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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 

30-án tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Egyed Attila 
   Hajdu Imre 
   Jarecsni János László    

Kiss Csaba 
Oláh József Csaba 

   Saláta László Mihály 
   Szvitankó Tamás   

Szabó András   képviselık    
   Dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester  
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
     
Meghívott:  Erdıs Tamás projektmenedzser, Dr. Szebényi Tibor tanácsos 
 
Megjegyzés:  Sikora Attila alpolgármester és Zérczi László képviselı nem volt jelen. 

Kiss Csaba képviselı az elsı napirendi pont tárgyalása után távozott. 
Dr. Szabó Rita alpolgármester asszony a második napirendi pont 
tárgyalása közben érkezett. 

 
Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú 
Kft.  

 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 9 
fıvel határozatképes. Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola beruházás második ütemének az elnyerésérıl még írásbeli értesítés nem érkezett, de a 
szőkös határidı miatt bizonyos döntéseket meg kell hozni. Javasolja a meghívóban szerepelı 
napirendi pontok tárgyalását, valamint a járóbeteg szakellátó központ és az ÖNHIKI második 
fordulójára vonatkozó napirendi pont tárgyalását.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a napirendi pontokkal, az elhangzott kiegészítéssel 
együtt, igennel szavazzon. 
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Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend:  
 

1. Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházásának jelenlegi 
állásáról (szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás projektmenedzser 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
2. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 

építési közbeszerzési eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás elsı ütem 

eszközbeszerzés közbeszerzési felhívásának utólagos jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 

eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Elıterjesztés a Kistérségi Közösségi Ház építési közbeszerzési eljárásának 

megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Elıterjesztés Ungvár és Sárospatak városok közötti együttmőködési szerzıdés 

megkötésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Elıterjesztés az „Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása 

Sárospatakon” címő projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

8. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi II. 
ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásának elıkészítésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Beruházásának 
jelenlegi állásáról (szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás projektmenedzser 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Kéri Erdıs Tamás projektmenedzsert, tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
beruházás jelenlegi állásáról. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
beruházás napról-napra látványosan halad. A szerkezetépítési munkákat a kivitelezı a héten 
befejezte, szigetelés, színezés, közmővek, burkolatok, belsı válaszfalak, belsı vakolási 
munkák, belsı lépcsık, korlátok készülnek. Az iskola kívülrıl rövidesen elnyeri a végsı 
formáját, a szigetelések lezárják a tetımunkákat. Az építkezés a tervezett ütemben halad, 
lendületesen és reménytkeltıen haladnak a szeptemberi kezdés felé. 
Az NFÜ honlapján már megjelent, hogy a pályázat második üteme nyertes, így mintegy 167 
millió Ft-tal csökkenteni lehet az iskola beruházás sajátforrás mértékét. Így az elsı és második 
ütembıl fakadó technikai akadályok is elhárultak, mely szerint a kivitelezı az elsı ütemben 
kénytelen volt bizonyos feladatokat kikerülni, mivel nem képezte a megbízása részét, mely a 
második ütemben szerepel. A második ütem megnyerése után a kivitelezı még nagyobb 
ütemben haladhat, hiszen a közbeszerzési eljárás kiírásával és a szerzıdéskötéssel a második 
ütemre is megkaphatja a megbízást, mely az ülés második napirendi pontjának a témája lesz.  
Kéri a Képviselı-testület kérdéseit. 
 
Aros János: Az elsı ütem – melyre a szerzıdést megkötötték – átalakul a második ütemmé. 
A második ütem pályázatának elnyerésérıl még nem volt értesítés, csak szóban hallottak róla. 
A munkálatokat úgy kellett végezni, hogy ne okozzanak kárt, ha esetleg a második ütem nem 
nyer.  
 
Erdıs Tamás: Ez némiképp vissza is vetette az elırehaladást, de ha a második ütemmel 
kiegészülnek, minden remény megvan arra, hogy szeptember elsején az iskolaév az épületben 
kezdıdhessen.  
 
Aros János: A terveik szerint az iskola belsı munkálatai teljesen elkészülnek. Az udvarrész – 
melyet a második ütem tartalmaz – is elkészül, de valószínőleg nem készül el a mőfüves 
pálya, a mőanyag burkolatú pálya, csúszni fog az aszfaltozás, a kerítés készítése.  
 
