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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 11-

én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila   alpolgármester 
Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Oláh József Csaba  
Szabó András  
Szvitankó Tamás   
Zérczi László    képviselők  

 
   dr. Szabó Rita   nem képviselő alpolgármester  
   dr. Komáromi Éva  jegyző 
 
 
Meghívottak:  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Dankóné Gál Terézia a 

Jegyzői Iroda vezetője, Cziráki Zsolt főtanácsos, dr. Szebényi Tibor 
tanácsos. 

 
 
Megjegyzés: Jarecsni János László, Kiss Csaba és Saláta László Mihály képviselők 

nincsenek jelen. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Aros János: Köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli 
ülés 8 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásán túl 
napirendre venni egyéb ügyek között egy 100 %-os támogatottságú pályázat benyújtását a 
Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek cseréjéről, melynek benyújtási határideje 
október 15. 
Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítéssel a napirend 
elfogadásáról. 
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
 

1. Előterjesztés elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Egyéb ügyek  

• „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre” című pályázati felhívásra (kódszám: EKOP-
2.A.2.) pályázat benyújtásáról  

 
Zárt ülésen:  

 
 

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. közötti Megállapodásról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Aros János: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, kiemelve, hogy az 
önkormányzat elővásárlási jogával sajnos – tekintettel gazdasági helyzetére – nem tud élni, 
így javasolja az elővásárlási jogról történő lemondást. Kéri a bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, tekintettel arra, hogy nem lát forrást a 16,5 
mFt megteremtésére javasolja a Képviselő-testületnek, hogy elővásárlási jogáról mondjon le. 
Kérdése, hogy a lemondás visszavonhatatlan, mi az időbeli hatálya? 
 
dr. Komáromi Éva: Az ajánlat most érvényes.  
 
Aros János: Ha most meghiúsul az értékesítés, a következő vételi szándékot újra jelezni kell.  
 
Egyed Attila: Arról a két lakásról van szó, amit három éve értékesítettek? 
 
Aros János: Igen, és az előtte lévő üzlethelyiségről.  
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, aki egyetért az elővásárlási jogról való 
lemondásról, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

274/2012. (X. 11.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatról 
 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntött: 
 
A Képviselő-testület a Sárospatak belterület 390/B/1., 390/B/2., valamint a 390/B/3. 
helyrajzi számú, természetben Sárospatak, Béla király tér 2. sz. alatt lévő, Körmöndi 
Zoltán és Körmöndi Zoltánné Sárospatak, Béla király tér 6. sz. alatti lakosok tulajdonát 
képező ingatlanokat nem kívánja megvásárolni, a nevezett ingatlanokra vonatkozóan az 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat aláírására. 

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

• ,,Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre” című pályázati felhívásra (kódszám: EKOP-
2.A.2) pályázat benyújtásáról 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy be szeretnének nyújtani egy 
pályázatot informatikai eszközök beszerzésére. Ha van még ötlete a testületnek mondja el, 
holnap még egyeztetni kell a kérdésben. Szavazógép, laptop, stb.  
 
Szabó András: Mikrofon beszerzését is javasolja, hisz sokszor nem lehet hallani az ülésre 
érkező vendégek hozzászólását. 
 
Egyed Attila: Korszerűsíteni javasolja a régi magnókazettás hangfelvevő rendszert, 
digitalizálva. 
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Aros János: Jelzi, nem elképzelhetetlen, hogy a Járási Hivatal fog itt működni, benyújtják a 
pályázatot, elkészül a felújítás a Járási Hivatal használja majd – ez a lehetőség is fennáll. 
 
dr. Komáromi Éva: A Képviselő-testület bármikor ülésezhet itt, megállapodás kérdése. 
 
Egyed Attila: A hivatal kapja, és a hivatal kollégái, mint a járás esetében is meg lett 
határozva előző ülésen, hogy ki melyik gépet viszi. Ha a hivatal megnyeri a pályázatot és 
megtörténik a felújítás, eszközbeszerzés, viszi a hivatal magával.  
 
Szvitankó Tamás: A szavazógép beszerzést egybe lehet kapcsolni a jegyzőkönyv készítéssel 
és egyéb összetevőkkel, hisz a mai rendszerek már nagyon fejlettek.  
 
dr. Komáromi Éva: Döntés előkészítő rendszerről van szó – jegyzőkönyvírás, szavazat, 
mikrofon - .  
 
Szvitankó Tamás: Ez már párosul nagyon fejlett videotechnikai eszközzel (beépített kamera), 
stb.  
 
dr. Komáromi Éva: A Mikroboks cég többször tett már árajánlatot az önkormányzatnak, de a 
legolcsóbb ajánlat is három millió forint volt.  
 
Aros János: Aki egyetért azzal, hogy a pályázatot nyújtsák be, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

275/2012. (X. 11.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az ,,Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató 
fejlesztésekre” című pályázati felhívásra (kódszám: EKOP-2.A.2) 

pályázat benyújtásáról 
 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani szóbeli előterjesztést 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az ,,Ágazati pályázat a közigazgatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre” című pályázati felhívásra 
(kódszám: EKOP-2.A.2) pályázatot nyújt be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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Polgármester úr az ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, 
melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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


