B. fsz. 1. ajtószám alatt lévı 
önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

4. Elıterjesztés a Sárospatak, Búzavirág u. 18. szám alatt lévı önkormányzati 
bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

5. Elıterjesztés a Sárospatak, Pipacs u. 12. szám alatt lévı önkormányzati bérlakás 
elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

6. Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 22. fsz. 5. ajtószám alatt lévı 
önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 

 
7. Elıterjesztés a Sárospatak, Kossuth u. 24. fsz. 6. ajtószám alatt lévı 

önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
 

Dr. Szabó Rita: Hozzászólásában elmondja, két önkormányzati rendelet nem került 
záradékkal ellátásra korábbi képviselı-testületi ülés alkalmával, ennek megtétele szükséges 
jelen ülésen. A záradék a belsı piaci szolgáltatásokról szóló európai uniós irányelv kapcsán 



 4 

kell, hogy tartalmazza azt a záradékot, hogy az irányelv átültetését szolgálja a rendelet, az 
abban foglaltaknak jogharmonizáció szempontjából megfelel.  
 
Darmos István: Ismerteti az Ügyrendi és Jogi Bizottság döntését, miszerint a bizottság 3 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését a 
rendelet-módosításról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
25/2009. (X.2.) 

 
r e n d e l e t 

 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyes rendeleteinek 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és a Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 11/2002. (VII.4.) rendelet 19.§-a kiegészül a következı (5) bekezdéssel: 
 
,,(5) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 
12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.” 
 

2.§ 
 

A helyi közmővelıdés szabályozásáról szóló 10/1999. (III.31.) rendelet 15.§-a kiegészül a 
következı (4) bekezdéssel: 
 
,,(4) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 
12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.” 
 

3.§ 
 

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet a hatályba lépését követı 15. napon hatályát veszti. 

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 
telek értékesítésérıl  
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság  
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Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal 
– egyhangúlag – javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság szintén javasolja az elıterjesztés elfogadását – 
ezután ismerteti a határozat-tervezet szövegét. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

12.100-2/263/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, külterület 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek 
elidegenítésérıl 

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı sárospataki 
külterület 090/75. helyrajzi számú, 133 m2 térmértékő ingatlan Északerdı 
Erdıgazdasági Zrt. 3525 Miskolc, Deák tér 1. sz. alatti gazdasági társaság részére 3.000,-
Ft/m2  vételáron történı értékesítéséhez hozzájárul. 
 
Kérelmezık kötelesek az értékesítést követıen a telken álló, saját tulajdonukat képezı 
épület fennmaradási engedélyét megkérni, illetve az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 
ügyében eljárni. 
 
Felelıs: alpolgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés pályázatok benyújtására 

• A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 
• Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat 
• Szalontai utca útburkolatának javítása 

Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi 
Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Elöljáróban elmondja, ezen napirend miatt kellett leginkább összehívni 
a rendkívüli ülést. A Képviselı-testület korábban egyetértett azzal, hogy meg kell próbálni 
minden pályázati lehetıséget kihasználni, mely bizonyos önerıvel párosul. Általában ezen 
pályázatok 90-95 %-os intenzitásúak, tehát a saját erı 5-10 %. Véleménye szerint e pályázati 
lehetıségeket nem szabad kihagyni, errıl mind a fıépítésszel, mind a Mőszaki iroda 
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szakembereivel egyeztettek. Három pályázatról van tehát szó, így három határozatot kell 
hoznia a Képviselı-testületnek, melyet ismertet. Ezután kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság mindhárom 
pályázat benyújtását, az azzal kapcsolatos önerı vállalását egyhangúlag támogatja.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a három pályázat 
benyújtását. 
 
Hutkainé Novák Márta : A pontosítás kedvéért elmondja, a Szalontai utca esetében az 
útburkolat felújításáról és csapadékvíz elvezetésérıl van szó, kivéve a Harsányi Zsolt köz 
csapadékvíz elvezetését. Megnyugtatja a lakókat, hogy nemcsak ,,javítgatásokról” van szó e 
pályázatban.  
 
Darmos István: Egyetértve azzal, hogy a Szalontai utcában szükség van az útfelújításra kéri a 
testületet vegye figyelembe a következı tervezéseknél, hogy a Toldi utca terveztetése 
hamarosan lejár és még nem került felújításra.  
 
