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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 10-

én 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   
Zérczi László    képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
Meghívottak:  Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője, Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője, 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, dr. Szebényi Tibor 
tanácsos, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző, 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens. 

 
Megjegyzés: Kiss Csaba és Szabó András képviselők nincsenek jelen.  
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a rendkívüli ülés 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Elsőként elmondja, nagy 
valószínűséggel jövő hét hétfőn újra rendkívüli képviselő-testületi ülést kell majd tartaniuk az 
aktuális problémák miatt. Tisztelettel köszönti dr. Vitányi Eszter jegyző asszonyt, aki először 
vesz részt a Képviselő-testület ülésén, mint Sárospatak Város jegyzője. 
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásán túl javasolja napirendre venni a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelmét a 
TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához. Javasolja továbbá, hogy elsőként a 
Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítási kérelmét tárgyalják.  
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Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítésekkel a napirend 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
 

1. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
2. Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről  

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
3. Javaslat a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló 330/2012. (XI. 

30.) KT. határozat módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

4. Javaslat a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhelyhasználatáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

5. Javaslat a 2013. évre vonatkozó óvodatej programról   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
 

6. Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
7. Javaslat a TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához tulajdonosi 

hozzájárulásról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülésen:  

 
1. Javaslat pótmunka közbeszerzési eljárás értékeléséről a Kistérségi Közösségi Ház 

(integrált szolgáltató központ) című, TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 azonosítószámú 
projekt építési tevékenysége kapcsán  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása: 
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1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri intézményvezető asszonyt, indokolja meg kérelmét. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Kéri, hogy az 
intézmény előző évi költségvetését 1. 438 eFt-tal szíveskedjenek megemelni. Az év folyamán 
takarékosan gazdálkodtak, az eredeti terveikhez képest az előző évi költségvetésük 8 mFt-tal 
kevesebb összegben került elfogadásra. Ezen összeget az év folyamán ki tudták gazdálkodni, 
de az év közben történt 5 %-os ételadag áremelést már nem, ez az 1.438 eFt-os összeg, melyet 
kérnek. Az óvoda gyermekeinek étkezéséért évi 30 mFt-ot fizetnek a közszolgáltató Kft-nek, 
de az étkezési díj emeléséből származó összeget év végére már nem tudták kigazdálkodni. 
Ezen kívül minden számlájuk ki van fizetve.  
 
Aros János polgármester: Örömmel tolmácsolja a gazdálkodási irodavezető úr bizottsági 
ülésen elhangzott véleményét, miszerint – ha a javasolt módosítást elfogadja a testület - 
valamennyi intézmény nullával tudja zárni az előző költségvetési évet.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda Vezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy az 
intézmény kérése az állami fenntartásba kerülő Farkas Ferenc Művészeti Iskola ki nem utalt 
előirányzata terhére teljesíthető.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a határozat-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság is egyhangúlag javasolja a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
Zérczi László képviselő: Azért is támogatja a kérelmet, mert az óvoda azon intézmények 
egyike volt, mely gazdálkodása folytán még vissza is adott összeget az éves költségvetési 
keretükből.  
 
Aros János polgármester: Ezúton kifejezi köszönetét valamennyi önkormányzati 
intézménynek a feszes, szoros gazdálkodásáért, amely nagymértékben segítette, hogy az 
önkormányzat pénzügyi helyzete stabilizálódjon 2012. év végére.  
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-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 
 

1/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
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a Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításáról  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy a Carolina Óvoda és Bölcsőde 2012. évi dologi kiadások 
előirányzatát 1.438 e Ft-tal növeli úgy, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
előirányzatát azonos összeggel csökkenti.   

 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről  
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nincs szóbeli kiegészítése a javaslathoz. 
 
