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J e g y z ı k ö n y v 

  
 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. október 7-én tartott 

rendkívüli ülésén. 
  
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Egyed Attila    

Erdıs Tamás    
Feró István Ferenc    
Hajdu Imre  

   Krai Csaba  
   Lendák Lajos Zoltán    

Oláh József Csaba    
Saláta László Mihály 
Sikora Attila 

   Stumpf Gábor József  
   Szabó András    képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, György Zoltán 

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

 
Megjegyzés:  Hutkainé Novák Márta, Ladomérszky László István, Stumpf Attila, 

Zérczi László nincs jelen. 
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
Napirend elıtt: 
  
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait és a hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület rendkívüli ülése 
14 fıvel határozatképes. Elmondja, elsısorban pályázat benyújtása miatt volt szükséges a 
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rendkívüli ülés összehívása. Javasolja felvenni a nyílt ülés napirendjéhez az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi II. ütem támogatására 
vonatkozó igény támogatásáról szóló anyagot, továbbá a zárt ülés napirendjei közé a 
Sárospatak, Pipacs u. 16. szám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl szóló 
elıterjesztést.  
Más javaslat nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését a napirendek elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek 
tárgyalását elfogadta.  

 
1. Elıterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 

meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnıttképzés 
infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció kereté ben a „TISZK rendszerhez 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címő pályázat önrészének biztosítására  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
 

2. Elıterjesztés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok 2009. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
Zárt ülésen: 

 
1. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatására 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 

   
2. Elıterjesztés a Sárospatak, Pipacs u. 16. szám alatt lévı önkormányzati bérlakás 

elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 

meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnıttképzés 
infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció kereté ben a „TISZK rendszerhez 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címő pályázat önrészének biztosítására  
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
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Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy melyik évi 
költségvetési rendeletében biztosítja az önkormányzat a projekt sikeres megvalósítása 
érdekében az önrészt – ezzel a határozat-tervezet kiegészítését javasolják.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság nem volt határozatképes, de a 
jelenlévı bizottsági tagok javasolják az elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : A Képviselı-testület a támogatás elnyerése esetén az önrész 5,5 %-át, 
mintegy 5.519.481,-Ft-ot az önkormányzati rendeletében biztosítja a projekt sikeres 
megvalósítása érdekében. A határozat-tervezetben a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján meg 
kell jelölni, hogy mely év költségvetésébıl biztosítja ezen összeget. A projekt a jövı éven 
valósul meg, tehát a 2010. évi költségvetésében kell biztosítania.  
 
Feró István Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, amennyiben jelen határozat-tervezet 
elfogadásra kerül, a jövı évi költségvetés saját erı terhe 50 millió Ft-nál tart.  
 
Aros János: Javaslata, mivel a határozat-tervezet minden érdekelt önkormányzat részére 
ezzel a szövegezéssel került elküldésre, csak így nyújtható be a pályázat, ne módosítsák a 
határozat-tervezetet. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Egyetért a javaslattal, hisz tudja az önkormányzat, mely évi 
költségvetésben biztosítja az önrészt, hisz a pályázat 2010-ben valósul meg. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselı-testület döntését az eredeti határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 14 fı. 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

13.200/279/2009. (X.07.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 
számú „A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukc ió 

keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címő 
pályázat önrészének biztosítása 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 kódszámú 
„A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukc ió keretében 
a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címő pályázat 
önrészének biztosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzata, mint a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 
tagja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés 
és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukc ió keretében a „TISZK 
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” pályázat – Társulási Tanács 
jóváhagyása utáni – benyújtását támogatja. 
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2.) A Képviselı-testület a támogatás elnyerése esetén az önrész 5,5 %-át, azaz 5.519.481.-
Ft-ot a Sárospatak Város Önkormányzat költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja a 
projekt sikeres megvalósítása érdekében.  
 
3.) A Képviselı-testület felkéri polgármesterét, hogy a Hivatal és a Zempléni 
Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezete útján gondoskodjon az 1.) pontban 
megjelölt projekt benyújtásához kapcsolódó feladatok elvégzésérıl, jelen határozatnak a 
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsának történı megküldésérıl. 
 
Felelıs: polgármester, aljegyzı, Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 
munkaszervezetének vezetıje 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok 2009. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtására 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Tájékoztatásul elmondja, megkérte Poncsák Ferenc irodavezetı urat, 
folytasson egyeztetı megbeszéléseket a Pénzügyminisztérium illetékeseivel, hogy lehetıség 
nyíljon az önkormányzat számára II. ütemben benyújtani az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatási igényét. I. ütemben nem nyert az 
önkormányzat, a II. ütemben mintegy 155 millió Ft összegben mai napon írta alá a pályázatot, 
mely a Magyar Államkincstárhoz került, várják a visszaigazolást.  
Megjegyzi mindent elkövetnek a támogatás elnyerésére, hisz elmúlt hét végén két 
pénzügyminisztériumi fıosztályvezetıvel folytatott hosszabb tárgyalást. Ha a 155 mFt-ból 
valamennyi is megvalósul, az már nyereség az önkormányzat számára. Elmúlt éven a megye 
165 millió Ft ÖNHIKI támogatást kapott, melybıl Sárospatak 145 millió Ft-ot, tehát nagyon 
fontos a jó elıkészítés.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a támogatási igény 
benyújtását.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a Képviselı-testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 13 fı – Aros János nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

13.200/280/2009. (X.07.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi II. 
ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
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A Képviselı-testület a tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta, a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. tv. 6. számú melléklet 1. 
pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési 
önkormányzatok támogatásával kapcsolatban meghozott 4800-2/62/2009. (III.27.) KT. 
számú határozatot – melyet az I. ütemben történı beadásra hozott a Képviselı-testület 
és a 6. számú függeléknek felel meg – változatlan formában fenntartja.  
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
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 


