
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

11.400-2/2011.  
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 6-

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

Hajdu Imre 
   Jarecsni János László  
   Oláh József Csaba 

Saláta László Mihály 
   Szvitankó Tamás  képviselık    
 
   dr. Komáromi Éva    jegyzı 
   
   
Meghívottak:  Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens, Poncsák Ferenc 

a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda 
vezetıje, Dr. Szebényi Tibor tanácsos.  

 
Megjegyzés:  Kiss Csaba, Szabó András és Zérczi László képviselık nincsenek jelen.  
 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 8 
fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont tárgyalását, egyben 
javasolja napirendre venni a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya Serdülı Magyar 
Bajnokság támogatása iránti kérelmét. Errıl már a korábbi testületi ülésen volt szó, akkor 
abban maradtak, a Humán Bizottság megtárgyalja, és ezt követıen visszakerül a Képviselı-
testület elé.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés az EU Önerı Alap 2011 pályázat benyújtására és ehhez 
kapcsolódóan „A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra 
fejlesztése (második, záró ütem)” címő projekt saját forrásának biztosítására 
címő 289/2011. (IX. 21.) KT. határozat módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 

2. A Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelme az Országos 
Serdülı Magyar Bajnokság támogatása iránt 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Humán Bizottság  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az EU Önerı Alap 2011 pályázat benyújtására és ehhez 
kapcsolódóan „A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra 
fejlesztése (második, záró ütem)” címő projekt saját forrásának biztosítására 
címő 289/2011. (IX. 21.) KT. határozat módosításáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  

 
Aros János: Kéri Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferenst, ha az 
elıterjesztéssel kapcsolatban van szóbeli kiegészítése, tegye meg.  
 
Kovács Eszter: Az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtásra került. A támogatási szerzıdés 11. 
melléklete havi bontásban tartalmazza a költségeket, annak támogatás tartalmát, a többi 
oszlopban azt mutatják be, hogy ezeket a támogatásokat a kifizetés igénylésben hogyan 
szerepeltessék. Amikor a pályázatot készítették, akkor az illetékes azt a tájékoztatást adta, 
hogy a második oszlopból tegyék át az adatokat, aki viszont most ellenırzi, ı az utolsó 
oszlopot kéri, így ebbıl adódik egy kisebb eltérés. Projektvezetı úrral nem tudott egyeztetni 
ez ügyben, de egy pár számlát nem akkor adtak be a kifizetés igénylésbe, amikor keletkeztek, 
hanem valamivel késıbb, emiatt az éves bontásban más összegek jönnek ki. Ezért van 
szükség a módosításra.  
Kiegészítésként elmondja, hogy legutóbbi képviselı-testületi ülésen úgy hangzott el, hogy a 
saját forrás – 8.795.845,-Ft – 40 %-át tudják támogatásban kérni. A pályázatírás során ezt 
megvizsgálta, és ha a pályázat LHH-s kistérségi programban valósul meg, akkor 75 %-os 
támogatást lehet kérni, tehát ami az elmúlt ülésen elhangzott, hogy közel 3,5 millió forint 
igényelhetı, az most annyiban változna, hogy az igényelhetı támogatás összege közel 6,6 
millió forint.  
 
Hajdu Imre : Kérdése, hogy ez késıbb derült ki? 
 
Kovács Eszter: Idıközben alaposabban átnézte a rendeletet és ez sajnos elkerülte figyelmét, 
benne volt.   
 
Hajdu Imre : Kéri, hogy erre figyeljenek oda.  
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Aros János: Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy 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 
 

311/2011. (X. 6.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az EU Önerı Alap 2011 pályázat benyújtására és ehhez kapcsolódóan  
„A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése  

(második, záró ütem)” címő projekt saját forrásának biztosítására címő  
289/2011. (IX. 21.) KT. határozat módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 
 
Az EU Önerı Alap 2011 pályázat benyújtására és ehhez kapcsolódóan „A sárospataki 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (második, záró ütem)” 
címő projekt saját forrásának biztosítására címő 289/2011. (IX. 21.) KT. határozat (a 
továbbiakban: Határozat) 3.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„3.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy „A 
sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (második, 
záró ütem)” címő projekt saját forrását az alábbiak szerint biztosítja: 
 
Pályázó megnevezése: Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth 
u. 44.) 
 
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola infrastruktúra fejlesztése (második, záró ütem) 
 
Tervezett fejlesztés összköltsége: 175 916 893 Ft 
 
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves 
ütemezése: 
 

Év Összköltség (Ft) Támogatás (Ft) Saját forrás (Ft) 
2011 165 808 309 156 211 683 8 795 845 
2012 10 108 584 10 909 365 0 
ÖSSZESEN: 175 916 893 167 121 048 8 795 845 
 
Saját forrás biztosításának módja: Költségvetés terhére (2011-2012. évek „ingatlan 
értékesítés” költségvetési fejezete terhére)” 
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A Határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
fennállnak. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2011. október 7. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelme az 
Országos Serdülı Magyar Bajnokság támogatása iránt 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság  
 

Aros János: Mint ahogy említette, a kérelmet a Humán Bizottság megtárgyalta, kéri elnök 
urat, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangú szavazással javasolja a Képviselı-
testületnek az Ökölvívó Szakosztály részére a 300.000,-Ft összegő rendelkezésre álló keretbıl 
250.000,-Ft odaítélését. 
 
Aros János: Kérdése, hogy van-e más javaslat, kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy 
kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a 250.000,-Ft összeg felszabadításával, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

312/2011. (X. 6.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztályának kérelmérıl 
az Országos Serdülı Magyar Bajnokság támogatása iránt 

 
A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2011. 
évi költségvetésben az egyesületek támogatására jóváhagyott 11.500.000,-Ft keretben 
kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való részvételre, versenyszervezésre 
elkülönítetten kezelt 300.000,-Ft-ból a Sárospataki Torna Club Ökölvívó 
Szakosztályának 250.000,-Ft-ot biztosít a 2011. szeptember 22-25-én megrendezésre 
került Országos Serdülı Magyar Bajnokság támogatása céljából.  
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Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1545 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 


