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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 3-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  képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívott:  Erdıs Tamás projektvezetı, az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. 

ügyvezetıje, Kovács Eszter pályázati- és közbeszerzési szakreferens, 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, dr. Szebényi Tibor 
tanácsos.  

 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester, Szabó András és Zérczi László képviselık 

nincsenek jelen.  
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 8 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban 
szereplı napirendi pontok tárgyalását, egyben javasolja napirendre venni A Mővelıdés Háza 
és Könyvtára által benyújtandó TÁMOP-5.6.1.B-12/2 azonosító számú pályázatról szóló 
elıterjesztést. Javasolja továbbá, hogy egyéb ügyek között Hajdu Imre a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnöke adjon tájékoztatást a bizottság ülésén hozott határozatról az 
intézmények által benyújtott TÁMOP és TIOP pályázatok kapcsán.  
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Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Más javaslat 
nem lévén kéri a testület döntését a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását 8 igen szavazattal – egyhangúlag 
– elfogadta:   
 
Napirend: 
 

1. Elıterjesztés az Esze Tamás Általános Iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

2. Elıterjesztés az Építési vállalkozási szerzıdés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 
azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések 
megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon tárgyú 
közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

3. Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtára által benyújtandó A bőnmegelızés 
szempontjából kiemelten fontos bőnelkövetı vagy bőnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése pályázatról – Kódszám: 
TÁMOP-5.6.1.B-12/2 –  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

4. Egyéb ügyek  
• Tájékoztató az intézmények által elnyert Európai Uniós (TÁMOP, TIOP) 

pályázatokkal kapcsolatos adatok bekérésérıl  
Elıterjesztı: Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Esze Tamás Általános Iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Aros János: Köszönti Erdıs Tamás projektvezetıt, az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. 
ügyvezetıjét. Kéri, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
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Erdıs Tamás: A TIOP-os Esze Tamás Általános Iskola felújítása – Kistérségi Közösségi Ház 
kialakítása címő közbeszerzési eljárás kétszakaszos, tárgyalásos hirdetménnyel induló eljárás. 
A részvételi szakaszra 7 ajánlattevı vásárolta meg a dokumentációt, melybıl 5 ajánlattevı 
ajánlata érkezett be, ezeket a szakértı, illetve a Bíráló Bizottság megtárgyalta, a kiküldött 
anyagban lévı értékelés errıl szól.  
Az értékelés lényege, hogy az 5 ajánlattevı részvételi szakaszban beérkezett ajánlatát a 
szakértı úgy bírálta, hogy 4 ajánlattevı ajánlata érvényes, 1 érvénytelen, mert a banki sorban 
állások miatt nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Így a javaslat arról szól, hogy a 4 érvényes 
ajánlattevı ajánlatát a Képviselı-testület nyilvánítsa érvényesnek, az 1 érvénytelen ajánlatot 
pedig érvénytelennek, az eljárás jelen szakaszát pedig eredményesnek.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
Amennyiben a Képviselı-testület is elfogadja, akkor a mai napon az összegzést a szakértı 
kiküldi a 4 érvényes ajánlattevı részére. Ezt követıen május 7-én helyszíni bejárásra kerül sor 
a 4 ajánlattevı számára. Május 14-én benyújtják ajánlattételi anyagukat, ami árazott 
költségvetést fog tartalmazni, amit május 24-én tárgyalás keretében fognak megerısíteni vagy 
módosítani az ajánlattevık. Ezt követıen optimális esetben július 2-án érhetı el az, hogy sor 
kerülhet a munkaterület átadására, hiszen a megtett ajánlatok tükrében új költségvetéseket kell 
bekérni az ajánlattevıktıl. Tehát a május 24-ei egyösszegő ajánlattételt követıen részletes, 
módosult költségvetések lesznek, amennyiben módosítanak az ajánlati áron. Ezt a Bíráló 
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, illetve a Képviselı-testület két alkalommal 
bírálja el, majd az eredményhirdetés idıpontja következik az események függvényében, majd 
10 napos moratórium lesz. Ha minden a terveknek megfelelıen halad, akkor július 2-án 
szerzıdést tudnak kötni. 
 
Aros János: Ebben a Képviselı-testület végleges döntése mikor várható?  
 
Erdıs Tamás: A május 25-ei ülésen nem tud dönteni a Képviselı-testület, ezért június 
közepéig rendkívüli ülés összehívása szükséges.  
 
Saláta László Mihály: Javasolja az elıterjesztés elfogadását. Örömét fejezi ki a tekintetben, 
hogy az ajánlattevık között van sárospataki cég. Maga részérıl annak örülne legjobban, ha 
egyenlı feltételek mellett ık juthatnának munkához, mivel nagyon sok érv szól mellettük. A 
késıbbiekben erre vonatkozóan majd el fogja mondani véleményét.  
 
