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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 19-én 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila  
Hajdu Imre  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás   
Zérczi László    képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter  jegyző    

dr. Szebényi Tibor   aljegyző  
 
 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester, Kiss Csaba, Krai Csaba és Szabó András 

képviselők nincsenek jelen.   
 
 A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Kovács Eszter 

pályázati és közbeszerzési referens 
 

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. 
  
 
Napirend előtt: 
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Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes – az ülést megnyitja. A 
meghívóban szereplő napirendeken túl javasolja napirendre venni a ,,Javaslat az INNOVO-
PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-
014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztásáról” című előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő 
Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 
Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról” című 
napirend nyílt ülésen történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között szeretne szóbeli tájékoztatást adni a 
Bessenyei úti lakótelep mögötti garázsokkal kapcsolatosan. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a ,,Tájékoztató a Bessenyei úti lakótelep mögötti garázsokkal 
kapcsolatosan (szóbeli)” című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Egyéb ügyek között szeretne szóbeli tájékoztatást adni elnyert 
támogatásról. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a ,,Tájékoztató az elnyert támogatásról (szóbeli)”című napirend 
nyílt ülés egyéb ügyek között történő megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag 
– egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Szintén egyéb ügyek között szeretne szóbeli tájékoztatást adni az 
ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók-, szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztése 
című felhívás keretében megvalósítandó projektről. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület a ,,Tájékoztató az ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók-, 
szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztése című felhívás keretében megvalósítandó 
projektr ől (szóbeli)”című napirend nyílt ülés egyéb ügyek között történő 
megtárgyalásával 7 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a napirendek tárgyalásával - 
a módosításokkal együtt - egyetért, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 

1. Javaslat a 2014. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) beszerzésére 
irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
2. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel 
kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
3. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 
44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
4. Egyéb ügyek 

• Tájékoztató a Bessenyei úti lakótelep mögötti garázsokkal kapcsolatosan 
(szóbeli) 

• Tájékoztató elnyert támogatásról (szóbeli) 
• Tájékoztató az ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók-, 

szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztése című felhívás keretében 
megvalósítandó projektről (szóbeli) 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évre tervezett útépítési anyagok (aszfalt, emulzió) 
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 

Aros János polgármester: Elmondja, hogy a 2014. évi költségvetésben több helyen 
szerepeltetik az aszfaltozás és kátyúzás költségeit. Mai nappal megkezdődött a kátyúzás a 
Kommunális Szervezet költségvetésében található összeg terhére.  
A javaslat szerint útépítési és karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzését 
tervezik, melynek becsült nettó értéke 27.559.055,-Ft. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményét. 
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság is javasolja 
elfogadásra a javaslatot. 
 
Aros János polgármester: Három cégtől kértek ajánlatot, a Zemplén Quality Bt-től, az 
ALBOX EXPERT Kft-től és a H.Q.C. Mérnökiroda Kft-től, határidőig a Zemplén Quality Bt-
től és az ALBOX EXPERT Kft-től érkezett ajánlat. A kedvezőbb ajánlatot a Zemplén Quality 
Bt. tette. Javasolja az eljárást eredményessé, és a Zemplén Quality Bt. ajánlatát nyertessé 
nyilvánítani.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

110/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2014. évre tervezett útépítési anyagok ( aszfalt, emulzió) beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

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

1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a Zemplén Quality Bt. 
(3980 Sátoraljaújhely, Völgy utca 2.) ajánlata a legkedvezőbb, így őt jelöli meg az 
eljárás nyertesének. 