Szabó András: Kérdezi, a mőfüves pálya megvalósítása elmarad, vagy csak csúszik? 
 
Aros János: Csak csúszik. 
 
Erdıs Tamás: A második ütem befejezésének a határideje 2012. augusztus 31. Ami az 
iskolakezdés kapcsán nem valósulhat meg, akár szeptember 1-tıl folyamatosan készülhet. Jó 
lenne, ha a második ütemben szereplı külsı munka mihamarabb elvégzıdne, de ha erre forrás 
vagy bármi más okból nem kerül sor rövid idın belül, 2012. augusztus 31-ig van lehetıség a 
megvalósítására. Ha ısszel nem tudják megvalósítani a mőanyagburkolatot és a mőfüves 
pályát, tavasszal még van lehetıség az elkészítésére, de mindenki azon dolgozik, hogy ısszel 
minden elkészüljön.  
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Szabó András: Az iskola ısszel szeretné a sporttagozatot beindítani, melyhez szükség lenne 
a pályákra is. Megerısíti, hogy az iskola beruházáson éjjel-nappal, hétvégén is dolgoznak.  
A Kommunális Szervezet dolgozói is több feladatot – bontás, szerelés - végeztek a 
beruházáson. Kérdezi, mennyivel lépték túl a tervezett keretet? Késıbbi pályázatoknál, 
építkezéseknél a Kommunális Szervezet részt tud venni.  
 
Aros János: Az iskola beruházás keretösszege 355 millió Ft, ebbıl az összegbıl senki nem 
tud „pénzt kivenni”. Ezen belül részmunkákból megtakarítás eszközölhetı, ha pl. az ablakok 
bontását – melynek a tervezett összege 10 millió Ft -  a Kommunális Szervezet dolgozóival 
végeztetik el. 
 
Oláh József Csaba: A Kommunális Szervezet 5.160 ezer Ft-ért végezte el az összes, 
szerkezetet nem érintı bontási munkát.  
 
Aros János: Az Adeptus Zrt-nek ez a munkálat 10 millió Ft-ra volt betervezve, így 4.840 ezer 
Ft maradt az olyan munkálatok elvégzésére, amelyek nem szerepeltek a pályázatban, az 
önkormányzatnak kellene megfinanszíroznia. 
 
Erdıs Tamás: Ez nem volt betervezve az Adeptus Zrt-nek, mert ezt nem szerzıdték ki, mivel 
olcsóbban el tudták végeztetni.  
 
Szabó András: Eddig a Kommunális Szervezet nem végzett ilyen jellegő munkákat a 
városban, de az elvégzett bontási munkával sok megtakarítást eredményeztek a városnak. 
Többször szó volt már a Kommunális Szervezet átalakításáról. Javasolja, vegyék figyelembe a 
szakembergárdáját, tartsák meg, mert értékes tudással rendelkeznek.  
 
Aros János: Jó lenne, ha minél több munkát tudnának végeztetni a Kommunális Szervezet 
dolgozóival, mert olcsóbb, mint ha mással végeztetnék, és a saját cégnek tudnak munkát 
biztosítani.  
 
Oláh József Csaba: Megemlíti, a Kommunális Szervezet az elvégzett munkákat a kötelezı 
feladatai mellett végezte el.  
 
Egyed Attila: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a TÁMOP 5.11. programban 
foglalkoztatottak is nagyon besegítenek az iskola beruházásába, részt vettek a bontásban, a 
javításokban.  
 
Aros János: A tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy az elsı és második ütem közötti 
átmenet nem lesz egyszerő, így várható a kivitelezı cég határidı módosítási kérelme. Az elsı 
ütem határideje július 10-e volt. Az elsı ütemet nem kívánják, hogy a kivitelezı lezárja abban 
a minıségben és mértékben, ahogy a kiírásban szerepel. Ha a kivitelezı cég kérelme 
megérkezik, döntenek arról, hogy mit tartanak jogosnak, és mit nem tudnak elismerni.  
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nincs, kéri a Képviselı-testületet, 
aki a tájékoztatót tudomásul veszi, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Hajdu Imre nem volt jelen a szavazásnál. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

201/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházásának jelenlegi állásáról 
 