Aros János: Ez a vélemény remélhetıleg mindenkiével egyezik, sajnos arra most nincs 
lehetısége a Képviselı-testületnek, hogy a 4 ajánlattevı közül kiválassza a leginkább 
megfelelıt, de bízik abban, hogy a végsı döntés az lesz.  
 
dr. Szabó Rita: A kérdése a folytatásra vonatkozik, mégpedig, hogy a következı 
közbeszerzési eljárási szakasz az ajánlattételi felhívásra vonatkozó dokumentáció elı van-e 
már készítve, mi az elképzelés, hogy ott milyen bírálati feltételek dominálnak majd, esetleg 
komplexebb vagy egyszerőbb bírálati szempontok?  
 
Erdıs Tamás: A részvételi szakasz meghirdetésekor az ajánlattételi szakasz teljes körő 
dokumentációját megkapták az ajánlattevık. Tehát aki nem pályázott az is megvásárolta a 
dokumentációt. Csak azért, hogy legyen idıben minden nyitott és teljesen nyílt, már kint van 
a részvételi szakasz meghirdetésétıl kb. 3 hete, az ajánlattevık elvitték a teljes körő 
dokumentációt, nemcsak a részvételi, hanem az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan is, ezért 
már május 14-én sor kerülhet az ajánlatok bontására.  
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Összességében a legelınyösebb ajánlat lesz a bírálat alapelve, három szempont került benne 
feltüntetésre, a határidı nem, azért, hogy az egyébként is szőkös határidıt ne szorítsák be még 
jobban.  
 
Aros János: Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat.  
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Közbeszerzési Törvény 
2012. január 1-jétıl hatályba lépett szabályai szerint, illetve a Képviselı-testület által helyben 
is módosított szabályzat értelmében a közbeszerzési eljárások azon szakaszában, ami már 
értékelést tartalmaz, név szerinti szavazás szükséges. A mai három napirendi pontból két 
napirendi pont közbeszerzési tárgyú, tehát mindkét esetben név szerint kéri a Képviselı-
testület szavazását. A szervezeti és mőködési szabályzat szerint ennek az a módja, hogy a 
jegyzı elıolvassa a névsort ABC sorrendben, minden képviselı igennel, nemmel vagy 
tartózkodással szavaz, amit az elıkészített név szerinti szavazás nyomtatványra rávezet, majd 
összeszámolja a szavazás eredményét, melyet polgármester úr hirdet ki.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, név szerint nyilvánítson véleményt.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
dr. Komáromi Éva jegyzı ABC sorrendben kéri a képviselık szavazatát.  
 
Aros János: Kihirdeti a szavazás eredményét.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

128/2012. (V. 3.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Esze Tamás Általános Iskola átalakítása, bıvítése és akadálymentesítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 
 
 
1.) A Képviselı-testület a tárgybani közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
felkért közbeszerzési szakértı, a K&Z Horizontál Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 
5.), a beérkezett részvételi jelentkezések értékelését elvégezte. 
 
 
2.) A Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján: 

 
� Karakter 95 Építı és Szakipari Kft 
� Nyír-Flop-Holding Kft. 
� EnerGas Kft. 
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� Épszer Építı és Szerelıipari Zrt. 
 
részvételi jelentkezését érvényesnek minısíti. 
 
 

� Flex-PS ’93 Bt. 
 

részvételi jelentkezését érvénytelennek minısíti. 
 
3.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés bírálata 
alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezıen, 
 

� Karakter 95 Építı és Szakipari Kft 
� Nyír-Flop-Holding Kft. 
� EnerGas Kft. 
� Épszer Építı és Szerelıipari Zrt. 

 
a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 
 
 
4.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárás részvételi 
szakasza eredményes. 
 
 
5.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A név szerinti szavazás eredménye a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Építési vállalkozási szerzıdés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-
0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések 
megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon tárgyú 
közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