2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Zemplén Quality Bt.-vel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó 
szerződést megkösse. 
 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre tervezett útépítési 
anyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel 
kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy a Ptk. hatálybalépésével 
jelentősen átalakul a társaságokra vonatkozó szabályrendszer. A Képviselő-testületnek, mint 
tulajdonosnak arról kell kinyilvánítania akaratát, hogy az új Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően kívánja, hogy a gazdasági társaság tovább működjön, valamint hozzájárul ahhoz 
és kezdeményezi, hogy a Miskolci Törvényszék előtt a társaság közhasznú jogállásának a 
bírósági nyilvántartásba vétele megtörténjen. Ezen túlmenően a Kft. esetében még egy olyan 
döntésre is szükség van, hogy a jelenlegi törzstőkét - 500 eFt - a jogszabályban előírt 
minimum 3 mFt-ra megemelje. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy a 2,5 mFt-nak mi 
módon van meg a forrása. Ezzel kapcsolatosan bizottsági ülésen is elmondta, hogy amikor a 
Kft. költségvetése összeállt, a jogszabály alapján megítélt 6.789 eFt felett még több, mint 2,5 
mFt volt, amit önkormányzati hozzájárulásként biztosítani kellett ahhoz, hogy a bevételek és a 
kiadások összhangban legyenek. Van egy futó pályázata a Kft-nek, ami kapcsán a 2,5 mFt-ot 
nem lehet átnevezni és önkormányzati hozzájárulás helyett tőkeemelésnek nevezni, mert más 
könyvelési tétele van, ezért szükség van arra, hogy ezt a forrást az önkormányzat más módon 
biztosítsa. A költségvetésben 9 mFt-os igényt terjesztettek elő, a törzstőke rendelkezésre 
állását - a 2,5 mFt rendelkezésre állását - 2014. december 31-el igazolnia kell a cégnek, és 
2015. évre megmarad maradványösszegként. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezt javasolja 
belefoglalni a határozatba. 
Elmondja továbbá, hogy Szvitankó Tamás és Saláta László képviselők mai nappal egyéb 
elfoglaltságuk miatt benyújtották lemondásukat a felügyelő bizottsági tagságukról, 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, a Felügyelő Bizottság három taggal – jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – tovább végezheti tevékenységét – erről szintén döntenie kellene a 
Képviselő-testületnek, a határozati-javaslatnak megfelelően.  
A következő, ülés előtt kiosztásra került módosított határozati-javaslat az alapító okirat 
módosítását taglalja egységes szerkezetben is, a módosított tervezetben már a lemondások 
miatt módosult felügyelő bizottság szerepel.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Ahogyan jegyző nő már elmondta, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak módosító javaslata volt a SIDINFO Kft. tőkeemeléssel 
kapcsolatos határozat-tervezetében, miszerint kerüljön be a határozatba, hogy 2014. december 
31-el bankszámlával igazolja a Kft. a tőkeemelés összegének - 2,5 mFt – a rendelkezésre 
állását.  
 
Saláta László Mihály képviselő: Magyarán az összeg zárolásáról van szó.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Gyakorlatilag ez a bizottság 
javaslata, tehát nem engedik a törzstőke emelés összegének elköltését. 
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Aros János polgármester: Más hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
Kft. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésével egyetért, az erről szóló 
határozat-tervezetet elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

111/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-

09-014934) az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014934.) alapítói 
jogkörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Ptk. 3:4. §-ra is - 
elhatározza a társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködését. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 

 
 

Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a társaság közhasznú 
jogállásának bírósági nyilvántartásba vételével egyetért, az erről szóló határozat-tervezetet 
elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

112/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-

09-014934) közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014934.) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja elhatározza a társaság közhasznú 
szervezetként való működését és hozzájárul ahhoz, hogy a SIDINFO Nonprofit Kft. 
kezdeményezze a Miskolci Törvényszék előtt a társaság közhasznú jogállásának bírósági 
nyilvántartásba vételét. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. május 27. 
 

 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a tőkeemelés összegéről szóló határozat-tervezet 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján kiegészülne a következő szövegrésszel: 
,,A Képviselő-testület utasítja a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a tőkeemelés 
összegét, azaz 2.500.000,- Ft-ot zároljon, annak rendelkezésre állását 2014. december 31-én 
bankszámlakivonattal igazolja.” 
 
