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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 12-

én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester 
Egyed Attila  
Hajdu Imre  
Krai Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor aljegyző, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 

referens, Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 
 
Megjegyzés: Kiss Csaba, Oláh József Csaba és Szabó András képviselők nincsenek 

jelen.  
 

Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 
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. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, egyben kéri, aki a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend: 

 
 
1. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt 

pályázati felhíváson való részvételről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

3. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
nyílt pályázati felhíváson való részvételéről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

  
Aros János polgármester: A javaslat maximum 30 millió forint/pályázat lehetőségét 
tartalmazza fesztiválok megszervezésére, melyről elég későn szereztek tudomást. A pályázat a 
Szent Erzsébet Napok, illetve az azt megelőző napra tervezett Botkői csata lebonyolítására 
vonatkozna, erre szeretne pályázatot benyújtani az önkormányzat.  
 
Hajdu Imre képviselő: A pályázati kiírás szerint 30 millió forintos keret áll rendelkezésre, 
ezt nem fogják kihasználni, a projekt várható összege 16 millió forint, ezzel kapcsolatban 
azért tanácstalan még, mert nem érkezett be minden anyag, ami alapján a végleges összeget 
meg tudnák mondani. Az említett 16 millió forint nagy valószínűséggel elegendő lesz. A 
pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20 %-a. A pályázati 
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díj 1 %, ami az igényelt támogatás 1 %-a + 27 % ÁFA összeg lenne. Nagy szabású 
rendezvény lebonyolítását tervezik a Pünkösdi Szent Erzsébet Napok kapcsán.  
 
Aros János polgármester: A. és B. verzióval készülnek. Az A. verzió egy minimál verzió, 
akkor is megrendezésre kerül a botkői csata és a Szent Erzsébet Napok rendezvény is, egy 
szűkebb költségvetéssel. A Szent Erzsébet Napokra az önkormányzat költségvetésében 
500.000,-Ft szerepel. Abból a keretből, amelyről a következő képviselő-testületi ülésen 
hoznak döntést, egy másik 500.000,-Ft-ot fog javasolni a csatajelenet lebonyolítására.  
A B. verzió, ha az önkormányzat nyer a pályázaton, akkor pénteken este már koncerttel veszi 
kezdetét az ünnepség, szombaton főpróba, kirakodóvásár, egész napos mulatságok, este ismét 
egy koncert vagy színház. Vasárnap lenne a Szent Erzsébet felvonulás, délután a csata, eddig 
úgy tűnik 250-300 fő részvételével. Hétfőn a hagyományos pünkösdi gyermektánc fesztivállal 
zárulna a rendezvény.  
A pályázat lehetőséget biztosít eszközök, felszerelések beszerzésére, hangosításra, stb. 
Tárgyaltak az érintettekkel, szervezőkkel, velük megtörtént az egyeztetés és a beérkezett 
javaslatok alapján készült el.  
Ami miatt feltétlenül meg kell gondolni a döntést: 16 millió forintra pályázik az 
önkormányzat, a saját erő összegét – 3.200.000,-Ft-ot – a fejlesztési céltartalék terhére 
javasolja biztosítani. Mivel nagyon sokan nyújtanak be pályázatot erre a lehetőségre, ezért 
véleménye szerint a Sárospatak Város Önkormányzata által elnyerhető összeg kb. 8-10 millió 
forint lehet, így természetesen csökken a 20 %-os önerő összege is.  
A 162.000,-Ft-ot mindenképpen be kell fizetni, ami akkor sem jár vissza, ha a pályázat nem 
nyer.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat.  
Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

57/2014. (III. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati 
felhíváson való részvételéről 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
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1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma n yílt pályázati felhívásán (altéma 
kódszáma: 3707/200) való részvételt. 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati díj összegének kifizetését támogatja. 
 
4. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges saját 
forrást biztosítja, az az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
5. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a támogatásra 
érdemesnek ítélt pályázati program megvalósításához és felhatalmazza a polgármestert 
a programhoz kapcsolódó beszerzések elindítására, a program megvalósításához 
kapcsolódó megrendelők/szerződések megkötésére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. március 13. 