Aros János polgármester: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat, miszerint a 
Képviselő-testület 2012. november 30-ai ülésén döntött a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
tagjainak kijelöléséről, időközben viszont Dr. Csapó Csaba munkahelyet változtatott, így 
helyette más személyt kell választani, a javaslat dr. Vitányi Eszter jegyző asszony. Az 
érintettek hozzájárultak a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a határozati-javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Aros János polgármester: Észrevétel, más javaslat nem lévén kéri a Képviselő-testület 
döntését a határozati-javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság összetételét az alábbiak szerint: 
 
Állandó bizottsági tagok szavazati joggal: 

1. Dr. Vitányi Eszter jegyző 
2. Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
3. Dr. Szebényi Tibor jegyzői irodai ügyintéző 

 
Állandó meghívott tagok tanácskozási joggal: 

1. Sikora Attila, Alpolgármester 
2. Hajdu Imre, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről szóló 346/2012. (XI. 30.) KT. 
határozatot. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Dr. Vitányi Eszter jegyző asszony rövid időre távozott, helyettesítését ellátja Dankóné Gál 
Terézia jegyzői irodavezető. 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló 330/2012. 
(XI. 30.) KT. határozat módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Módosítani szükséges tárgybani határozatot, mert tavaly év 
végéig reménykedtek abban, hogy a MIK-től vissza tudják kapni egyben a Képtárat és a 
Domján-házat, de sajnos az utolsó pillanatban módosítást hajtott végre a MIK vezetője, mely 
alapján a Képtárat visszakapja az önkormányzat, a Domján-ház viszont hosszabb procedúra 
lesz, mert az Állami Vagyonkezelő Zrt-től kell visszakérni a mindig is Sárospatakhoz tartozó 
értékes belvárosi ingatlant.  
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda Vezetője: Kiegészítésként elmondja, a tulajdonjog 
lerendezése ügyvédnő tájékoztatása szerint több hónapot vesz igénybe, ugyanakkor a 
Galériára vonatkozóan már elindította a bírósági bejegyzés iránti kérelmet, így mindenképp 
indokolt külön kezelni.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a határozat-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. Megjegyzi, korábbi ülésen, melyen 



 6 

Donkó József korábbi Kabinet Irodavezető is jelent volt elhangzott, hogy a Domján-ház 
működtetése megszűnik és nem fogja tudni megkapni az önkormányzat – ezután polgármester 
úrnak tettek egy ígéretet. 
 
Aros János polgármester: Amikor az első ígéret elhangzott, még a működési engedélye 
megvolt a Domján-háznak. December 4-én vonták vissza.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság is egyhangúlag javasolja 
elfogadásra a határozat-tervezetet.  
 
Aros János polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel 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 
 

3/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló 330/2012. (XI. 30.) KT. 
határozat módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospataki Galéria fenntartói jogának átvételéről szóló 330/2012. 
(XI. 30.) KT. határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja: 
 
1. a Határozat I. pontjában az „és a Szinyei ház (Domján-ház)” szövegrész törlésre 
kerül. 
 
2. a Határozat II. pontjában a 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. A társaság telephelye: Sárospataki Galéria 
                                           3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 14. 
 
2.1. Szakmai besorolása múzeumi kiállítóhely.” 
 
 
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhelyhasználatáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda Vezetője: Elmondja, hogy korábban a Képviselő-
testület hozott egy határozatot, mely szerint székhelyhasználatot és egy irodahelyiséget 
biztosít térítésmentesen a megalakulóban lévő Zempléni TDM-nek. Időközben viszont a 
Zempléni TDM nem alakult meg és jobbnak látták, hogy Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj 
Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven alakuljon meg, mely jobban 
lefedi a tevékenységet. 2011. december 22-vel e néven megalakult a társaság és most kérik a 
székhelyhasználat biztosítását a Szent Erzsébet utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.  
A határozati-javaslat vonatkozásában időközben polgármester úrral egyeztettek és javasolja 
kiegészíteni a határozati-javaslatot azzal - mivel konkrétan nem határozták meg, hogy mely 
irodahelyiség használatára kerül sor és milyen formában -, hogy erre kössenek egy 
helyiséghasználati szerződést és ebben részletezzék ennek feltételeit.  
 
Aros János polgármester: E javaslatot is módosítaná azzal, hogy kapjon felhatalmazást a 
helyiséghasználati szerződésben foglaltak megtárgyalására és aztán hozzák vissza testület elé 
és fogadják el.  
 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda Vezetője: Amennyiben a szerződés aláírására 
hatalmazzák fel polgármester urat, akkor már nem kell visszahozni a Képviselő-testület elé.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
és Humán Bizottság rendkívüli együttes ülésén szóba került a másik futó pályázattal 
kapcsolatosan – ,,NYITOK” pályázat – a helyiségbérlet a földszinten. Azt javasolta a 
bizottság – ahogy a határozati-javaslatban is szerepel -, hogy ne határozzák meg a bérbe 
adandó helyiséget, csak a címét szerepeltessék, és egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
bizottság.  
 
