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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 

10-én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila   alpolgármester 
Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Kiss Csaba 
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás  
Zérczi László   képviselők  

 
   dr. Szabó Rita   nem képviselő alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyző 
 
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető, dr. Szebényi Tibor tanácsos, 

Cziráki Zsolt főtanácsos, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 
szakreferens. 

 
Megjegyzés: Jarecsni János László és Szabó András képviselők nincsenek jelen. 
   
 Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft.  
 
Napirend előtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket és a Polgármesteri 
Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 9 fővel 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kérdezi, van-e erre 
vonatkozóan módosító javaslat? 
Egyéb javaslat nem lévén kéri a testület döntését a meghívóban szereplő napirend 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés EU önerő Alap pályázat benyújtása KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 

azonosító számú projekt II. forduló önerő támogatására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
2. Szóbeli előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

jegyzett tőkéjének leszállítása tőkekivonás útján – 77/2012. (III. 30.) KT. határozat 
módosítására  
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva jegyző 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés EU önerő Alap pályázat benyújtása KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0046 azonosító számú projekt II. forduló önerő támogatására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
Aros János: Kéri Cziráki Zsolt rövid tájékoztatóját. 
 
Cziráki Zsolt : Sárospatak önkormányzata tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-
kezelési Önkormányzati Társulásnak, mely társulás sikeresen pályázott az Észak-
magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának 
biztosítására. Több, mint 5,5 milliárd forintos beruházás 86 %-át nyerte meg a társulás. A 
fennmaradó közel 14 %-os önerőre szeretne pályázni a társulás az önerő alaphoz, ehhez 
szükséges minden tagönkormányzat döntése. 
Hangsúlyozza, hogy a társulás fog pályázni az önerőre, és abban az esetben, ha részben 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe az ehhez szükséges munkaerőt, akkor 
100 %-ig támogatják a pályázatot. 
A társulás legutóbbi augusztus 31-ei ülésén elhangzott, hogy nemcsak részben, hanem teljes 
mértékben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszik igénybe a munkaerőt, így 100 %-
os önerő forrásra lehet számítani.  
Fontos tudni, hogy az önerőt társulások esetében előre le lehet hívni és ezt követően kell 
elszámolni vele. Tehát olyan elszámolható költsége a pályázatnak, ami nincs pályázati 
pénzzel lefedve nincs, 100%-ig le van fedve pályázati támogatással minden költség, így az 
önkormányzat részéről – ahogyan az előterjesztésben is szerepel – további saját forrást nem 
fog igényelni a pályázat.  
A pályázat az ivóvízminőség javítására szolgál, nem új berendezések beszerzéséről van szó, 
hanem egy egészséges ivóvíz ellátását biztosító vezetékhálózat, a meglévő vezetékhálózat 
javítása, korszerűsítése történne meg.  
 
Aros János: Támogatja az előterjesztés elfogadását, egyben kéri a Gazdálkodási Iroda 
vezetőjét és Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferenst, hogy az összes futó 
projekttel kapcsolatban az önerő alapra a megadott határidőig készítsék el anyagukat, mert 
remélhetőleg 50-70 mFt-ra tudnának pályázni. 
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Kéri a képviselői észrevételeket, véleményeket. 
 
Egyed Attila: Kérdése, hogy e döntés nem zárja-e ki az önkormányzat más projektjeinek 
pályázatát, továbbá milyen beruházások várhatóak Sárospatakot tekintve?  
 
Cziráki Zsolt : Kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelen döntés nem befolyásolja az 
önkormányzat futó projektjeit, hisz nem az önkormányzat pályázik az önerő alapra, hanem a 
társulás, így ez az önkormányzat egyéb saját pályázatait véleménye szerint nem befolyásolja. 
Másik kérdésre válaszolva elmondja, nem ismeri a pontos technikai részleteit a pályázatnak, 
de az előzetes megbeszélések alkalmával azt a tájékoztatást kapta a társulás képviselőjétől, 
hogy olyan gerinchálózatot építenek ki – mely részben már ki van építve -, amelyre később 
bármely település rácsatlakozhat és ezáltal egészségesebb ivóvíz jut a térségekbe. Véleménye 
szerint az egyes településeken belül az egyes utcákba való kiépítés nem történik meg e projekt 
keretében, csak annak a lehetőségét fogja biztosítani minden önkormányzat számára, hogy 
erre rácsatlakozzon. Nyilván ahol már megvan a vezeték – ahogy Sárospatakon is – a 
gerinchálózat korszerűsítése fog megvalósulni a pályázat keretében.  
 