 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a javaslatban foglaltakat. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A pályázatot papír alapon március 13-ig kell eljuttatni a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Három támogatási célterület szerepel a pályázatban. Az 
első az új értékek gyűjtését és azok helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítését 
célozza. Úgy gondolják, hogy Sárospatak, mint a Kultúra Magyar Városa kell, hogy 
rendelkezzen értéktárral, tekintettel arra, hogy nagyon sok értéke van. Ezért 2 fő 2014. május 
1-től 2015. január 15-ig – ez volt a pályázható időszak – azzal foglalkozna, hogy 
összegyűjtse, majd a későbbiekben bemutassa a sokszínű kulturális értéket, annak létrehozóit, 
illetve kialakítson egy olyan komplex képet, amit a későbbiekben szintén a Képviselő-
testületnek kell majd jóváhagynia.  
A Települési Értéktár Bizottság tenne javaslatot arra vonatkozóan, hogy mit tart alkalmasnak 
arra, hogy a helyi értéktárba emelje. Ezt követően van lehetőség az országos értéktárba 
történő bekerülésre, a végcél – adott esetben mivel a pályázatnak is az az elnevezése, hogy 
Hungarikum pályázat – hogy hungarikum legyen belőle.  
A bizottság vonatkozásában – bár csak közvetve tartozik a napirendi ponthoz – a márciusi 
képviselő-testületi ülésen készülne előterjesztés, hogy a bizottságot milyen formában hozzák 
létre.  
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Lehet egy meglévő bizottsághoz telepíteni a feladatot, a másik változat több terület 
szakértőiből álló bizottság kialakítása, illetve lehet egy meglévő intézmény feladatkörébe 
adni, ennek eldöntése természetesen a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
A maximálisan pályázható összeg 3 millió forint, az igényelt támogatás 2.997.620,- Ft, saját 
forrást nem igényel, 100 %-os támogatási intenzitású.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat egyhangú szavazással elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. A bizottság létrehozására vonatkozóan a jegyzőnő által említett 
második variáció tűnik támogatásra javasolhatónak.  
 
Aros János polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja egy külön bizottság 
létrehozását, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
58/2014. (III. 12.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtására 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Sárospataki 
Értéktár kialakítása” cím ű pályázat benyújtását. 
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
 
3. Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a támogatásra 
érdemesnek ítélt pályázati program megvalósításához és felhatalmazza a polgármestert 
a programhoz kapcsolódó beszerzések elindítására, a program megvalósításához 
kapcsolódó megrendelők/szerződések megkötésére. 
 
4. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Települési Értéktár Bizottság több terület szakértőiből kerüljön felállításra. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: folyamatos, 2015. január 15. 
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3. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító ok iratának módosításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Köszönti Sajószegi Gábor ügyvezetőt, majd kéri, hogy a 
napirenddel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője: A Kft. alapító okiratának 
módosítása több ponton szükséges. Az egyik legfontosabb, hogy telephelyként a Mozi Büfé 
3950 Sárospatak, Eötvös út 6. szám alatti helyisége bekerüljön, a másik, hogy a legutóbbi 
módosítás óta több ponton megváltozott az alapító székhelye, illetve egyéb adatok.  
További javaslata, hogy a főtevékenységet a korábbi konferenciaszervezésről változtassák 
meg a cég tevékenységi körében egyébként szereplő múzeumi tevékenységre, illetve a 
korábban felügyelő bizottsági tagként szereplő dr. Tamás Edit személye kikerüljön az alapító 
okiratból és ahogy a Képviselő-testület azt elfogadta, Tarnavölgyi László neve kerüljön be.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatban 
foglaltakat megtárgyalta, a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

59/2014. (III. 12.) KT.  
 

h a t á r o z a t a  
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság alapító okiratának módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-01 4934) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság alapító okiratát 
(a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE fejez ete helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
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„II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE 
 
