
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

11.133-2/2011.  
 

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

13-án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Sikora Attila    alpolgármester     

Egyed Attila 
Hajdu Imre  
Oláh József Csaba  

   Szabó András 
   Saláta László Mihály   
   Szvitankó Tamás   képviselık  
   Dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester  
 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
   
Meghívottak:  Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje, Tóth Tamás az Árpád 

Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója, Dr. Téglás Zsolt Gábor a 
Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója, Krai Csaba az STC elnöke, 
Papp József az STC Kézilabda Szakosztályának vezetıje, Rák Zsolt az 
STC Labdarúgó Szakosztályának vezetıje, Poncsák Ferenc 
gazdálkodási irodavezetı, Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, 
György Zoltán csoportvezetı, Donkó József kabinet iroda vezetı, 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportügyintézı, Dr. Szebényi 
Tibor tanácsos. 

 
Megjegyzés:  Jarecsni János László, Kiss Csaba, Zérczi László nincs jelen. Szabó 

András és Egyed Attila az 1. napirend tárgyalása közben érkezett, 
Hajdu Imre az 1. napirend tárgyalása közben távozott, az ülés további 
részén nem volt jelen. 

 
Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft. 
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Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli képviselı-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a testület ülése 6 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi 
pontok tárgyalását, egyben kérdezi, erre vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselı-testület szavazását a meghívóban szereplı napirendi 
pontok elfogadásáról.   
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban lévı sportpálya 
felújításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
2. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola üzemeltetésében lévı sportpálya 

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

 
3. A Zempléni Vízilabda Klub kérelme sportcélú beruházáshoz – úszómedence 

világító berendezéseinek cseréje – történı hozzájárulás iránt  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Elıterjesztés a BOSS2006 HUNGARIA Kft. tulajdonosi hozzájárulás kiadására 

és szolgalmi jog bejegyzésre irányuló kérelmérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Elıterjesztés folyószámla-hitel felvételére és visszafizetésére hozott határozat 
módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban lévı sportpálya 
felújításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Kéri az STC Kézilabda Szakosztályának vezetıjét, adjon rövid tájékoztatót az 
elıterjesztésrıl.  
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Papp József: Hozzászólásában elmondja, hogy a társasági adóról szóló jogszabály változása 
lehetıvé tette, hogy a nyereséges cégek társasági adójuk terhére 70 %-ban támogassák a 
látvány-csapatsportokat – Sárospatak esetében a labdarúgás, vízilabda és kézilabda sportágak 
kerülhetnek szóba. A Kézilabda Szakosztály részérıl az Árpád Vezér Gimnázium 
sportcsarnoka mellett található aszfalt kézilabda pályát szeretnék korszerősíteni, ill. olyan 
sportburkolattal ellátni, mely maradéktalanul megfelel a mai kor követelményeinek. Ezáltal 
méltó körülmények között tudnak több edzéslehetıséget biztosítani a város ifjú 
kézilabdásainak és nagymértékben segítheti a korszerősítés az iskolában folyó testnevelés 
oktatását, valamint a város is profitálhat belıle a szabadidısport események tekintetében.  
A Kézilabda Szakosztályt úgy tőnik tudják a cégek támogatni, mely a szakosztály az 
utánpótlás nevelésre helyezte a hangsúlyt. Több fórumon találkozott a Nemzeti Sportintézet 
Fıigazgató-helyettesével és a Magyar Kézilabda Szövetség fıtitkárával, akik az elızetes 
elképzeléseit is nagymértékben támogatták és javasolták, hogy próbáljanak meg minél 
magasabb szintő lehetıségeket biztosítani az utánpótlás nevelésre.  
 