A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházásának jelenlegi 
állásáról szóló szóbeli tájékoztatót megtárgyalta, azt tudomásul vette. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második 
ütem építési közbeszerzési eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Kéri Erdıs Tamás projektmenedzsert, tájékoztassa a Képviselı-testületet az 
elıterjesztésben foglaltakról.  
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az iskola szeptember elsejei 
elkészüléséhez a beruházás második ütemét közbeszerzési eljárás keretében a jelenlegi 
kivitelezıvel hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárásban kell lebonyolítani. 
Ennek az elindítására tesz javaslatot az elıterjesztı. Formális dologról van szó, mivel csak a 
kivitelezı tehet ajánlatot. Az eljárás idıtartama 25 nap, a szerzıdés leghamarabb július végén 
köthetı meg. A második ütem munkálatai elvileg ezután kezdhetık, melynek a mihamarabbi 
elindítására vonatkozik az elıterjesztés a pályázatban elnyert közelítıleg 110 millió Ft építési, 
kivitelezési összeg erejéig.  
 
Aros János: Kéri a bizottság véleményét.  
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének távollétében ismerteti a 
bizottság véleményét, mely szerint egyhangú szavazattal javasolja a bizottság az elıterjesztés 
elfogadását.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Észrevétel, javaslat nincs, így 
kéri a Képviselı-testületet, aki a határozati javaslatban foglaltakkal – melyet ismertet – 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

202/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem építési közbeszerzési 
eljárásának megindításáról 

 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005 kódszámú, „A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola infrastruktúra fejlesztése (második, záró ütem)” címő projekthez kapcsolódóan a 
„II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem rekonstrukciója és bıvítése” elnevezéső 
építési beruházás megvalósítására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás elsı ütem 
eszközbeszerzés közbeszerzési felhívásának utólagos jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Erdıs Tamás tájékoztatta a Képviselı-testületet az elıterjesztésben foglaltakról. 
A határidı miatt a közbeszerzési eljárást meg kellett indítani. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, kéri a bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének távollétében ismerteti a 
bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztés elfogadását.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Saláta László Mihály: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatban az iskola szakembereivel az egyeztetés megtörtént, így 
javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy minden közbeszerzéssel kapcsolatos 
dokumentum Jegyzı asszonynál és nála megtalálható és megtekinthetı.  
Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a közbeszerzési felhívás utólagos jóváhagyásával, 
igennel szavazzon. 
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Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

203/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás elsı ütem eszközbeszerzés közbeszerzési 
felhívásának utólagos jóváhagyásáról 

 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
ÉMOP-4.3.1/2f-2F-2009-0011 kódszámú, „Minıségi közoktatás megteremtése 
Sárospatakon” címő projekthez kapcsolódó eszközbeszerzési beruházás 
megvalósításához kiírt közbeszerzési eljárás megindítását utólagosan tudomásul veszi. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második 
ütem eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: A közbeszerzési eljárás dokumentuma nála szintén megtalálható. Kéri Erdıs 
Tamást, ha az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van, tegye meg. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elsı ütem 32 millió Ft értékő 
eszközbeszerzést jelent, a második ütem 18 millió Ft-ot meghaladó eszközbeszerzést, 
összesen nettó 50 millió Ft. A felújított iskolában szinte minden eszköz kicserélésre kerül. 
 
Aros János: Kéri a bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Észrevétel, javaslat nincs, így 
kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a közbeszerzési eljárás megindításával, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

204/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005 kódszámú, „A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola infrastruktúra fejlesztése (második, záró ütem)” elnevezéső projekt 
eszközbeszerzési beruházásának megvalósítására a közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 

Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a pályázatok a Közbeszerzési 
Értesítıben fognak megjelenni. 
 