1. A társaság székhelye 
1.1. A társaság székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3. 
1.2. A társaság székhelyéül szolgáló ingatlan erre kijelölt helyiségeit az Alapító, mint 
tulajdonos bocsátja a cég rendelkezésére. 
1.3. A társaság tagja úgy rendelkezik, hogy a társaság székhelyét táblával jelöli meg. 
1.4. A társaság központi ügyintézésének (döntéshozatalának) helye: 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
2. A társaság telephelyei: 
2.1. Sárospataki Galéria 

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 14.  
2.2. Mozi Büfé 

3950 Sárospatak, Eötvös út 6.” 
 
 
2. Az Alapító Okirat III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJÁN AK NEVE ÉS 
SZÉKHELYE fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJÁNAK NEVE ÉS SZÉKHELYE  
 
Sárospatak Város Önkormányzata 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Törzsszáma: 726490 
KSH számjele: 15726494-8411-321-05” 
 
3. Az Alapító Okirat IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖ RE fejezetének 1. és 2. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A társaság főtevékenysége: 

91.02 ’08 Múzeumi tevékenység 
 
2. A társaság által gyakorolni kívánt további tevékenységek: 

47.25 ’08  Ital-kiskereskedelem 
56.10 ’08  Éttermi-mozgó vendéglátás 
56.30 ’08 Italszolgáltatás 
58.11 ’08  Könyvkiadás 
58.19 ’08  Egyéb kiadói tevékenység 
59.20 ’08  Hangfelvétel készítése, kiadása 
63.11 ’08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
70.21 ’08  PR, kommunikáció  
70.22 ’08  Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás 
72.20 ’08  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 ’08  Reklámügynöki tevékenység 
73.20 ’08  Piackutatás, közvéleménykutatás 
79.11 ’08  Utazásközvetítés 
79.12 ’08  Utazásszervezés  
79.90 ’08  Egyéb foglalás  
82.19 ’08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
82.30 ’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
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85.51 ’08  Sport, szabadidős képzés 
85.52 ’08  Kulturális képzés  
85.59 ’08  Máshova nem sorolható egyéb oktatás  
85.60 ’08  Oktatást kiegészítő tevékenység 
90.02 ’08  Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység 
90.04 ’08  Művészeti létesítmények üzemeltetése  
91.03 ’08  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
93.29 ’08  Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
94.99 ’08  Máshova nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
96.09 ’08  Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás” 

 
 
4. Az Alapító Okirat IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS 
fejezetének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„5. Az Alapító a gazdasági társaság ügyvezetőjének Sajószegi Gábor Tamást (anyja 
neve: Bodnár Katalin, szül.: 1976.07.15., lakcíme: 3950 Sárospatak, Báthori Zsófia utca 
17.) 2014. március 28-től 2015. március 28-ig, egy év határozott időtartamra megbízza. A 
társaság ügyvezetését megbízási jogviszony keretében, az Alapító által meghatározott 
díjazás ellenében látja el.” 
 
 
5. Az Alapító Okirat X. A FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG fejezetének 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 
„2. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 

a) Boros Ernő (anyja neve: Jakab Anna, lakcím: 3950 Sárospatak, Mátyás király 
utca 43.) 

b) Saláta László Mihály (anyja neve: Szkircsák Ilona, lakcím: 3950 Sárospatak, 
Fazekas sor 23. 

 
c) Szvitankó Tamás (anyja neve: Kósik Ibolya, lakcím: 3950 Sárospatak, 

Bessenyei György utca 12.) 
 

d) Prokop Viktor (anyja neve: Szesztai Márta, lakcím: 3934 Tolcsva, Bónis 
Ferenc utca 22.) 

 
e) Tarnavölgyi László (anyja neve: Kállai Éva, lakcím: 3950 Sárospatak, Október 

23. tér 1. II/1.)” 
 
 
6. Az Alapító Okirat X. A FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG fejezetének 9. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„9. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb ötéves 
időtartamra, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve az FB bármely tagja a 
határozott idő lejárta előtt is visszahívható.” 
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Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1520 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter           Aros János  
        jegyző           polgármester  