Aros János: Egyéb kérdés nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

239/2012. (IX. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

EU önerő Alap pályázat benyújtása KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú 
projekt II. forduló öner ő támogatására 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntött: 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi 
Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 
1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú, "az Észak-magyarországi régió településein élő 
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című II. fordulós projekt 
megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot 
nyújtson be. 

 
 

A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai: 
 

Pályázó megnevezés: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulás 

 
A tervezett fejlesztés pontos megnevezése:  
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Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása 
 
Összköltsége: nettó 5 692 059 722 Ft  
 
 
Pénzügyi ütemezés:  
 

2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
Elszámolható 

költségek 
Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) 

Előkészítési 
költségek 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Megvalósítási 
költségek 
tartalékkal 

1 602 000 000 Ft 1 860 029 861 Ft 1 860 029 861 Ft 370 000 000 Ft 5 692 059 722 Ft 

Összes költség 
tartalékkal 1 602 000 000 Ft 1 860 029 861 Ft 1 860 029 861 Ft 370 000 000 Ft 5 692 059 722 Ft 

 
  
 

 
Pénzügyi források összetétele, éves ütemezése:  
 
A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított 
beruházási összköltség forrásösszetétele, ütemezése: 
 
 

2012. 2013. 2014. 2015. Összesen Forrás  
megnevezése Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) 

1. EU Alapokból 
igényelt forrás 
összege 

1 383 844 158 1 606 736 240 1 606 736 240 319 614 443 4 916 931 081  

2. A fejlesztéshez 
hazai társ 
finanszírozás 
keretében 
biztosított összeg 

0 0 0 0 0 

3. A pályázó 
összes saját 
forrása (3.1+3.2) 

218 155 842 253 293 621 253 293 621 50 385 557 775 128 641 

3.1 A pályázó által 
költségvetésének 
terhére vállalt 
saját forrás 
összege 

218 155 842 253 293 621 253 293 621 50 385 557 775 128 641 

3.2 Hitel 0 0 0 0 0 



 5 

4. Egyéb források 
összesen: 
(4.1+4.2+4.3) 

0 0 0 0 0 

4.1 Lakossági 
hozzájárulás 0 0 0 0 0 

4.2 Egyéb 
magánforrás 0 0 0 0 0 

4.3. Egyéb 
szervezetek 
támogatása 

0 0 0 0 0 

5. A beruházás 
összköltsége 
(1+2.+3.+4. 

1 602 000 000 1 860 029 861 1 860 029 861 370 000 000 5 692 059 722 

Az EU Önerő 
Alapból igényelt 
EU Önerő Alap 
támogatás 
maximális 
összege: 

218 155 842 253 293 621 253 293 621 50 385 557 775 128 641 

A Pályázó által 
igényelt EU Önerő 
Alap támogatás 
összege 

218 155 842 253 293 621 253 293 621 50 385 557 775 128 641 

Összes költség 
tartalékkal 

1 602 000 000  1 860 029 861  1 860 029 861 370 000 000  5 692 059 722  

 
 

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek forrásai: 
 
El nem ismert beruházási költség nincs a projektben.  
A saját forrás teljes mértékű, azaz 100 %-os mértékű finanszírozására EU Önerő Alap 
pályázatot nyújt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulás, és tekintettel arra, hogy el nem számolható költség nincs a projektben, az 
önkormányzatok részéről további saját forrást nem igényel. 
 
C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B): nettó 5 692 059 722 Ft   

 
Saját forrás biztosításának módja:  
 
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet 3. 
melléklet B) pontja szerinti, a projektnek az EU-s támogatással elismert beruházási 
költségein kívüli, el nem ismert beruházási költsége és ehhez kapcsolódó saját forrás 
biztosításának igénye nem merül fel. 
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 sz. projektnek csak támogatással elismert beruházási 
költsége van, ehhez szükséges saját forrást biztosítani, mely saját forrás teljes mértékű, 
azaz 100 %-os mértékű finanszírozására EU Önerő Alap pályázatot nyújt be a Borsod-
Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás és tekintettel arra, 
hogy el nem számolható költség nincs a projektben, az önkormányzatok részéről további 
saját forrást nem igényel. 
 