Aros János polgármester: Jegyzői irodavezető asszony javaslata erre is megfelelő, 
értelemszerűen nem az irodára vonatkozóan folytat majd tárgyalásokat, hanem – amiről az 
együttes bizottsági ülésen szó volt - az egy emelettel feljebb lévő helyiségre.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság véleménye megegyezik a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével, miszerint ne határozzák meg, hogy melyik 
iroda legyen, hanem biztosítsanak egy helyiséget. 
 
Egyed Attila képviselő: Javaslata, hogy ne szerepeltessék a határozatban, hogy 
térítésmentesen biztosítanak helyiséget, mert ha esetlegesen pályázaton pénzt nyernek, akkor 
fizethetnének bérleti díjat.  
 
Hajdu Imre képviselő: Egyet tud érteni Egyed Attila javaslatával. 
 
Aros János polgármester: A kérelem térítésmentes használatra vonatkozott és véleménye 
szerint feltétele is a pályázat beadásának. Ha nyernének egy másik helyiségre vonatkozóan 
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megköthetik velük a helyiséghasználati szerződést. Most viszont nem javasolja kivenni a 
tervezetből a térítésmentes használatot. 
Aki egyetért a határozat-tervezetben foglaltakkal a jegyzői irodavezető asszony által 
elmondott kiegészítéssel, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság székhelyhasználatáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj Térségi TDM 
Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaságnak (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent 
Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-023520) az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3. szám alatti ingatlant 
székhely használatára, térítésmentesen 2014. december 31-ig átengedi. 
 
A megalakuló Zemplén térségi turisztikai desztináció menedzsment (térségi TDM) 
szervezet székhelyének Újbástya épületben való bejegyzéséről és az épület földszintjén a 
SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetői irodájának térítésmentes használatba adásáról 
szóló 155/2011. (V. 27.) KT. határozat hatályát veszti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező székhelyhasználati 
nyilatkozat aláírására. 
 
Felhatalmazza továbbá, hogy a helyiséghasználatra vonatkozóan tárgyalást folytasson a 
TDM ügyvezetőjével és a helyiséghasználati szerződés tervezete kerüljön vissza 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos, 2013. április 30. 
 
 
1. melléklet a 4/2013. (I. 10.) KT. határozathoz 

 
SZÉKHELYHASZNÁLATI NYILATKOZAT 

 
Alulírott Aros János, mint Sárospatak Város Önkormányzatának törvényes képviseletére 
jogosult polgármestere az Önkormányzat nevében kijelentem, hogy Sárospatak Város 
Önkormányzata a mellékelt okirat szerinti kizárólagos tulajdonát képező, természetben 
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3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3. szám 
 
alatti ingatlant, térítésmentesen, 2014. december 31-ig a Tokaj-Hegyalja-Zemplén-Abaúj 
Térségi TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent 
Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-023520) részére székhely használatára átengedi. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával az Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság az 
ingatlant a székhelyeként megjelölje, és az iratain, levelezésén, az egyes hatóságok előtti 
eljárásban és nyilvántartásokban, valamint a Cégjegyzékben ilyenként feltüntesse. 
 
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a székhelyet a társaság cégtáblával köteles 
megjelölni, amelynek az ingatlanon való elhelyezéséhez ezúton hozzájárulását adja. 
 
Sárospatak, 2013. január 10.  

................................................. 
Sárospatak Város Önkormányzata 

Aros János polgármester 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1. Név ........................................................... Lakcím: .................................................... 
 
2. Név ........................................................... Lakcím: .................................................... 

 
 

 
5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évre vonatkozó óvodatej programról   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: A korábbi iskolatej program óvodatej programmá változott, mivel 
az önkormányzat már csak az óvodának a fenntartója. Kéri az esetleges szóbeli kiegészítést. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző: Nincs szóbeli kiegészítése, 
kérdésre szívesen válaszol. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-vel kösse meg a szállítási 
szerződést.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a Kispatak-2000 
Kereskedelmi Kft-vel javasolja megkötni a szállítási szerződést. 
 