Erdıs Tamás: Az ajánlatokat  a pályázatot kiíró céghez kell megküldeni, az esetleges 
kérdéseket is oda kell intézni. Az elsı ütem eszközbeszerzés pályázati kiírása valószínőleg 
holnap megjelenik, a második ütemé pedig a jövı hét pénteken.  
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Kistérségi Közösségi Ház építési közbeszerzési eljárásának 
megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy a Kistérségi Közösségi Ház építésére 
benyújtott pályázatot már korábban elnyerték 100 %-os támogatással. A beruházást már meg 
kellett volna kezdeni, de a volt Esze Tamás Általános Iskola épületében a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulói voltak elhelyezve.  
A beruházás azonban továbbra is nagy dilemmát okoz, mivel ha plusz költség merül fel, nem 
tudják kigazdálkodni. Ennek ellenére javasolja a közbeszerzési eljárás kiírását, mert idıt 
nyernek vele. Az eljárásban kb. 60 nap áll rendelkezésre, hogy bármikor, mindenféle 
következmény nélkül visszalépjenek, viszont ha a közbeszerzési eljárást nem indítják meg, a 
határidıbıl kicsúsznak és nem lesz lehetıség a beruházás megvalósítására.  
Az épülettel kapcsolatban különbözı felvetések vannak, miért nem kerül értékesítésre stb.  
Lehet, hogy jobban járna az önkormányzat az értékesítéssel, mert szükség lenne a pénzre, de 
ellene szól a megnyert 100 %-os támogatás. A Kormány további tervei alapján azonban 
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fokozottan szükség lenne a kistérségi központként kialakítandó épületre, így több szempontot 
kell mérlegelni. Az elırelépés érdekében javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását.  
Kéri Erdıst Tamást, ha kiegészítése van, tegye meg. 
 
Erdıs Tamás: Nincs kiegészítése. 
 
Aros János: Kéri a bizottság véleményét. 
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztésben foglaltak elfogadását.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. 
 
Szabó András: Felhívja a figyelmet a parkolóhelyek hiányára. Ha a beruházás megvalósul, a 
belváros ezen részét vagy zónásítani kell, vagy valamilyen megoldást kell keresni a 
parkolásra, mert nem lehet majd közlekedni. Kéri a pályázatfigyelıket, tartsák szem elıtt a 
parkolásra vonatkozó pályázati lehetıségeket. Megemlíti Sátoraljaújhelyben az 1 órás 
parkolási zónát. Véleménye szerint hasonló Sárospatakon is bevezethetı lenne.  
 
Aros János: Elıször arról döntsenek, hogy az épületet felújítják-e vagy sem, utána döntsenek 
a parkolásról.  
Másik dilemmát a belváros rehabilitációjára vonatkozó elnyert pályázat okozza, mely részben 
megoldást jelent a parkolásra, de a beruházáshoz 40 millió Ft önrészt kell biztosítani.  
 
Saláta László Mihály: Erdıs Tamás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elmondta, 
hogy idınyerés céljából a visszafizetési kötelezettséget megpróbálják elodázni a fellebbezés 
benyújtásával. Kérdezi, milyen esély van a visszafizetési kötelezettség eltörlésére, mivel 
fogják indokolni, amely jogilag megfelelı lesz? 
 
Erdıs Tamás: A jogszabály nem annyira rugalmatlan, mint amilyen rugalmatlan a 
közremőködı szervezet, mely visszafizettetné az elnyert összeget. Megemlíti az országban 
mintegy 70 önkormányzat van hasonló helyzetben és kezdte meg a fejlesztések sorozatát. 
A jogszabály szerint az, hogy nem költötték el az elsı félévben a 10 %-ot meghaladó mértékő 
pályázati forrást, nem rendeltetésszerő felhasználást feltételez. Véleménye szerint ez az 
önkormányzat esetében nem igaz. Jogilag teljes mértékben alá tudják támasztani, hiszen nem 
lehet szó rendeltetésellenes, nem szerzıdésszerő felhasználásról, mivel nem került 
felhasználásra az elnyert pályázati összeg. Azért nem használták fel a 10 %-ot meghaladó 
mértékő összeget, mert nem tudták. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a mai nap adta 
vissza a városnak a volt Esze Tamás Általános Iskola épületét, így elvileg mától lenne 
megkezdhetı a beruházás. A közremőködı szervezet, az ESZA Nonprofit Kft. ma küldte ki a 
szakmai monitoring ellenırzést, mely jelenleg is folyik. A monitoring is azt mondja, hogy a 
projektet meg kell valósítani és mindent elkövet annak érdekében, hogy jogi probléma ne 
akadályozza meg. Mindenki azon dolgozik – Dr. Hörcsik Richárd országgyőlési képviselı úr, 
az NFÜ - , hogy ebben az ügyben megoldás szülessen.  
Ha az elnyert pályázatot visszafizettetik, kockázatos elıfinanszírozásba sodródna a város, 
mivel 287 millió Ft-ot kellene elıre megfinanszírozni, majd várni 60-90 napot, hogy 
támogatás formájában visszaadják. A megoldás az lenne, ha nem kellene visszafizetni a 
pályázaton elnyert összeget. Az eljárás elindul, addigra megoldást találnak az elıleg 
ittmaradására és az építési beruházás elkezdıdik. Az elıleg a külön számlán megtalálható.  
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Aros János: Kérdés, észrevétel nincs, így kéri Jegyzı asszonyt, ismertesse a határozati 
javaslatot. 
 
