
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

4986/2013.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 14-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  

 
   Dankóné Gál Terézia  a Jegyzői Iroda vezetője  
 
 
Meghívottak:  Batta Istók Sándor a KIK Sárospataki Tankerületének pénzügyi 

referense, dr. Szebényi Tibor tanácsos, Kovács Eszter pályázati és 
közbeszerzési referens, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és 
sportügyintéző. 

 
 
Megjegyzés: Kiss Csaba és Szabó András képviselő nincs jelen. Hajdu Imre 

képviselő a 4. napirendi pont tárgyalása közben távozott, az ülés 
további részén nem volt jelen.  

 
 dr. Vitányi Eszter jegyző nincs jelen, Dankóné Gál Terézia a Jegyzői 

Iroda Vezetője helyettesíti. 
 

Napirend előtt: 
 
Aros János polgármester: Köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a rendkívüli ülés 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalásán kívül javasolja nyílt ülés napirendjére venni a 2013. évi vis maior pályázat 
benyújtására című 88/2013. (IV. 22.) KT. határozat módosításáról szóló javaslatot.  
Kéri a testület döntését a napirend elfogadásáról. 

 
 



 2 

Jelenlévő képviselők száma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató 

Nonprofit Kft. közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
3. Javaslat a 2013. évi startmunka mezőgazdasági fóliás növénytermesztés program 

fóliasátrának helyéről 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú településrekonstrukció 

keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés 
megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések 
módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
5. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének 

szakfeladatszám szerinti besorolásáról 
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Javaslat a 2013. évi vis maior pályázat benyújtására című 88/2013. (IV. 22.) KT. 

határozat módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Zárt ülésen: 

 
1. Javaslat az 5137/2013. számú (Átalányáras vállalkozási szerződés keretében 

parkoló bővítés) közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat ,,Comenius Emlékérem” és a ,,Szabó Károly” díj adományozásáról 

Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Humán Bizottság 
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Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő 
Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. közötti Vagyonkezelési Szerződés 
módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: A társaság ügyvezetője nincs jelen, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri a bizottság véleményét.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Egyed Attila képviselő: Sajnálja, hogy igazgató úr nincs jelen a testület ülésén. A Comenius 
u. 16. sz. alatti volt szülőotthon radiátorairól, kéményéről és az Egészségház félig lebontott 
kéményéről van szó. Szükségesnek tartja rögzíteni, hogy további pénzeszköz nem szükséges 
az önkormányzat részéről, hisz már megvásárolták az egész céget, csupán adminisztratív 
teendőkről van szó. 
 
Aros János polgármester: További követelés természetesen nem lehet – bár próbálkoznak, 
de az önkormányzat semmilyen további követelést nem ismer el.  
Más kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a vagyonkezelési szerződés 
módosításáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

119/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 
közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, és a Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. közötti – 2010. június 30-án létrejött és 2011. március 25-én módosításra 
került – Vagyonkezelési Szerződés módosítását, a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 119/2013. (V. 14.) KT. határozathoz 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 
Módosítása 

amely létrejött egyrészről 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhelye:  3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. 
Törzsszáma:  726490 
Adószáma:  15726494-2-05 
KSH számjele: 15726494-8411-321-05 
Képviseli:  Aros János polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről 
 
Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:  3950 Sárospatak, Határ u. 2/B. sz. 
Cégjegyzékszáma: 05-09-015147 
Adószáma:  14197211-2-05 
KSH számjele: 14197211-9064-113-05 
Képviseli:  Gulybán László ügyvezető 
(a továbbiakban: Vagyonkezelő), 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2010. június 30-án vagyonkezelői szerződés jött létre, melyet 
egyező akaratnyilvánítással 2011. március 25-én módosítottak. 
 
2. Felek rögzítik, hogy a 2011. március 25-i szerződésmódosítással a vagyonkezelési 
szerződés 2. számú mellékletének 5. pontja értelmében az Önkormányzat tévedésből 
Vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adta a Comenius u. 16. szám alatti hőleadó eszközöket, 
csöveket, szelepeket, radiátorokat, melyek a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonában vannak. 
 
3. Felek egyező akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a 2. pontban rögzítettekre 
tekintettel az 1. pont szerinti vagyonkezelési szerződést 2013. május 14-i hatállyal akként 
módosítják, hogy annak 2. számú mellékletének 5. pontja törlésre kerül. 
 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Sárospatak, 2013. május 14. 
 
