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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 24-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila   alpolgármester 
Hajdu Imre 
Jarecsni János László 
Kiss Csaba 
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   Dankóné Gál Terézia  jegyzıi irodavezetı 
 
 
Meghívottak:  Erdıs Tamás projektvezetı, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 

szakreferens, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, dr. 
Szebényi Tibor tanácsos, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és 
sportügyintézı, Druga István építéshatósági ügyintézı. 

 
Megjegyzés: Egyed Attila, Oláh József Csaba és Szabó András 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, Egyed Attila, Oláh József 
Csaba és Szabó András képviselık nincsenek jelen. Javasolja a meghívóban szereplı napirend 
tárgyalását, kéri az esetleges módosító javaslatokat.  
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Hajdu Imre : Módosító javaslata van a napirend tárgyalására vonatkozóan. Tekintettel arra, 
hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság rendkívüli együttes ülése 
napirendjén szerepelt a meghívó 1-3. napirendje, melyeket javasoltak napirendrıl levenni, így 
a testület napirendjérıl is javasolja levenni az 1-3. napirendi pontot. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a városi sportpályán található tankonyha megállapodása 
ügyében sok módosító javaslat érkezett, továbbá a sportpályán található egyéb tárgyi 
eszközökkel kapcsolatban is szükségesnek látják a bizottságok, hogy azok átadás-átvételérıl 
külön megállapodás szülessen. Az együttes bizottsági ülésen megfogalmazott kérés volt, hogy 
azzal együtt, ill. a jelenleg folyó leltárral együtt új elıterjesztés készüljön. 
A Sárospatak és Sárospataki Hírlap digitalizálására elnyert pályázati támogatás 
felhasználásáról, valamint a Sárospatak címő újság nyomdai feladatainak további ellátásáról 
szóló elıterjesztés elsı része elfogadható lenne, de a második résszel kapcsolatosan még 
pontosítások szükségesek, ill. a Jegyzıi Iroda vezetıje nem tudta megmondani, hogy a 
digitalizáló gép – szkenner - kapcsán szükséges-e határozati-javaslat, emiatt javasolja 
levételre a két bizottság e napirendet is. 
A Tokaj-hegyaljai borvidék néven történeti tájként mőemléki védelemben való részesítéssel 
kapcsolatos megkeresésrıl szóló elıterjesztés kapcsán alpolgármester asszony és az 
építéshatósági ügyintézı elhangzott tájékoztatása alapján okafogyottá vált Szamosvölgyi 
Péter polgármester úr kérése, mivel olyan jogszabályi változások történtek, melyek pozitívan 
hatnak e folyamatokra, ezért javasolta a két bizottság e napirend levételét is.  
Végezetül elmondja, hogy az egyházzal megkötendı szerzıdés ügyét javasolja rövid idın 
belül megtárgyalni. 
 
Aros János: Várhatóan augusztus 7-én lesz rendkívüli képviselı-testületi ülés. 
Aki egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság elhangzott módosító 
javaslatával a napirendekkel kapcsolatosan és így a napirendet elfogadja,  igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását, figyelemmel a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Humán Bizottság javaslatára is, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:   
 
Napirend: 

 
1. Szóbeli tájékoztató a fürdıfejlesztéssel kapcsolatos aktuális kérdésekrıl 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés a „Sárospatak központ fejlesztése – Piac korszerősítése” címő 
projekt építési kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

 
Napirend tárgyalása: 
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1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Szóbeli tájékoztató a fürdıfejlesztéssel kapcsolatos aktuális kérdésekrıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet arról, hogy a fürdıfejlesztéssel kapcsolatos 
korábbi elképzelés szerint a fürdı melletti telkek K+F Kft. részére történı értékesítésébıl  
biztosítanák az önrészt egy nagy pályázathoz - 5 milliárd forintos gyógyászati központ 
létrehozását tervezték a K+F Kft. segítségével –, de nagymértékben elkülönült egymástól a 
két pályázat.  
Javaslata – és ez ügyben lesz újabb rendkívüli ülés augusztus 7-én -, hogy bontsák ketté a 
dolgot. A fürdıfejlesztésre az önkormányzat vagy a PATAQUA Kft. adja be a pályázatot. 
Lehetıség van egy minimál programra, 120 mFt-os pályázat - max. 60 mFt-ot kaphat az 
önkormányzat, melyhez 20 mFt önrész szükséges és még pályázhat az önkormányzat 40 mFt-
ra -. A 20 mFt-ot a PATAQUA Kft. bérleti díjából finanszírozzák. 
Emellett van egy 500 millió forintos pályázati lehetıség is, melyhez igénybe kellene vennie 
az önkormányzatnak azt az önerı alapot, melynek létrehozását nemrég jelentették be. 221 mFt 
önerıre pályázna az önkormányzat, melyhez testületi döntés szükséges. Augusztus 7-ére 
remélhetıleg kikristályosodik az elképzelés és tudnak döntést hozni, akkor majd részleteiben 
ismerteti a pályázati lehetıségeket, hisz augusztus végéig a pályázatokat be kell nyújtani.  
Másik vonalon fut a K+F Kft. elképzelés, amennyiben pályáznak és megkapják az összeget az 
5 milliárd forintos beruházás az önkormányzat által értékesített telkeken megvalósul. 
 
A Képviselı-testület a szóbeli tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
A polgármester a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
A jegyzı távollétében: 
 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                          Aros János s.k. 
    jegyzıi irodavezetı                 polgármester 