Aros János: Hangsúlyozza, hogy a mőködési költségekhez nem kell képviselı-testületi 
hozzájárulás, viszont az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanon történı beruházáshoz, 
felújításhoz szükséges a testület hozzájárulása.  
Az elıterjesztésben az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium kültéri sportpálya aszfalt 
burkolatának rugalmas sport burkolattal történı kiváltásáról van szó bruttó 18.623 eFt 
összegben. Amennyiben nyer a pályázat és meg tudják igényelni a támogatást, szükséges egy 
tulajdonosi nyilatkozat, ill. jelzálogjog bejegyzés a Földhivatalnál.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Humán Bizottság rendkívüli együttes ülésén a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta az elıterjesztést, a Humán Bizottság nem volt 
határozatképes.  
 
Egyed Attila: Ismételten elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 
javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Észrevétel, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a sportpálya 
felújításáról szóló határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
 A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

280/2011. (IX. 13.) KT.  
 

h a t á r o z a t a  
 

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban  
lévı sportpálya felújításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.). sz. rendelet 12. §. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján hozzájárul, hogy az Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló 
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belterület 8. helyrajzi számú, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. sz. alatt lévı 
„kivett középiskola” megnevezéső ingatlanra a társasági adókedvezmény alapján 
igénybe vett támogatással történı sportcélú fejlesztés megvalósulása esetén, az 
adókedvezmény mértékéig, 15 éves idıtartamra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 
Magyar Állam javára. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Aros János: Kéri a testület döntését a másik határozat-tervezetrıl, mely az ı 
felhatalmazásáról szól a határozat mellékletét képezı nyilatkozatok aláírására.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

281/2011. (IX. 13.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban  
lévı sportpálya felújításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
belterület 8. helyrajzi számú, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. sz. alatt lévı 
ingatlan tulajdonjogának jövıbeni fenntartására, valamint az ingatlan diák-, szabadidı- 
és versenysport célú hasznosítására vonatkozó, a határozat mellékletét képezı 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 

 
Határid ı: azonnal 
 
 
1. melléklet a 281/2011. (IX. 13.) KT. határozathoz  

 
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTİL 

H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 



 5 

  
 

NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

    
Aros János polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44. sz.), mint a Sárospatak belterület 8. 

helyrajzi számú „kivett középiskola” megnevezéső, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. 

sz. alatt található ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében hozzájárulok, hogy a 

Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya a fent megjelölt ingatlanon (kültéri 

sportpálya, valamint tornacsarnok) sportcélú beruházást létesítsen. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan tulajdonjogát a jövıben is fenn kívánjuk tartani. 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
Sárospatak, 2011. szeptember 13.  
                                         Aros János 

 
 
 

2. melléklet a 281/2011. (IX. 13.) KT. határozathoz  
 

 
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTİL 

H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 

  
  

NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   
    
 
Aros János polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44. sz.), mint a Sárospatak belterület 8. 

helyrajzi számú „kivett középiskola” megnevezéső, a valóságban Sárospatak, Arany J. u. 7-9. 

sz. alatt található ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében nyilatkozom, hogy a 

fenti ingatlanon történı sportcélú beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 
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adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant 

iskolai és diáksport események, szabadidı- és versenysport események és más, közösségi célú 

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából 

 a) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és 

 b) évente legalább 10 nap idıtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron 

hasznosítom; 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
Sárospatak, 2011. szeptember 13.  
  

                                                            Aros János 
 
 

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola üzemeltetésében lévı sportpálya 
felújításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Hasonló témakörő ezen elıterjesztés is, mint az elızı napirend, ez esetben a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola üzemeltetésében lévı sportpálya felújításáról van szó. Négy éves 
periódust írtak alá az elıterjesztést készítıi. Az anyag az STC Labdarúgó Szakosztálya 
számára a Zrínyi utca 12. szám alatt található Városi sportpálya épületének felújítását és 
mőfüves pályák létrehozását tenné lehetıvé: 20 x 40 méteres mőfüves pálya létrehozását 
15.750 eFt értékben, 80 x 45 méteres mőfüves pálya létrehozását 135.000 eFt értékben és az 
öltözıépület teljes felújítását 45.000 eFt értékben, de nem az elsı ütemben és nem idén, 
hanem a késıbbiekben, viszont az engedélyhez az elvi hozzájárulást már most meg kell adnia 
a testületnek, hogy a szükséges dokumentumokat csatolni tudják a pályázathoz.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság e napirendet is támogatta, a Humán Bizottság nem volt 
határozatképes. 
Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri a testület döntését. 
 