Aros János: Kéri Kovács Eszter pályázati- és közbeszerzési szakreferenst, ismertesse az 
elıterjesztésben foglaltakat.  
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Kovács Eszter: A Barati Ügyvédi Iroda segítségével az önkormányzat elvégezte a 
közbeszerzési eljárást, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás került 
kiírásra. A kivitelezés 8 részben került meghirdetésre az utcák felújítására és a csapadékvíz 
elvezetés felújítására vonatkozóan.  
Az ajánlattételi határidı, illetve az ajánlatok bontásának határideje 2012. április 17-e volt, 
mely határidıig három ajánlat érkezett, mindhárom ajánlattevı mind a 8 részre tett ajánlatot. 
A három ajánlattevı a KÖZMŐ GENERÁL Kft. (Nyíregyháza), a RIBEKIT Kft. (Napkor), 
illetve a SOMA-FÖLD Kft. (Nyíregyháza).  
Április 17-én még aznap tárgyalásra került sor. A tárgyaláson csak a RIBEKIT Kft. vett részt, 
a másik két Kft. nyilatkozatot adott, hogy a tárgyaláson nem vesz részt, tartja az ajánlatban 
feltüntetett árat. A RIBEKIT Kft. szintén tartotta az árat, mivel a bontásnál kiderült, hogy a 
legalacsonyabb összegő ajánlatokat ı tette. 
Múlt csütörtökön került sor a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésére, ahol a szakértıi 
értékelést figyelembe véve elvégezték az ajánlatok értékelését. Mindhárom cég ajánlatát 
érvényesnek minısítették, mivel az értékelési szempont a legalacsonyabb összegő ajánlat 
elfogadása, ezért javasolják, hogy a RIBEKIT Kft-t hirdesse ki a Képviselı-testület nyertes 
ajánlattevıként mind a 8 rész vonatkozásában, illetve az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
Az ülés elıtt kiosztásra került egy táblázat, melybıl látható, hogy a RIBEKIT Kft. 84 millió 
forint nettó összegre nyújtott be ajánlatot, a pályázatban 82 millió forint nettó összeg volt 
betervezve, de más költségsorról a megtakarítás átcsoportosítható.  
 
Egyed Attila: Kérdése, hogy az érintett munkaterületek elıkészítése megtörtént-e, hogy a 
munkakezdés zökkenımentes legyen?  
 
Kovács Eszter: Errıl nincs információja, a Mőszaki és Kommunális Iroda tudna errıl 
nyilatkozni, de úgy gondolja, hogy nincs ilyen jellegő akadály.  
 
Aros János: Azonnal át tudják adni a munkaterületeket, az átadás határideje 2013. június 30. 
Biztosan lesz olyan, amit az idén ısszel már nem fognak tudni befejezni, azt jövı tavasszal 
végzik majd el.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
dr. Komáromi Éva: Mint ahogy az elızı napirend kapcsán említette ez esetben is név 
szerinti szavazás szükséges. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, név szerint nyilvánítson véleményt.   

 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı.  
 
dr. Komáromi Éva jegyzı ABC sorrendben kéri a képviselık szavazatát.  
 
Aros János: Kihirdeti a szavazás eredményét.  
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

129/2012. (V. 3.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Építési vállalkozási szerzıdés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, 
Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a 

csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon tárgyú közbeszerzési eljárásban 
beérkezett ajánlatok értékelésérıl 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 
 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tárgybani közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a felkért közbeszerzési szakértı, a Barati Ügyvédi Iroda 
(3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 16.), a beérkezett ajánlatok ellenırzését, értékelését 
elvégezte. 
 
2.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság javaslata alapján: 
 
„1. rész: Sárospatak, Egressy Béni utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„2. rész: Sárospatak, Gárdonyi utca autóbuszmegálló felújítása és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„3. rész: Sárospatak, Radványi utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
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„4. rész: Sárospatak, Jókai utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„5. rész: Sárospatak, Toldi utca útkorszerősítés és csapadékvíz elvezetése” vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„6. rész: Sárospatak, Végardó városrész Bathó János köz útépítés és csapadékvíz 
elvezetése” vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„7. rész: Sárospatak, Honvéd utca és Mátyás Király utca útépítés és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
„8. rész: Sárospatak, Újtelep városrész Nagy Lajos utca útépítés és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában: 
 

� RIBEKIT Kft. (4552 Napkor, Béke u. 1.) 
� SOMA-FÖLD Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 
� KÖZM Ő GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
 
3.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az érvényes közbeszerzési 
ajánlatok bírálata alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezıen  
 

� „1. rész: Sárospatak, Egressy Béni utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t ( 4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevıként. 
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� „2. rész: Sárospatak, Gárdonyi utca autóbuszmegálló felújítása és csapadékvíz 
elvezetése” vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki 
nyertes ajánlattevıként. 

 
� „3. rész: Sárospatak, Radványi utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 

vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevıként. 

 
� „4. rész: Sárospatak, Jókai utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 

vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevıként. 

 
� „5. rész: Sárospatak, Toldi utca útkorszerősítés és csapadékvíz elvezetése” 

vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki nyertes 
ajánlattevıként. 

 
� „6. rész: Sárospatak, Végardó városrész Bathó János köz útépítés és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki 
nyertes ajánlattevıként. 

 
� „7. rész: Sárospatak, Honvéd utca és Mátyás Király utca útépítés és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki 
nyertes ajánlattevıként. 