Erdıs Tamás: Felhívja a képviselık figyelmét, hogy jelen pályázat esetében sok kikötés volt, 
egyik ezek közül, hogy csak 250 m-nél hosszabb útszakaszok felújítására lehet pályázni már 
elkészült építési engedélyezési tervdokumentációval. 
 
Hajdu Imre : Mégis felhívja a figyelmet a Bocskai utcára, mely gyakorlatilag járhatatlan.  
 
Dr. Szabó Rita: A Szalontai utcai pályázat vonatkozásában módosító javaslata van. A 4.) 
pontban az a szövegezés szerepel, hogy ,,A Képviselı-testület utólagosan jóváhagyja, hogy a 
polgármester a pályázatot a fenti tartalommal benyújtotta.” Egyeztetés történt a hiánypótlás 
kapcsán, így nem szükséges a 4.) pont, elhagyható, hisz hiánypótlásban épp az az indok, hogy 
nem volt mellette korábban testületi határozat. Úgy kell tekinteni, hogy most hozza meg a 
Képviselı-testület azt a felhatalmazást, hogy benyújtsa az önkormányzat e kiírásra a 
pályázatot.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Egyetért a képviselıkkel abban, hogy fıleg az útfelújításokkal 
kapcsolatban nagyon sok még a teendı. Egyeztetve a mőszaki irodával elıre próbálnak 
gondolkodni, hogy a következı évben milyen decentralizált pályázatot nyújtsanak be, hisz e 
pályázatok feltételekhez kötöttek, melyeknek meg kell felelni. Ugyanakkor az uniós 
pályázatoknál is nagyon lényeges az elırelátás a tervezéseket illetıen – jövı évi költségvetés 
összeállítása.  
 
Erdıs Tamás: Eddig minden éven volt módja az önkormányzatnak utak felújítására pályázni 
decentralizált forrásból, jelen ÉMOP-os pályázat kivételes, melynek rendkívül szőkös a 
költségvetési kerete, hisz a régióra 240 mFt támogatási forrást jelöl meg.  
Jövı éven pedig a költségvetési törvény szerint nem marad a Magyar Köztársaság 
költségvetésében decentralizált támogatásokra forrás, így ha jövıre nem tud az önkormányzat 
utat felújítani forrás és pályázat hiánya miatt nem tudja ezt megtenni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Valóban az elırejelzések szerint a decentralizált pályázatok 
támogatását kivették a költségvetésbıl, ez az önkormányzatot arra fogja sarkallni, hogy az 
uniós pályázatokat kell majd kihasználni – bár mások a feltételek.  
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Kéri a Képviselı-testület döntését a három pályázatról, elsıként a Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítésérıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

12.100-2/264/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az Észak-magyarországi Operatív Program keretein belül az ÉMOP-2009-4.2.2.- 
Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) címő pályázat 

benyújtásáról 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1.) Az Észak-magyarországi Operatív Program keretein belül az ÉMOP-2009-4.2.2.- 
Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címő pályázatot maximum 
31.500.000 Ft beruházási költséggel az önkormányzat benyújtja. 

 
2.) A pályázat tárgya: a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 

A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44., hrsz.: 415, 416. 
 

3.) A megvalósításhoz szükséges 1.500.000 Ft önerı összegét az önkormányzat a 
2010. évi költségvetés terhére biztosítja. (Amennyiben a végleges eljárásrend az 
önerı finanszírozásról másképp nem rendelkezik.)  

 
4.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat 
tárgyban benyújtandó pályázatról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

12.100-2/265/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program 2007-2013. 
keretein belül a HUSK 09/01 hivatkozási számú pályázat benyújtásáról 
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A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1.) A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program 2007-2013. 
keretein belül a HUSK 09/01 hivatkozási számú pályázatot maximum 1.050.000 
EUR, azaz Egymillió-ötvenezer Euro beruházási költséggel Vajdácska 
Önkormányzatával partnerségben az önkormányzat benyújtja. 