........................................................    ...................................................... 

    Önkormányzat          Vagyonkezelő 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti Vagyonkezelési Szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Elsőként elmondja, hogy még sem a Vagyonkezelési Szerződés, 
mely jelen ülésen kerül módosításra, sem pedig a Járási Hivatallal kötött szerződés nem került 
aláírásra. Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Két kiegészítés vonatkozásában 
szükséges tehát a Vagyonkezelési Szerződés módosítása, amennyiben elfogadják, 
remélhetőleg még a nyári szünet előtt aláírásra kerülhet a Vagyonkezelési Szerződés 
módosítása. Kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testületnek. 
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Batta Istók Sándor a KIK Sárospataki Tankerületének pénzügyi referense: Nincs szóbeli 
kiegészítése, jelenleg is így működik már a rendszer a konyhák vonatkozásában.  
 
Aros János polgármester: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezet elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

120/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, és a Sárospatak Város Önkormányzata és a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ közötti – a 15/2013. (I. 25.) KT. határozattal jóváhagyott, 
2013. január 25-én létrejött – vagyonkezelési szerződés módosítását, a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet a 120/2013. (V. 14.) KT. határozathoz 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 
Módosítása 

amely létrejött egyrészről 
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhelye:  3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. 
Törzsszáma:  726490 
Adószáma:  15726494-2-05 
KSH számjele: 15726494-8411-321-05 
Képviseli:  Aros János polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről 
 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
Székhelye:  1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
ÁHT azonosítója: 335262 
Adószáma:  15799658-1-41 
KSH számjele: 15799658-8412-312-01 
Képviseli:  Donkó József tankerületi igazgató 
(a továbbiakban: KIK ), 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek egyező akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. január 25-
én létrejött vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: vagyonkezelési szerződés) 2013. 
április 26-i hatállyal akként módosítják, hogy a Felek Jogai és kötelezettségei fejezet 3. pont 
első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, 3950 Sárospatak, Arany János u. 7. alatti 
sportlétesítményeket - tornacsarnok, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel (öltözők, 
mosdók, lelátó), műfüves pálya, valamint a Sárospataki Torna Club Kézilabda 
Szakosztályának 2013. évi sikeres pályázati eljárásaként felújítandó sportudvart - az 
Önkormányzat munkanapokon az intézménnyel egyeztetve – lehetőség szerint 16:00 óra és 
22:00 óra között-, munkaszüneti napokon az intézménnyel egyeztetve - lehetőség szerint 8:00 
óra és 22:00 óra között használja. Az Intézmény szükség esetén az előzőekben megjelölt 
napokon és időpontokban az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján veheti 
igénybe a helyiségeket. Az intézményben található közösségi helyiségeket (aula, termek, 
mosdók) az Önkormányzat előre egyeztetett időpontban és időtartamban veheti igénybe.” 
 
2. A vagyonkezelési szerződés Felek Jogai és kötelezettségei fejezete 2013. május 14-i 
hatállyal kiegészül a következő 3a. ponttal: 
 
„3a. Felek rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés az Önkormányzat feladata, 
melynek ellátását az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában levő Sárospataki 
Közszolgáltatási Nonprofit Kft. útján biztosítja. A feladatellátáshoz a gazdasági társaság 
használatba veszi a KIK vagyonkezelésében lévő Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 



 7 

Sárospatak Arany János u. 7. szám alatti ingatlanban lévő konyhát és a hozzá tartozó 
kiszolgáló helyiségeket továbbá a KIK vagyonkezelésében lévő II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Sárospatak, Petőfi u. 1. szám alatti ingatlanban lévő konyhát és a hozzá tartozó 
kiszolgáló helyiségeket. A gazdasági társaság az igénybe vett helyiségeket, szükség szerint, 
korlátozás nélkül használhatja. A gazdasági társaság a használattal kapcsolatos üzemeltetési 
költségeket utólagosan elszámolva, az alábbiak szerint téríti meg a KIK részére: 

• a víz és a áram díját külön mérőóra leolvasása alapján, 
• a fűtés költségét a KIK és a gazdasági társaság külön megállapodása szerint.” 

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés-módosításból adódó, vagy azzal 
kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Sárospatak, 2013. május ....... 
 
........................................................................  

Önkormányzat 

........................................................................  

KIK 

ellenjegyzem: 

........................................................................  

