
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2010. május 13-án tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János alpolgármester 

Darmos István 
Egyed Attila 
Erdıs Tamás  

   Feró István Ferenc    
Hajdu Imre  

   Oláh József Csaba    
   Sikora Attila 
   Stumpf Attila    

Stumpf Gábor József    
   Szabó András   képviselık 
 
   Dankóné Gál Terézia   jegyzıi irodavezetı 
 
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor ügyintézı  
 
Megjegyzés:  Dr. Hörcsik Richárd, Hutkainé Novák Márta, Krai Csaba, Ladomérszky 

László István, Lendák Lajos Zoltán, Saláta László Mihály, Zérczi 
László nincs jelen. 

 
Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  

 
Napirend elıtt:  
 
Aros János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 11 fıvel határozatképes.  
Megjegyzi, az ülést délelıtti idıpontra és más napirenddel – az RFV szerzıdések tárgyában - 
tervezték, de mivel még jelenleg is folynak az egyeztetések ez ügyben, nem terjesztette a 
testület elé. Mihelyst megfelelıen elıkészítik az anyagot, mind a bizottságok, mind a testület 
kézhez kapja véleményezésre. Azonban van más fontos téma, melyrıl döntést kellene hoznia 
a Képviselı-testületnek, errıl mindenki megkapta az írásos elıterjesztést. Kérdezi, a napirendi 
pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat van-e? 
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi 
pontokról. 
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Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontokat 
elfogadta. 
 
N a p i r e n d : 
 

1. Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde bıvítéséhez szükséges saját forrás 
biztosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

2. Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Mese Óvoda és Bölcsıde bıvítéséhez szükséges saját forrás 
biztosításáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

Aros János: Mindenki ismeri az elıterjesztést, mely már szerepelt a Képviselı-testület elıtt, 
most egy magasabb összegrıl kell döntést hozniuk.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

9300/118/2010. (V. 13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Mese Óvoda és Bölcsıde 
bıvítéséhez szükséges saját forrás biztosításáról 

 
Az ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0011 azonosítószámú „Minıségi közoktatás megteremtése 
Sárospatakon többcélú intézmény kialakításával” címő projekt keretében megvalósuló, 
a Mese Óvoda és Bölcsıde Kincskeresı tagóvodáját (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.) 
érintı felújítás és bıvítés építési kivitelezéséhez – a lezárult közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötendı vállalkozási szerzıdés szerinti bruttó 299 906 510 Ft-ból 
– a Képviselı-testület 29 990 651 Ft saját forrást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal  
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 

Aros János: Elmondja, korábbi testületi ülésen már döntés született e témában, azonban nem 
jelöltek meg fedezetként ingatlanokat, szükséges ennek pótlása – ez szerepel a határozat-
tervezetben.  
 
Feró István Ferenc: Fontosnak tartja az ingatlanok megnevezését helyileg is, ezt tartalmazza 
a határozat-tervezet, továbbá elmondja, hogy szerzıdéskötést követıen 2 % rendelkezésre 
állási jutalékot kell fizetnie az önkormányzatnak a megemelt összeg után, de e nélkül nem 
lenne mozgástere az önkormányzatnak.  
 
Erdıs Tamás: Pontosításként elmondja, évi 2 %-ról van szó. 
 
Aros János: Megjegyzi továbbá, hogy az aktuális kamatot csak a lehívott összeg után kell 
fizetni. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

9300/119/2010. (V. 13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

folyószámla hitel felvételére és visszafizetésére 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az OTP Bank Nyrt.-tıl - a mőködési forrás 
biztosítására és az önkormányzat által megvalósítani kívánt európai uniós forrással 
támogatott beruházások elıfinanszírozása céljából - 400 millió forint folyószámla hitel 
felvételével egyetért. 
 
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama 
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését  - a felhalmozási és tıke jellegő 
kiadásokat megelızıen -  a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidı vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2010. június 1. 
napjától kívánja igénybe venni és 2011. május hónap 31. napjáig visszafizeti. 
 
A kért hitel fedezetéül a képviselı-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: 
 
1.) az Önkormányzat vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, 
forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul. A felajánlott 
ingatlanok per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem 
képezi apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvetı lakossági 
szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A Képviselı-testület hozzájárul az 
ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló - a hitel és járulékai mértékéig terjedı - 
jelzáloggal történı megterheléséhez, elsı helyi zálogjogi ranghelyen. 
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Az ingatlanok adatai a következık: 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Ingatlan címe Helyrajzi 
szám 

Tulajdoni 
hányad 

Beépítetlen 
belterület 

Sárospatak, 
Herceg út 

1581 1/1 

Beépítetlen 
belterület 
 

Sárospatak, 
Fürdı utca 

 

1626 
 

1/1 
 

 
2.) A helyi adóbevétel jogcímen keletkezı bevételét az OTP Bank Nyrt. részére a hitel 
biztosítékaként felajánlja.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 
1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
 
 

Hajdu Imre : Elmondja végül, hogy a Római Katolikus Egyházközség részérıl érkezett 
hozzájuk egy kérelem, de úgy ítéli meg – mivel benyújtásra került a rendezvény 
megvalósulása elıtt -, hogy bizottsági véleményezést követıen a rendes képviselı-testületi 
ülésen tárgyalják.  
 
 
Az alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15.45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Jegyzı és aljegyzı egyidejő távollétében: 
 
 

Dankóné Gál Terézia sk.               Aros János s.k. 
 jegyzıi irodavezetı                alpolgármester 
 
 

 
 