dr. Komáromi Éva: Ahogyan az elızı napirendnél, itt is dönteni szükséges a sportpálya 
felújításáról, valamint polgármester úr felhatalmazásáról, hogy a határozat mellékletét képezı 
nyilatkozatot aláírja.  
 
Aros János: Kéri elsıként a testület döntését a Vay Miklós Szakképzı Iskola 
üzemeltetésében lévı sportpálya felújításáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
282/2011. (IX. 13.) KT.  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola üzemeltetésében   

lévı sportpálya felújításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) sz. rendelet 12. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
hozzájárul, hogy a Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló belterület 2724. 
helyrajzi számú, „kivett sportpálya”, a valóságban Sárospatak, Zrínyi utca 12. sz. alatt 
lévı Városi Sportpálya elnevezéső ingatlanra a társasági adókedvezmény alapján 
igénybe vett támogatással történı sportcélú fejlesztés megvalósulása esetén, az 
adókedvezmény mértékéig, 15 éves idıtartamra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 
Magyar Állam javára. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Aros János: Kéri a testület döntését az ı felhatalmazásáról a nyilatkozatok aláírására. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
283/2011. (IX. 13.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Vay Miklós Szakképzı Iskola üzemeltetésében   

lévı sportpálya felújításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Sárospatak, Zrínyi utca 12. sz. alatt lévı ingatlan tulajdonjogának jövıbeni 
fenntartására, valamint az ingatlan diák-, szabadidı- és versenysport célú 
hasznosítására vonatkozó, a határozat mellékletét képezı nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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1. melléklet a 283/2011. (IX. 13.) KT. határozathoz  

 

 
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTİL 

H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 

  
  

NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

    
 
Aros János polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44. sz.), mint a Sárospatak Zrínyi utca 

12 sz. alatt található Városi Sportpálya ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében 

hozzájárulok, hogy a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya a fent megjelölt 

ingatlanon (mőfüves sportpályák, valamint épület felújítás) sportcélú beruházást létesítsen. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan tulajdonjogát a jövıben is fenn kívánjuk tartani. 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
Sárospatak, 2011. szeptember 13. 
  
  
                                       Aros János  
 
2. melléklet a 283/2011. (IX. 13.) KT. határozathoz  
 

 
 

SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTİL 

H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 



 9 

 
 

  
  

NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   
    
 
Aros János polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44. sz.), mint a Sárospatak belterület 

2724. helyrajzi számú „kivett sportpálya” megnevezéső, a valóságban Sárospatak, Zrínyi u. 

12. sz. alatt található ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében nyilatkozom, hogy a 

fenti ingatlanon történı sportcélú beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az 

adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant 

iskolai és diáksport események, szabadidı- és versenysport események és más, közösségi célú 

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából 

 a) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és 

 b) évente legalább 10 nap idıtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron 

hasznosítom; 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
Sárospatak, 2011. szeptember 13. 
  
  
                                              Aros János 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Zempléni Vízilabda Klub kérelme sportcélú beruházáshoz – úszómedence 
világító berendezéseinek cseréje – történı hozzájárulás iránt  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: A Zempléni Vízilabda Klub is hasonló témával kereste meg az önkormányzatot. 
A Végardó Fürdı területén 4 db mobil világítóegység beszerzését tervezi, hisz az egyesület 
által is használt úszómedence világító berendezései nem sportcélokra lettek tervezve. Együttes 
Bizottsági ülésen már elmondta, hogy az önkormányzat részérıl hozzájáruló nyilatkozat nem 
szükséges a jelzálogjog bejegyzéshez. A megállapított bérleti díj tartalmazni fogja az 
esetlegesen megemelkedı rezsi költségeket – ezzel együtt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
támogatásra javasolja a kérelmet, a Humán Bizottság nem volt határozatképes.  
 
