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

25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott 
rendkívüli ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester  
Egyed Attila  
Krai Csaba 
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály  
Szabó András  
Szvitankó Tamás   
Zérczi László    képviselők  

 
 dr. Vitányi Eszter  jegyző 
 
 
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, 

Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
 
 
Megjegyzés: Hajdu Imre és Kiss Csaba képviselők nincsenek jelen.  

Szvitankó Tamás képviselő az 1. napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
   
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Kéri, 
aki a meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását 8 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a „Sárospatak Város Támogató Szolgálata szállítási kapacitásának 
fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA pályázat 
benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospatak Város Támogató Szolgálata szállítási 
kapacitásának fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA 
pályázat benyújtására és a projekt megvalósításának támogatására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri a pályázati és közbeszerzési referenst, a javaslattal 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Sárospatak Város Önkormányzata 
pályázhat az EMVA Vidéki Alapszolgáltatások pályázatára. A 2. célterület a kistérségi, a 
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódón. Ez 
esetben a Sárospataki Gondozási Központ Támogató Szolgálatával tudna pályázni az 
önkormányzat, ugyanis a rendelet alapján Sárospatak a külterületekre vonatkozóan pályázhat. 
Tehát a környező tanyavilág, Halászhomok, Dorkó, Apróhomok, Rózsás, Bálványos 
vonatkozásában a szállítási szolgáltatások nehézségekbe ütköznek, e kapcsán tudnának 
mikrobusz beszerzésére pályázni. 
A támogatás mértéke 100 %, de költségvetési szerv esetén csak a nettó összeg pályázható. 
Tehát a gépjárműbeszerzés ÁFA tartalma, illetve az egyéb kapcsolódó költségek, például az 
arculati elemek kihelyezése a vásárolt buszra, ezek már önerőként merülnek fel. A támogatás 
legfeljebb 10 millió forint lehet, ma 800 órától nyílik a felület, tehát most kellene feltölteni, 
mivel a beadás sorrendjében döntenek róla. Kötelezettségként annyit várnak el, hogy az 5 
éves fenntartási, üzemeltetési időszakra CASCO-t kell kötni, illetve a beszerzett járművel 
ezeket a vállalt szállítási szolgáltatásokat ingyenesen kell ellátni.  
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Szvitankó Tamás képviselő a napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
Aros János polgármester: 10 millió forintra fog pályázni az önkormányzat, melyhez közel 3 
millió forintot kell biztosítani. A gépjármű, amit vásárolni szeretnének 10.065 eFt értékű 
hosszított transzporter, extrával, sőt kerekes szék szállítására alkalmas hellyel is rendelkezik, 
amit a Sárospataki Gondozási Központ és Családsegítő Szolgálat is használ majd.  
 
Egyed Attila képviselő: Kérdése, indikátor számként szerepeltetni kell-e, hogy hány 
személyt szeretnének szállítani a járművel?  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Nem kér indikátorokat a pályázat.  
 
Aros János polgármester: Amennyiben a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel 
javaslat nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

298/2013. (XI. 25.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a „Sárospatak Város Támogató Szolgálata szállítási kapacitásának fejlesztése  
a külterületeken mikrobusz beszerzésével” című EMVA pályázat benyújtására  

és a projekt megvalósításának támogatására 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:  
 

1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek látja a 
támogató szolgálat szállítási kapacitásának fejlesztését a külterületek ellátása 
érdekében. 

 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 
alapján meghirdetett 2. célterületre pályázatot nyújt be. 

 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

4. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtandó EMVA 
pályázatban szereplő cél, azaz a „Sárospatak Város Támogató Szolgálata 
szállítási kapacitásának fejlesztése a külterületeken mikrobusz beszerzésével” c. 
projekt megvalósítását támogatja. 



 4 

5. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzés kapcsán 
felmerülő önerő összegét (gépjárműbeszerzés támogatott költségein felüli része, 
gépjárműbeszerzés ÁFA tartalma, kapcsolódó egyéb költségek) a 2014. évi 
költségvetése terhére vállalja.  

 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
Aros János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ugyanezen pályázat keretében egy 
négykerék meghajtású SUZUKI személygépkocsira a Polgárőr Egyesület nyújtott be 
pályázatot. Nyilván a jelenlegi Peugeot gépjárművet vagy leadják, eladják, vagy az 
önkormányzat valamelyik intézményének átadják.  
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 815 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

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