Önkormányzat 

 

ellenjegyzem: 

........................................................................  

KIK 

 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi startmunka mezőgazdasági fóliás növénytermesztés 
program fóliasátrának helyéről 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Előző rendes testületi ülés tájékoztatójában elhangzott, hogy a 
mezőgazdasági fóliás növénytermesztés programban 20 fő foglalkoztatására van lehetőség, a 
projekt összköltsége 32 mFt. Jelenleg zajlik a közbeszerzés, melynek állásáról a pályázati és 
közbeszerzési referens ad tájékoztatást.  
Elmondja, több helyszínt is megvizsgáltak a fóliasátor helyére vonatkozóan. Lenne sokkal 
ideálisabb hely is, de nem merik őrzés, kerítés nélkül kihelyezni a fóliasátrat az esetleges 
lopások miatt. Így esett a javaslatban szereplő helyre, a Kommunális Szervezet telephelyére a 
választás. E telephelyet korábban átadtak használatra - szóbeli engedély alapján - a Vay 
Miklós Szakképző Iskolának, melyet ők rendbetettek, de még nem ültették be, ezt kérték 
vissza.  
Elmondja továbbá, hogy itt korábban a Kommunális Szervezet az önkormányzat korábbi 
testületi döntése alapján bérbe adta a hozzá tartozó területeket az ottani lakóknak, ezek a 
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szerződések lejártak. Az anyag tehát egy megerősítés, hogy e helyen felállítható a fóliasátor és 
a korábban megkötött szerződéseket fel kell bontani.  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Elmondja, hogy az ajánlatkérés 
folyamatban van.  
 
Aros János polgármester: Elmondja még, hogy a vetőmagnak, krumplinak már a földben 
kellene lennie, a fóliasátornak is állnia kellene.  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Jelzi, hogy vetőmagok már érkeztek, a 
krumpli vetése is elkezdődött.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a határozati-javaslatot 
elfogadásra javasolja azzal, hogy a megegyezés érdekében polgármester úr személyesen 
vegye fel a kapcsolatot Ilkó László bérlővel.  
 
Aros János polgármester: A három bérlő közül kettővel beszélt, többek között a nevezett 
feleségével is, akiknek a kérése, hogy ne másfél hét határidőt szabjanak ki részükre, ahogy azt 
a Kommunális Szervezet tette. Ezzel egyetért, így május végéig kell a területet az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátaniuk. Kérésük volt továbbá, hogy ne a törvényi 
előírásban meghatározott 1,5 méter helyet hagyják ki, hanem amennyire lehet, vigyék beljebb 
a fóliasátrat – erre is ígéretet tett.  
 
Hajdu Imre képviselő: A megállapodás alá lesz írva? 
 
Aros János polgármester: Véleménye szerint nem a polgármester feladata, hogy egy lejárt 
szerződéssel kapcsolatban bármilyen további követelésekről tárgyaljon, azért van a 
Kommunális Szervezet vezetője, hogy ezt megtegye.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen elhangzott a 
bérlők befektetett munkája, rotálás, stb. igényei. 
 
Aros János polgármester: Lejárt a bérlők szerződése. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Kivéve Ilkó László bérlőnek, 
akinek határozatlan idejű volt.  
 
Aros János polgármester: Igen. A bérlőknek elmondta, hogy a másfél métert beljebb viszik, 
akinek befektetett munkája volt, kifizetik a magok árát, a rotációs kapa benzin árát. Csupán 
azt a kérésüket nem teljesítették, hogy ne építsenek oda fóliasátrat és maradjon náluk a terület. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Tehát polgármester úr már 
egyeztetett bérlőkkel.  
 
Aros János polgármester: Így van. 
 
Oláh József Csaba képviselő: Elhangzott, hogy határozatlan idejű szerződése van Ilkó 
Lászlónak, ugyanakkor a szerződésben szerepel, ha városérdekből szükséges – a Kommunális 
Szervezet szeretné használni a területet -, azonnal felbonthatják a szerződést.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen felmerült 
esetlegesen bírósági ügy, ezért tették meg kiegészítő javaslatukat.  
 