Szabó András: Örül annak, hogy polgármester úr említette a rezsi költségek emelkedését. 



 10 

Többször élt jelzéssel amiatt, hogy a sötétedés miatt az esti órákban már nem lehet edzéseket 
folytatni. Ha a rezsi költség emelkedését tartalmazza a PATAQUA Kft. és a Zempléni 
Vízilabda Klub megállapodása, egyetért ezen sportfejlesztéssel, hisz szüksége van rá a 
sportoló gyerekeknek.  
 
Aros János: Bérleti díjat kell majd fizetnie a Zempléni Vízilabda Klubnak, amely úgy lesz 
megállapítva, hogy a megemelkedett rezsiköltségeket tartalmazza (nappali bérleti díj és 
villanyfénnyel ellátott).  
 
Szvitankó Tamás: Az elmondottakhoz hozzáfőzi, hogy ezen új világító berendezések már 
digitális fogyasztásmérıkkel vannak felszerelve, tehát mérik a saját fogyasztásukat. 
 
dr. Komáromi Éva: Hangsúlyozásképpen megismétli a polgármester úr által elmondottakat, 
miszerint ez esetben nem kerül jelzálogjog bejegyzésre, mert az összeg nagyságrendje nem 
akkora. A határozat mellékletét képezı nyilatkozat aláírására hatalmazza fel a testület 
polgármester urat. 
 
Aros János: Kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

284/2011. (IX. 13.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Végardó Fürdı területén világító berendezések  
elhelyezésérıl  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Sárospatak, Határ utca 2/b. szám alatt található ingatlan diák-, szabadidı- és 

versenysport célú hasznosítására vonatkozó, a határozat mellékletét képezı nyilatkozat 

aláírására. 

 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 284/2011. (IX. 13.) KT. határozathoz 
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SÁROSPATAK VÁROS 
POLGÁRMESTERÉTİL 

H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. 
Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 

 
 

  
  

 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT   

    
 
 
Aros János polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának (statisztikai azonosító: 

15726494-8411-321-05, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44. sz.), mint a Sárospatak Határ utca 

2/b sz. alatt található Végardó Fürdı ingatlan tulajdonosának nevében és képviseletében 

hozzájárulok, hogy a Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület a fent megjelölt 

ingatlanon (4 darab mobil világítóegység és a hozzá tartozó berendezések megvásárlásával és 

az ingatlanon történı elhelyezésével, mőködtetésével) sportcélú beruházást létesítsen. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan tulajdonjogát a jövıben is fenn kívánjuk tartani. 

 

Ezt a nyilatkozatot támogatás igénybevételéhez adtam ki. 

 
 
Sárospatak, 2011. szeptember 13. 
  
                                       Aros János  
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a BOSS2006 HUNGARIA Kft. tulajdonosi hozzájárulás 
kiadására és szolgalmi jog bejegyzésre irányuló kérelmérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Tárgybani kérelmet minden képviselı megkapta, kéri a bizottság véleményét. 
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Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek a határozat-tervezet a) variációjának 
elfogadását, miszerint 80 eFt összegő pénzügyi kártalanítás ellenében járuljon hozzá a testület 
a szolgalmi jog bejegyzéséhez és a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához.  
 