 
Felelős: polgármester 
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Határid ő: azonnal 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Szóbeli előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. jegyzett t őkéjének leszállítása tőkekivonás útján – 77/2012. (III. 30.) 
KT. határozat módosítására  
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva jegyző 

 
dr. Komáromi Éva: Szóbeli előterjesztésében elmondja, március 30-án döntött a Képviselő-
testület arról, hogy az INNOVO-PATAK Kft-nél tőkeleszállítást hajtanak végre és a Kft-be 
korábban apportált két ingatlant kivonják abból a célból, hogy az önkormányzat 
hasznosíthassa azokat tovább. Ennek elindult a cégeljárása. A cégeljárást végző cégbíró nem 
értett egyet az önkormányzat azon álláspontjával, hogy a tőkeleszállítást az apport kivonása 
útján hajtsák végre. Könyvvizsgálók és az önkormányzat ügyvédje több olyan jogesetet talált 
arra vonatkozóan, hogy így végrehajtható az apport leszállítása. Személyes konzultációt 
kezdeményezett a könyvvizsgáló és az ügyvédnő a bíróságon és sikerült meggyőzni a cégbírót 
arról, hogy ez az eljárás lehetséges. Végül a bíró elfogadta e lehetőséget, csupán azt kérte, 
hogy a határozatban minimális szövegszerű módosítást hajtsanak végre.  
A korábbi határozat harmadik bekezdése korábban úgy szólt, hogy a kft. a tőkeleszállítást – 
likvid pénzeszköz hiányában – az alábbi ingatlanok tulajdonba adásával teljesíti. Ehelyett 
most azt kérnék szerepeltetni, hogy a vagyonkiadást az alábbi nyilvántartott eszközeinek 
kiadása útján teljesíti. A nyilvántartott eszköz az a két ingatlan, amely már a korábbi 
határozatban is szerepelt. Tartalmi, érdemi módosítása nincs a határozatnak, mindössze a 
szövegszerű megfogalmazásban.  
 
Szvitankó Tamás: A ,,E” raktárról van szó? 
 
Aros János: Igen, és a Derczó féle telekről.  
 
dr. Komáromi Éva: A benyújtási határidő ma jár le, ezért kérnék a testület gyors döntését. 
 
Aros János: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő – Zérczi László nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

240/2012. (IX. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. jegyzett t őkéjének 
leszállítása tőkekivonás útján 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyban hozott 77/2012. 
(III. 30.) KT. határozatát – a harmadik bekezdés szerinti t őkekivonás módja 
tekintetében – az alábbiak szerint módosítja, és ennek nyomán határozatát az alábbiak 
szerint tartja fenn: 
 
Sárospatak Város Önkormányzata, mint az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. 
egyszemélyi tagja a Kft. 73.800.000.- Ft jegyzett tőkéjét tőkeleszállítás keretében 
57.800.000.- Ft-tal csökkenti, amelynek eredményeként a jegyzett tőke 16.000.000.- Ft 
lesz. 
 
A tőkekivonás eredményeként Sárospatak Város Önkormányzatának törzsbetétje 
(üzletrésze) 73.800.000.- Ft-ról 16.000.000.- Ft-ra csökken. 
 
Az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. a t őkeleszállítás tényének cégbejegyzését követően, 
a vagyonkiadást az alábbi nyilvántartott eszközeinek kiadása útján teljesíti: 
 

1. Sárospatak belterület 1802/2. hrsz. alatt felvett 606 m2 alapterületű kivett épület 
megnevezésű ingatlan, amely 34.400.000.- Ft, azaz Harmincnégymillió-
négyszázezer forint forgalmi értéket képvisel. 

 
2. Sárospatak belterület 240/8. hrsz. alatt felvett 1561 m2 térmértékű kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, amely 23.400.000.- Ft, azaz 
Huszonhárommillió-négyszázezer forint forgalmi értéket képvisel. 

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 

 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 8.20 órakor bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