 
� „8. rész: Sárospatak, Újtelep városrész Nagy Lajos utca útépítés és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a RIBEKIT Kft.-t  (4552 Napkor, Béke u. 1.) hirdeti ki 
nyertes ajánlattevıként. 

 
 
4.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy 
 

� „1. rész: Sárospatak, Egressy Béni utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
� „2. rész: Sárospatak, Gárdonyi utca autóbuszmegálló felújítása és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

� „3. rész: Sárospatak, Radványi utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
� „4. rész: Sárospatak, Jókai utca felújítása és csapadékvíz elvezetése” 

vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

� „5. rész: Sárospatak, Toldi utca útkorszerősítés és csapadékvíz elvezetése” 
vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
� „6. rész: Sárospatak, Végardó városrész Bathó János köz útépítés és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
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� „7. rész: Sárospatak, Honvéd utca és Mátyás Király utca útépítés és csapadékvíz 
elvezetése” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
� „8. rész: Sárospatak, Újtelep városrész Nagy Lajos utca útépítés és csapadékvíz 

elvezetése” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

 
5.) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az eljárással kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
A név szerinti szavazás eredménye a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés A Mővelıdés Háza és Könyvtára által benyújtandó A 
bőnmegelızés szempontjából kiemelten fontos bőnelkövetı vagy bőnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése pályázatról – 
Kódszám: TÁMOP-5.6.1.B-12/2 –  
Elıterjesztı: Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

Hajdu Imre : Szeretné, ha tárgybani pályázat benyújtásra kerülne. Az intézmény 
igazgatónıjével egyeztették a pályázat tartalmát. A Családsegítı és Pedagógiai 
Szakszolgálattal közös pályázatról van szó, konzorciumi partnerként vesz részt, a témájából 
adódóan a Rendırségnek is szerepe lesz benne. Idıtartamát tekintve másfél éves programról 
van szó.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, melyet egyhangú 
szavazással elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, melyben javasolják szerepeltetni, 
hogy a Képviselı-testület a projektben résztvevı személyek változtatásának jogát fenntartja. 
Ezt azért javasolják beépíteni, mert a neveket szerepeltetni kell ahhoz, hogy a pályázatot be 
tudják nyújtani.  
Kérdése, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben 
nincs, úgy kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a pályázat benyújtásával, illetve aki a 
határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, 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 
 

130/2012. (V. 3.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Mővelıdés Háza és Könyvtára által benyújtandó 
TÁMOP-5.6.1.B-12/2 azonosító számú pályázatról 

 
A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hozzájárul, 
hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtára a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 azonosító számú 
pályázatot benyújtsa, és annak megvalósítását követıen a támogatási szerzıdésben 
foglalt szükséges idıtartamig fenntartsa. A Képviselı-testület a projektben résztvevı 
személyek változtatásának jogát fenntartja. 
A támogatási igényt 40.000.000 Ft-ban jelöli meg, mely önerıt nem igényel. 
 
Felelıs: Csatlósné Komáromi Katalin igazgató 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• Tájékoztató az intézmények által elnyert Európai Uniós (TÁMOP, TIOP) 
pályázatokkal kapcsolatos adatok bekérésérıl  

 
Hajdu Imre : Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság mai ülésén arról döntött, hogy az intézményektıl kérjenek be az elmúlt 5 évre 
visszamenıleg a TÁMOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatban egy információs adatbázist. Az 
adatbázis tartalmazza a pályázat kódszámát, nevét, címét, az elnyert pályázati összeget, a 
projektmenedzser nevét, a pályázatban elszámolt, a programmal kapcsolatos bérek, járulékok 
összegét, illetve más kifizetéseket, ugyanezen szempontok alapján a pénzügyi és a szakmai 
vezetıkre vonatkozó adatokat, kerüljön feltüntetésre a pályázat megvalósításával 
kapcsolatban megbízásra került egyéb személyek, vállalkozások neve, megbízási díj összege, 
stb.  
A bizottság kéri továbbá, kerüljön kimutatásra, hogy az önkormányzati intézményeken belül 
az intézmény munkatársai közül ki és milyen juttatásban részesült, milyen feladatot látott el a 
fenti pályázatok kapcsán. Azért van erre szükség, hogy a jövıben egységesen tudják kezelni 
azokat a kifizetéseket, amik fizetésen, béren felüli juttatásoknak minısülnek ebben az esetben, 
és ne fordulhassanak elı bérfeszültségek egyes intézmények között.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazással javasolta ennek a határozatnak az 
elfogadását, melynek határidejéül május 21-ét, a következı rendes bizottsági ülés idejét 
határozta meg. 
 
Aros János: Errıl a Képviselı-testületnek nem kell döntenie, mivel bizottsági hatáskörben 
történik ezen kimutatások bekérése.  
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A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
  
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1430 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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