Egyed Attila képviselő: Megjegyzi, az óvodatej programmal kapcsolatos hirdetésen szerepel, 
hogy ,,Köszönet az Európai Uniónak a tejprogramért”, ez Sárospatak Város 
Önkormányzatának is köszönhető, hisz ők is támogatják a programot. 
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Aros János polgármester: Véleménye szerint nincs akadálya, meg kell beszélni igazgató 
asszonnyal. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a bizottságok által 
javasolt határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2013. évi óvodatej programról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2013. január 1 – 
december 31-re vonatkozó óvodatej programot.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-vel a szállítási 
szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 

Jegyző asszony visszaérkezett. 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a módosított határozati-javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja a 
módosított határozati-javaslat elfogadását. 
 
Aros János polgármester: Aki javasolja, hogy a 2012. évi bérleti díjból származó 
többletbevétel terhére – ez volt a módosítás – biztosítsák a 3.600 eFt összegű támogatást a 
Labdarúgó Szakosztálynak, hogy meg tudják valósítani a TAÓ-s pályázatból a pályafelújítást, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2013. (I. 10.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy utólagosan jóváhagyja a Sárospataki Torna Club Labdarugó 
Szakosztály részére 2012. évben nyújtott 3.600.000,- Ft összegű támogatást, melynek 
forrása a 2012. évi bérleti díjból származó többletbevétel. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához tulajdonosi 
hozzájárulásról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Röviden ismerteti a kérésben foglaltakat, majd kéri a bizottsági 
véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja 
a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság nem tárgyalta a javaslatot. A 
munkálatok megkezdéstől számított 15 évig a Kormányhivatalé lesz az ingatlan. 
 
Aros János polgármester: Elég bizonytalan a helyzet. Kérdés, marad-e itt a Járási Hivatal. 
Ha kész lesz a volt Esze épület, jelenlegi állás szerint a Járási Hivatal költözik oda. Ebben az 
esetben egyeztetniük kell, hogy egy elnyert pályázat esetén hogyan tudják azt tovább vinni, 
hisz erre az épületre vonatkozik az akadálymentesítés. Ha mégis a Járási Hivatal marad a 
Kossuth u. 44. sz. alatti épületben, ők folytatják tovább a pályázatot, így nyugodtan 
vállalhatják a 15 évet, hisz 15 évig itt Járási Hivatal lesz nagy valószínűség szerint.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Egyetért az elmondottakkal, csak nehogy ,,két szék közé 
üljenek”, hisz a volt Esze épület már akadálymentesítve van.  
 
Erdős Tamás projektvezető: Kérdés, hogy a pályázat megengedi-e, hogy e pályázatot ne 
csak kormányhivatal, hanem helyi önkormányzat is benyújtsa-e. Ha igen, akkor 
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kedvezményezett váltással átvállalhatják. De ha az önkormányzat a pályázatot nem nyújthatja 
be, mert ki van zárva, akkor nem tudják átvenni.  
 
Aros János polgármester: Meg kell vizsgálni, mi a legrosszabb eset, ha a Polgármesteri 
Hivatal marad itt és a Járás költözik, az elnyert pályázatot pedig nem tudják átvenni. A 
hivatalnak visszafizetési kötelezettsége vagy bármilyen más kára nem keletkezhet.  
 
Hajdu Imre képviselő: Jelenleg pályázat beadásáról van szó, javasolja, adják be. 
 
Aros János polgármester: Kéri a testület döntését a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozat megadásáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2013. (I. 10.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulásról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal tárgybani kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött. 
 
Támogatja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot nyújtson 
be a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés című TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázati konstrukcióra.  
 
A pályázattal érintett ingatlan: Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
A pályázat benyújtásához és megvalósításához felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 7/2013. (I. 10.) KT. határozathoz 
 
 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
Alulírott Aros János, mint Sárospatak Város Önkormányzatának törvényes képviseletére 
jogosult polgármestere az Önkormányzat nevében nyilatkozom, hogy Sárospatak Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, természetben 
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3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. szám 

 
alatti ingatlant az Önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
rendelkezésére bocsátja a TIOP 3.3.1.A-12/2 kódszámú, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés című pályázati konstrukcióra való 
pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az ingatlant az önkormányzat legalább a projekt keretében az 
ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig bocsátja a pályázó 
rendelkezésére.  
 
Sárospatak, 2013. január 10. 
 
  

                      Aros János  
 
 
 
Polgármester úr a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                           Aros János s.k. 
         jegyző                  polgármester 