dr. Komáromi Éva: Ismerteti a határozat-tervezetben foglaltakat.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

205/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Kistérségi Közösségi Ház építési közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a TIOP-
3.5.1-09/1-2009-0002 azonosítószámú, „Kistérségi Közösségi Ház kialakítása (integrált 
szolgáltató központ)” címő projekthez kapcsolódóan a 2007-2013 programozási 
idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet és a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó 
szabályai alapján a Kistérségi Közösségi Ház építési közbeszerzési eljárásának 
elıkészületeit megteszi és annak függvényében a közbeszerzési eljárást megindítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 

 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Ungvár és Sárospatak városok közötti együttmőködési 
szerzıdés megkötésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Ungvár és Sárospatak városok közötti együttmőködési szerzıdés megkötésérıl a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen elmondottakon kívül mást elmondani nem kíván. A 
kapcsolatfelvétel és az elsı látogatás mindkét fél részérıl megtörtént. A nyári programokkal 
kapcsolatban nagy remények vannak egymással szemben.  
Az együttmőködési megállapodás jogilag rendben van, nem testvérvárosi kapcsolatról, hanem 
együttmőködési szerzıdés megkötésérıl van szó.  
Kéri a bizottság véleményét. 
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Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Észrevétel, javaslat nincs. 
Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat. Kéri a Képviselı-testületet, aki a határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

206/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

Ungvár és Sárospatak városok közötti együttmőködési szerzıdés megkötésérıl 

 
A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletében 
szereplı Ungvár és Sárospatak városok közötti együttmőködési szerzıdés megkötését 
jóváhagyja. 
 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az „Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása 
Sárospatakon” címő projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Kéri Erdıs Tamást, tájékoztassa a Képviselı-testületet az elıterjesztésben 
foglaltakról. 
 
Erdıs Tamás: A járóbeteg szakellátó központnál is el kell indítani a közbeszerzési eljárást. 
Az eljárás értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot, 95 millió Ft eszköz, illetve 55  millió Ft 
szoftver és hardver. Az új létesítmény teljeskörő eszközparkját kell rövid idın belül 
beszerezni. Az eszközbeszerzés nagysága eléri a közösségi értékhatárt, ezért hosszabb, 
bonyolultabb, de nyilvános eljárás keretében történik a lebonyolítás, melyrıl kb. augusztusban 
kell majd döntést hozni a Képviselı-testületnek.  
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Megjegyzi, a ma elfogadott közbeszerzések kapcsán a Képviselı-testületnek kb. kéthetente 
kell rendkívüli ülést tartani. 
 
Aros János: Kéri a bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja a Képviselı-
testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Aros János: Észrevétel, javaslat nincs, így kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a 
határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

207/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az „Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon” címő 
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az 
ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 azonosítószámú, „Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ 
kialakítása Sárospatakon” elnevezéső projekt eszközbeszerzési beruházásának 
megvalósítására a közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. 
évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásának elıkészítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az ÖNHIKI pályázat elsı fordulójában 
a remélt összeget sem kapja meg az önkormányzat, ezért kéri a Képviselı-testület 
felhatalmazását, hogy a szeptember 10-én benyújtandó második fordulóra az elıkészítı 
munkát megkezdhessék. 
Kéri a Képviselı-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

208/2011. (VI. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
2011. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásának elıkészítésérıl  

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi II. ütem támogatására vonatkozó 
igényt elıkészítse.  
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2011. augusztus 26.  
 
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 16.05 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

      dr. Komáromi Éva s.k.         Aros János s.k. 
              jegyzı                                                                                               polgármester 
 
 
 
 

 