Aros János: Kéri az esetleges hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem lévén a bizottsági vélemény alapján kéri a testület döntését, miszerint 
egyszeri nettó 80 eFt pénzügyi kártalanításra tart igényt az önkormányzat a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

285/2011. (IX. 13.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

aa  BBOOSSSS22000066  HHUUNNGGAARRII AA  KK ff tt ..  ttuullaajj ddoonnoossii   hhoozzzzáájj áárr uullááss  ééss  sszzoollggaallmmii   jj oogg  bbeejj eeggyyzzééssrr ee  
ii rr áánnyyuullóó  kkéérr eellmméérrııll   

  
  

A Képviselı-testület a BOSS2006 HUNGARIA Kft. kérelmét az elıterjesztéshez csatolt 
dokumentumok alapján megvizsgálta és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselı-testület a tulajdonában lévı, 3868 helyrajzi szám alatt felvett, 6264 m2 
térmértékő és a 3867/1 helyrajzi szám alatt felvett, 4609 m2 térmértékő ingatlanokból 98 
m2, ill. 46 m2 területre „vezeték és biztonsági övezet” megnevezéssel hozzájárul a 
szolgalmi jog bejegyzéséhez és a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához, nettó 80.000,- Ft 
összegő pénzügyi kártalanítás ellenében. 
 
A szerzıdéstervezet és változási vázrajz aláírására felhatalmazza Aros János 
polgármestert. 
 
Felelıs: polgármester  
             
Határid ı: 2011. október 31. 
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés folyószámla-hitel felvételére és visszafizetésére hozott határozat 
módosításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Kéri jegyzı asszonyt ismertesse az elıterjesztést. 
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dr. Komáromi Éva: Augusztus 26-án döntött a Képviselı-testület arról, hogy 300 mFt-ra 
emeli folyószámla hitelkeretét. Akkor úgy lett elıterjesztve a mindösszesen 100 mFt értékő 
folyószámla hitelkeret emelés, hogy új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Idıközben 
tárgyalásokat folytattak a folyószámla-vezetı pénzintézettel és megállapodtak abban, hogy 
mivel május 30-án került megkötésre a korábbi szerzıdés az önkormányzat és a bank között, 
rövid idı telt el, így a pénzintézet hozzájárul a szerzıdés egyszerőbb módosításához, és nem 
szükséges új közbeszerzési eljárás lefolytatása. Így az önkormányzatnak további költségei 
nem merülnek fel. A korábbi határozatot ennek értelmében kell módosítani, tehát nem új 
közbeszerzési eljárás lefolytatására hatalmazza fel a testület polgármester urat, hanem a 
szerzıdés-módosítás aláírására 300 mFt erejéig, ill. további fedezetként felajánlják az állami 
támogatás önkormányzat részére folyósított részét, mert ez további feltétele a szerzıdés 
megkötésének.  
 
Egyed Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Várja a képviselıi észrevételeket, kérdéseket. 
 
Egyed Attila: Kérdése, a kamat változik-e? 
 
dr. Komáromi Éva: Nem változik a kamat. 
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı – Szabó András nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

286/2011. (IX. 13.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

folyószámlahitel felvételérıl és visszafizetésérıl szóló 5300/89/2011. (III. 25.) KT. számú 
határozat módosításáról 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a folyószámlahitel felvételérıl és 
visszafizetésérıl szóló 5300/89/2011. (III. 25.) KT. számú határozatát akként módosítja, 
hogy a 2.) pont helyébe az alábbi tartalmú 2.)pont kerül: 
 
„2.) A Képviselı-testület a folyószámlahitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére 
felajánlja központi költségvetésbıl származó bevételeit (az állami normatív 
hozzájárulást), valamint adójellegő önkormányzati  bevételeit (az átengedett 
adóbevételeket,  helyi adóbevételeket, egyéb saját bevételeket ). 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 
1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében foglaltaknak. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés módosítására.” 
 
Az 5300/89/2011.(III. 25.) KT. számú határozat egyéb részei változatlanok maradnak. 
 
A Képviselı-testület a korábban hozott 256/2011.(VIII. 26.) KT. határozatát visszavonja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 
Aros János: Felhívja a Képviselı-testület figyelmét a hétvégi programokra, melyre mindenkit 
tisztelettel vár. Elmondja továbbá, hogy a szeptember havi rendes képviselı-testületi ülés 
idıpontja megváltozott, október 4-én kedden lesz, a bizottsági ülések idıpontja változatlan 
marad.  
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 15.15 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