 
2.) A pályázat tárgya: Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat 

A fejlesztés megvalósulási helye: Vajdácska-Sárospatak 
 

3.) A megvalósításhoz szükséges önerı 10.500 EUR összegét az önkormányzat a 
2010. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
4.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a testület döntését a Szalontai utca útburkolatának javítása és 
csapadékvizének elvezetése tárgyban benyújtandó pályázatról - az aljegyzı asszony által 
említett 4.) pont elhagyásával - .  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

12.100-2/266/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az Észak-magyarországi Operatív Program keretein belül az ÉMOP-2009-3.1.2/B-09-
Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése támogatására címő pályázat 

benyújtásáról 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1.) Az Észak-magyarországi Operatív Program keretein belül az ÉMOP-2009-
3.1.2/B-09-Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése 
támogatására címő pályázatot 60.394.723 Ft beruházási költséggel az 
önkormányzat benyújtja. 

 
2.) A pályázat tárgya: a Szalontai utca útburkolatának javítása és csapadékvizének 

elvezetése. 
A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Szalontai utca. 
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3.) A megvalósításhoz szükséges önerı összegét, 6.039.472 Ft-ot az önkormányzat a 
2010. évi költségvetés terhére biztosítja. (Amennyiben a végleges eljárásrend az 
önerı finanszírozásról másképp nem rendelkezik.) 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 5. szám alatti önkormányzati 
bérlakás hasznosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Aros János: Az elıterjesztés tulajdonképpen a Sárospatak Turizmusáért Egyesület kérelmét 
tartalmazza, nincs kiegészítése. 
 
Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag 
támogatja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, majd kéri a 
Képviselı-testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

12.100-2/267/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI.29.) rendelet alapján 
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sárospatak Turizmusáért Egyesület saját 
költségén a Sárospatak Város Önkormányzata résztulajdonában álló Sárospatak, Szent 
Erzsébet u. 5. sz. alatti épület késıbb megüresedı, fsz. 2. ajtószámú önkormányzati 
lakásában raktárhelyiséget, kerékpárkölcsönzıt, valamint az épület alagsorában 
kerékpártárolót alakítson ki. 
 
Felelıs: alpolgármester 
 
Határid ı: 2009. október 31. 
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5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Lavotta Társasház kérelme 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Erdıs Tamás: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a két alternatíva 
közül a b.) alternatívát javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy az a.) alternatíva szerint az önkormányzat a társasház valamennyi lakója 
számára biztosít az energiaracionalizálási beruházáshoz támogatást, vagy b.) variáció szerint 
kizárólag az önkormányzati tulajdonú bérlakások részére biztosít támogatást, arányosan. 
Ebben a társasházban három szociális bérlakása van az önkormányzatnak, a negyedik 
értékesítés alatt áll. A pályázati struktúra szerint lakásonként 1 mFt-os támogatást kell 
nyújtania az önkormányzatnak, így a bizottság 3 mFt támogatás nyújtását javasolja, az összes 
többi lakónak magának kell vállalnia az azonos összegő saját erı rész biztosítását. 
 
Sikora Attila : Örömét fejezi ki, hogy a lépcsıház élt azzal a lehetıséggel, hogy megpróbálja 
felújítani a panel épületeket. Természetesen támogatásra javasolja, bár tudnának adni 
mindenkinek, de az önkormányzat pénzügyi helyzete véges. Reméli, hogy nem fog elfogyni a 
pénz és a felújítás valóban meg is történhet.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és javasolja a b.) 
változat elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Mindkét bizottság a tervezet b.) alternatíváját javasolta, így arról kéri a 
testület döntését. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
12.100-2/268/2009. (IX.30.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
a Lavotta Társasház kérelmérıl 

 
A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a következı döntést 
hozta: 
 
A Képviselı-testület tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, a költségvetési 
hiány mértékére a társasház kérelmét nem tudja támogatni, de a jelenleg 
önkormányzati tulajdonban lévı 3 db lakásra jutó állami támogatáson felüli felújítási 
költségeket biztosítja és így a társasház a pályázatát közvetlenül benyújthatja a Zöld 
Beruházási Rendszer pályázat keretében.  

