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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 4-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

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

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője, Hogya Róbert a Műszaki 

és Kommunális Iroda ügyintézője, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási 
Iroda vezetője, Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője, dr. 
Szebényi Tibor tanácsos. 

 
 
Megjegyzés: Egyed Attila, Jarecsni János László és Szabó András képviselők 

nincsenek jelen.  
 
 
Napirend előtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 
szereplő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, melyet annak rövid határideje miatt kell 
most rendkívüli ülésen tárgyalni. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a napirendi pont 
tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás támogatásban részesített, 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítószámú projektjének átvételéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása:  
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás támogatásban 
részesített, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítószámú projektjének 
átvételéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Tárgybani projekt átvételéről vagy visszaadásáról kellene 
döntenie a Képviselő-testületnek, illetve a visszaadásáról nem, hiszen arról döntött a 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, akik annak idején benyújtották a 
pályázatot. 
Annak idején még kistérségként került benyújtásra, amikor még működött a munkaszervezet, 
tehát úgy tűnt, hogy ez egy olyan pályázat lesz, amiből a kistérség jól járhat, ennek elsődleges 
célja a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat szétválasztásának előkészítése lett volna. 
Ezt a kényszer úgy hozta, hogy mindenféle előkészítés nélkül határozat meghozatalával meg 
kellett lépni, azóta is kitűnően működik, viszont a pályázatról döntenie kell a Képviselő-
testületnek, mivel a Kistérségi Társulás Tanácsa döntése szerint azt nem kívánja 
megvalósítani. Az önkormányzat jogutódként megvalósíthatja ezt a pályázatot, elnyert 
pályázatról van szó, véleménye szerint ezt nem kellene visszaadni, hanem amit lehet, 
valósítsanak meg belőle. 
 
Hogya Róbert a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője: Arról van szó, hogy tavaly 
nyáron a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be alapellátások 
fejlesztése a Sárospataki kistérségben címmel. A pályázat elbírálása hosszadalmas volt, 
február 28-án érkezett meg a támogató levél, hogy 33.989.480,-Ft összegű támogatást ítéltek 
meg a társulásnak.  
Az elmúlt héten március 28-án tartotta ülését a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa, ahol úgy döntöttek, hogy mivel a jelenlegi helyzetben bizonytalan a 
társulás jövője, így nem kívánnak kötelezettséget vállalni, ezért a támogatási szerződést nem 
írják alá. Azonban amennyiben a közreműködő szervezet, jelen esetben az ESZA Nonprofit 
Kft. hozzájárulását adja, akkor a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás átadja a 
megvalósítás lehetőségét Sárospatak Város Önkormányzatának, hiszen az önkormányzat is 
pályázhatott volna.  
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A mai napon elvi döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek, hogy egyáltalán kívánja-e 
megvalósítani ezt a projektet, ha lehetőséget kap rá, és ebben az esetben tudják megkezdeni a 
tárgyalásokat az ESZA Nonprofit Kft-vel, hiszen a támogatási szerződés megkötésének 
határideje jövő héten lejár.  
Azt tudni kell, hogy a közreműködő szervezet a mai napig a Többcélú Kistérségi Társulással 
áll tárgyalási viszonyban és tőlük várja a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 
beküldését. Az elmúlt heti tanácsülési döntés értelmében a társulás nem küld be 
dokumentumokat a szerződéskötéshez, megpróbálják kezdeményezni azt – amennyiben a 
Képviselő-testület mai ülésén úgy dönt – hogy az önkormányzat köthesse meg a szerződést.  
Ebbe nem biztos, hogy beleegyezését adja az ESZA Nonprofit Kft., az is lehet, hogy azt fogja 
kérni, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás kösse meg a szerződést és utána lehet átadni, de 
úgy gondolja, hogy a tanács elmúlt héten hozott döntése egyértelmű volt.  
Sárospatak városának szakmai szempontból jó lenne ez a projekt, de ezt majd a Gondozási 
Központ vezetője bővebben ki tudja fejteni, hogy olyan szolgáltatási térkép és a szociális 
ellátásban részesülők felmérése történik meg, ami egyébként is törvényi kötelezettsége a 
városnak, illetve segítséget nyújt a szociális ellátási munka szervezéséhez.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén pénzügyi szempontból is áttekintették ezt a 
kérdést. Azt tudni kell, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás kötött szerződést, mely szerint 
bizonyos szakmai dolgokat az a Kft. fog elvégezni, aki a pályázatot megírta. Nyilván ők a 
Többcélú Kistérségi Társulással kötöttek szerződést, tehát ha az önkormányzat átveszi, akkor 
újra kell tárgyalni velük is a megvalósítás részleteit.  
A projekt arról szól, hogy készülne egy szükséglettérkép, egy szakmai koncepciót el is 
készítettek már, hiszen ez a pályázati anyag benyújtásának feltétele volt, ezt is az ATALA 
Kft. készítette el, és létrehoznának a pályázat keretében egy kistérségi szolgáltatási fórumot, 
ahol bevonnák az összes szociális és egészségügyi területen dolgozó szakembereket. Részükre 
képzéseket tartanának, tehát magát a szociális munkát segítené ez a pályázat. Főként 
képzések, műhelyfoglalkozások, szupervízió, úgynevezett szoft elemek szerepelnek a 
pályázatban.  
 
Aros János polgármester: Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy érdekli a 
pályázat, akkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ESZA Nonprofit Kft. az 
önkormányzat számára kedvező döntést hozzon. Ha viszont úgy döntene a Kft., hogy előbb 
meg kell kötni a Kistérségi Társulásnak a szerződést velük, akkor újra tanácsülést fog 
összehívni, akkor egy új helyzet miatt valószínűleg megkötik és átadják, ha a Képviselő-
testület úgy dönt, hogy őt ez érdekli.  
 
Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője: Szakmai szempont figyelembevételével azt 
javasolná a Képviselő-testületnek, tartson ki amellett, hogy tovább viszi ezt a pályázatot. 
Hogya Róbert elmondott egy pár hasznos dolgot, ami szinte nélkülözhetetlen lenne. A 
Gondozási Központ munkáját nagymértékben befolyásolja ez a pályázat, mert ugyanannyit 
kell dolgozni a mindennapi életben, mint a pályázattal együtt.  
Megterhelést ez nem róna az intézményre, viszont profitálhatnának abból, hogy a 
költségvetésükben lévő pénzekből – mint például a dolgozók továbbképzésére tervezett 
összeg – megmaradna, így azt más célra is felhasználhatnák. Ráadásul az önkormányzat is 
pénzhez jutna azáltal, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót a pályázat elemeként elkészíti a 
pályázatíró, valamint elkészíti Sárospatak város szociális térképét, amit egy nyíregyházi 
főiskola hallgatói 3-4 millió forintért készítenének el a 12.000 lakosú város esetében. 
Egyébként a városnak rendelkeznie kellene egy ilyen térképpel. Szakmai szempontból 
támogatja a pályázat elfogadását.   
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, a pályázat átvételét abban az esetben támogatja, ha a pályázatíróval kötött 
szerződés átdolgozásra kerül, maga a szerződés és azok mellékletei, különös tekintettel a 2. 
számú mellékletre. A bizottsági ülésen összeadták a költségeket, és ennek a 34 millió 
forintnak kb. a felét kívánja elvinni a pályázatíró különféle jogcímeken, amelyhez nem adják 
a nevüket.  
 
Aros János polgármester: Pályázatíró minőségében.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A jogcímeken szerepel kötelező 
nyilvánosság, egyéb nyilvánosság, maga ez a két tétel 4,5 millió forint.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Szolgáltatásoknál szerepel hirdetés, reklám, propaganda költség, 
ami 2 millió forint, illetve a kötelező nyilvánosság biztosítása 2,5 millió forint értékben. 
Az előkészítő tevékenységnél a szakmai koncepció elkészítésére – ami már megvalósult – 600 
eFt szerepel, nagyobb tétel még, hogy szakmai vezetőként szintén az ATALA Kft. szerepel a 
mellékletben, ami 2,2 millió forintot jelent. Szakértés, tanácsadás 1 millió forint összegben 
(szintén ATALA Kft.), illetve tanácsadás, szupervízió, szakértés, rendezvényszervezés 7,2 
millió forint. Ez összességében 17,5 millió forintot tesz ki.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság ezért javasolta, ha az 
önkormányzat ezt a pályázatot átveszi, akkor ez kerüljön átdolgozásra.  
 
Aros János polgármester: A paramétereket megbeszélte a bizottság?  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nem, szeretnék, ha erről jegyzőnő, 
és polgármester úr egyeztetne, de szeretne részt venni ezeken a megbeszéléseken, ha 
lehetséges. 
 
Aros János polgármester: Abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy olyan szerződést 
kötöttek a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevében – köszönhető ez az előkészítő 
munkának – hogy ha a társulás nem írja alá a támogatási szerződést, akkor a pályázatíró nem 
kap egy fillért sem.  
Elfogadja a bizottság elnöke által elmondottakat. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Ebben a pályázatban olyan pénzösszegek szerepelnek, amit az 
önkormányzat nagyon nehezen tud biztosítani saját újságjának, holnapjának, televíziójának, 
nem beszélve arról, hogy záró konferencia több mint 800 eFt-tal szerepel.  
 
Oláh József Csaba képviselő: Erre vonatkozóan elhangzott, hogy a héten erről döntést kell 
hozni. Kérdése, hogy akkor kell vagy sem?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Arról kell döntést hozni, hogy átveszi-e az önkormányzat.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatával egyetért, mely szerint Sárospatak Város Önkormányzata átveszi a 
projektet, viszont felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökével együtt a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás és az ATALA Kutató 
és Tanácsadó Kft. közötti szerződéseket vizsgálják felül és a lehetőségekhez képest közös 
megegyezéssel módosítsák, igennel szavazzon.  
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Kiss Csaba képviselő: Ez nem a projekt tartalmára vonatkozik?  
 
Hajdu Imre képviselő: Nem a projekt, hanem a vállalkozói szerződés tartalmára vonatkozik.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület döntését az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

86/2013. (IV. 4.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 azonosítószámú projekt átvételéről 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Hozzájárul - a 2. pontban foglaltakra figyelemmel -, hogy a Sárospataki Többcélú 
Kistérségi Társulás támogatásban részesült TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 
azonosítószámú, „Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki kistérségben” című 
projektjét a Közreműködő Szervezet hozzájárulása esetén Sárospatak Város 
Önkormányzata átvegye, a Támogatási Szerződést megköti, a pályázatban és a TSZ-ben 
rögzített valamennyi kötelezettséget teljesíti. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökének bevonásával vizsgálják felül, és a lehetőségekhez képest közös megegyezéssel 
módosítsák a projekttel kapcsolatban a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás és az 
ATALA Kutató és Tanácsadó Kft. között 2012. május 16-án létrejött vállalkozói 
szerződéseket, különös tekintettel a pályázat elkészítésére és megvalósítására vonatkozó 
vállalkozói szerződés 2. sz. mellékletére - Elszámolható költségek tervezett megoszlása -. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1525 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 

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