Aros János polgármester: Aki a határozati-javaslatban foglaltakkal egyetért, kéri igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

121/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2013. évi  startmunka mezőgazdasági fóliás növénytermesztés program fóliasátrának 
helyéről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a beszerzendő és 
felállítandó fóliasátor elhelyezését a 3647 helyrajzi számú területen. 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a 
Kommunális Szervezet által határozatlan időre megkötött bérleti szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondását. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú 
településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a 
csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon című projekthez kapcsolódó 
vállalkozási szerződések módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Elmondja, hogy megkötötték a 
kivitelezési szerződést a RIBEKIT Kft-vel a javaslatban szereplő utcák, ill. csapadékvíz 
elvezető árkok elkészítésére. A szerződés teljesítési határideje május 15. Viszont a kivitelezés 
során vált ismertté, hogy a Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadékvíz 
elvezető árkot nem lehet a tervek szerint megépíteni, mivel közműegyeztetés ugyan történt, de 
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hiányos közmű adatokat szolgáltattak és a kivitelezés során derült ki, hogy nem fér el az árok. 
Emiatt a nyomvonal módosítását kezdeményezték a közreműködő szervezetnél.  
Az építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejét javasolják kitolni június 15-re, és a 
projekt záró határidejét június 30-ról július 5-re. Ez az utolsó határidő, mivel a projekt 
megvalósítására maximum 18 hónap áll rendelkezésre a TSZ hatályba lépésétől.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag javasolja 
az előterjesztés elfogadását.  
 
Aros János polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 
határozati-javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

122/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében 
közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása 

Sárospatakon című projekthez kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a kivitelezővel 
megkötött építési vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2013.05.15-ről 
2013.06.15-re történő módosítását és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a projekt záró 
dátumának 2013.06.30-ról 2013.07.05-re történő módosítását és ehhez igazodva a 
projekttel kapcsolatos egyéb szerződések teljesítési idejének felülvizsgálatát. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződésmódosítások aláírására.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2013. május 15. 
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5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolásáról 
Előterjesztő: Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője: Ismerteti a javaslatban foglaltakat, 
kiemelve, hogy két szakfeladat megnevezésének pontosítását kell átvezetni az SZMSZ 4. 
függelékében.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag támogatja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Aros János polgármester: Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-
tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

123/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

 Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti 
besorolásáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, és Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolását, a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt hogy a Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 
30.) önkormányzati rendelet 4. függelékén a változásokat átvezesse. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
1. melléklet a 123/2013. (V. 14.) KT. határozathoz 
 
I. Szakágazatszám: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  

         igazgatási tevékenysége. 
 
II. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása 
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 A B 
 Szakfeladatszám Megnevezés 
1 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
2 421100 Út, autópálya építése 
3 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
4 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
5 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6 841126 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
7 841402 Közvilágítás 
8 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
9 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
10 882122 Átmeneti segély 
11 882123 Temetési segély 
12 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
13 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
14 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
15 882202 Közgyógyellátás 
16 882203 Köztemetés 
17 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
18 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
19 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

20 889967 
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási 

támogatása 

21 890432 
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

keretében 
22 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

23 890442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
24 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
25 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
26 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
27 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
28 931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
29 940000 Közösségi, társadalmi tevékenység 
30 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi vis maior pályázat benyújtására című 88/2013. (IV. 
22.) KT. határozat módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: A vis maior pályázat benyújtásra került 
és hiánypótlás érkezett. Szükséges a költségek módosítása, mert a védekezési naplóban 
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szerepel egy pont, miszerint a Penny Market parkolójában is végeztek takarítási és szórási 
munkálatokat, de mivel a parkoló nem önkormányzati tulajdon, az arra vonatkozó költségek 
nem kerülhetnek be a pályázatba. Így a korábbi 1.634.043,-Ft összköltség csökkenne 
1.599.407,-Ft-ra, a 30-70 %-os bontás továbbra is fennáll.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 
határozat-tervezet elfogadásáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

124/2013. (V. 14.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2013. évi vis maior pályázat benyújtására című 88/2013. (IV. 22.) KT. határozat 
módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy határozott, hogy a 2013. évi vis maior pályázat benyújtására című 88/2013. (IV. 
22.) KT. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2013.03.14.-2013.03.17. közötti rendkívüli időjárás védekezési többletkiadásaira 
vonatkozóan vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint: 
 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás 479.822,- Ft 30 
Vis maior támogatási igény 1.119.585,- Ft 70 
Védekezés forrása összesen 1.599.407,- Ft 100 

” 
 
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
A jegyző távollétében: 
 
 
 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                                     Aros János s.k. 
 a Jegyzői Iroda vezetője                  polgármester 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