 
Felelıs: alpolgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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• Elıterjesztés közbeszerzési eljárások megindítására 

 Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok 
 

Erdıs Tamás: A nyertes decentralizált pályázati támogatások kapcsán az önkormányzatra 
vonatkozó közbeszerzési kötelezettség teljesítése már korábban elindult. A megbízott ügyvéd 
elvégezte a szükséges dokumentumok elıkészítését, a Gazdasági, Idegenforgalmi és 
Városfejlesztési Bizottság jogköre, hogy ennek technikai belsı értékelési paramétereit 
jóváhagyja, mely megtörtént a testületi ülést megelızı bizottsági ülésen, viszont a 
közbeszerzési szabályzat elıírja, hogy az eljárások megindításáról a testületnek döntést kell 
hoznia. Erre kéri a testületet azzal, hogy a bizottság a szükséges döntést az eljárástechnikai 
részletekrıl meghozta. Pontosításként még elmondja, az általuk jóváhagyott 
dokumentációkban van bizonytalan pont, az eljárás kiírásának dátuma, hisz ez a 
hiánypótlástól, ill. a formai megfelelıségtıl függ, ennek kitöltésével felhatalmazták a 
szakértıt, és a hiánypótlás teljesítési listát már nem kell a testület elé hozni.  
Elmondja továbbá, hogy a mai nappal életbe lépett közbeszerzési törvénymódosítás tovább 
bonyolította a helyzetet, hiszen korábban a kisebb összegő eljárások esetében alkalmazott 
legkedvezıbb árra vonatkozó értékelési szempontrendszer helyett egy sokkal bonyolultabb, 
összetettebb értékelési szempontsor lett elfogadva. Így a mai naptól nem lehet legolcsóbb 
ajánlat alapján nyertest hirdetni.  
 
Hutkainé Novák Márta : Kéri tanácsnok urat sorolja fel az érintett beruházásokat. Az új 
szabályozással kapcsolatosan elmondja, véleménye szerint az ár mellett a minıség és a 
határidı pontosítja és nem rontja az esélyeket és más egyéb szempont is bekerült, mely javítja 
a közbeszerzési eljárást.  
 
Erdıs Tamás: Nemcsak decentralizált pályázatokról van szó, az ÉMOP keretében a 
játszóterek felújítása, a Gondozási Központ Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Idıskorúak 
Gondozó Háza komplex akadálymentesítése is szerepel a közbeszerzések sorában, ill. a 
Kolozsvári, Kopácsi utcák útfelújítása, Dobó Ferenc utca járda elkészítése, és a Görbe utca, 
Ispotály köz, Kolostor út ivóvízhálózatának rekonstrukciója is részét képezi a 
közbeszerzésnek. Egy nem közbeszerzés-kötelezett a decentralizált pályázatok közül, a két 
nyilvános WC elkészítése. 
  
Dr. Hörcsik Richárd : Úgy érzi lényegesen elırébb jutott az önkormányzat, kéri a testületet, 
hogy az eljárás megindításához adja jóváhagyását. A munkálatok nagyobb része viszont 
sajnos csak a jövı év folyamán – amennyiben az idıjárás engedi – tudnak majd elkezdıdni.  
Kéri a Képviselı-testületet, adja jóváhagyását az Erdıs Tamás tanácsnok úr által elmondott 
pályázatok közbeszerzésének a megindításához.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

12.100-2/269/2009. (IX.30.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Közbeszerzési eljárások megindításáról 
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A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 
Sárospatak Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásait megindítja, az alábbi négy 
tárgyban: 
 

• köztéri játszóterek felújítása 
• Sárospataki Gondozási Központ Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Id ıskorúak 

Gondozóháza komplex akadálymentesítése 
• Sárospatak közigazgatási területén szilárd burkolatú utcák (Kopácsi 

István és Kolozsvári utca), valamint a Dobó Ferenc utcai járda 
burkolatának felújítása 

• Görbe utca, Ispotály köz, Kolostor út ivóvízhálózatának rekonstrukciója. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Az ülés bezárása elıtt elmondja, hogy október 3-án Tokaji Szüreti 
Napokat tartanak, ahová hagyományosan az önkormányzatot is meghívják, így ı fogja 
képviselni a várost e rendezvényen.  
Végezetül megköszöni a képviselık jelenlétét és az ülést bezárja. 
 
 
 
A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Rita s.k.                                Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
     aljegyzı         polgármester 