Aros János polgármester: Az elhangzott módosítással kéri a Képviselő-testület döntését a 
határozat-tervezet elfogadásáról.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

113/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-

09-014934) tőkeemeléséről 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014934.) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság törzstőkéjét a 
Ptk. 3:198. § alapján új törzsbetét teljesítése útján, 2.500.000.- Ft pénzbeli betét 
befizetésével 500.000.- Ft-ról 3.000.000.- Ft-ra emeli fel. A befizetést kizárólag az 
egyszemélyi tag Sárospatak Város Önkormányzata teljesíti, a tőkeemelés teljesítésére 
harmadik személy nem jogosult. 
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Az egyszemélyi tag a befizetést a jelen határozat közzétételét követő 8 napon belül banki 
átutalás útján teljesíti a SIDINFO Nonprofit Kft. b ankszámlájára. 
 
A Képviselő-testület utasítja a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a tőkeemelés 
összegét, azaz 2.500.000,- Ft-ot zároljon, annak rendelkezésre állását 2014. december 31-
én bankszámlakivonattal igazolja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. május 27. 
 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület döntését a Kft. felügyelő bizottsági 
tagjainak lemondásáról szóló határozati-javaslat elfogadásáról. Elmondja, hogy erre 
vonatkozóan a határozat-tervezet az ülés előtt került kiosztásra. 
 
Saláta László Mihály képviselő: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban 
részt kíván venni. 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban 
részt kíván venni. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

114/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-

09-014934) felügyelő bizottsági tagjainak lemondásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki 
Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 
Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014934.) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja Szvitankó Tamás és Saláta László 
Mihály felügyelőbizottsági tagok, felügyelő bizottsági tagságról történő lemondását 
tudomásul veszi és hozzájárul a felügyelő bizottság három taggal történő 
továbbműködéséhez. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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Aros János polgármester: Kéri végezetül a Képviselő-testület tagjait, aki a Kft. alapító 
okiratának módosításáról szóló módosított határozat-tervezetet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

115/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-

09-014934) 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. 05-09-014934.) egyszemélyes 
társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a társaság Alapító Okiratát – 
hivatkozással a Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény (Ptké.) 12.§ (1) bekezdésében, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Civiltörvény) 31-50.§-aiban foglaltakra – a mai napon az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 

I.  Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

A társaság a működését a jelen társasági szerződéssel - a 2008. június 27-i, 2009. 
november 27-i, 2010. november 26-i, 2011. január 28-i, 2011. február 11-i, 2011. 
február 25-i , 2012. március 12-i, illetőleg 2012. március 30-i, 2012. november 30-i, 
2013. január 10-i, 2013. március 27-i, 2014. március 12-i, valamint 2014. május 19-i 
hatályú módosítással egységes szerkezetbe foglalva - a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint szabályozza. 

 
 
 

II.  A létesítő okirat IV. fejezete – 1-7. pontokig terjedően - az alábbira módosul: 
 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
(a NACE Rev. 2. – TEÁOR ’08 – szerint) 

 
 
1) A társaság a Civiltörvény 32.§ alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Möt.) 13.§ 
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(1) bek. szerinti alábbi önkormányzati feladat – mint közfeladat – ellátásában való 
közreműködést végzi: 
• kulturális szolgáltatás, különösen a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 
• helyi közfoglalkoztatás; 
• turizmussal kapcsolatos feladatok. 
 
 

2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bek. értelmében a közművelődés feltételeinek 
biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata, ill. a 76.§ (1) bek. 
szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. Ezen feladatokat az Önkormányzat a 2013. május 31. napján megkötött 
közszolgáltatási szerződés alapján a Társaság közreműködésével lát el. 

 
3) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
alapján, a művelődési igazgatás keretében a közművelődési, közgyűjteményi és 
művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a 
képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés látja el, amely feladatot a közszolgáltatási 
szerződés alapján a Társaság végez. 

 
4) A Társaság a közszolgáltatási szerződés alapján részt vesz a művészetoktatásban, 

fejlesztő nevelés-oktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nkt.) keretei között. 
 

5) A társaság elsődlegesen nonprofit (nem jövedelemszerzésre irányuló) közös gazdasági 
tevékenységet végez. 
A társaság TEÁOR 2008 szerinti főtevékenysége: 

91.02 08 Múzeumi tevékenység 
 
6) A társaság további nonprofit, közhasznú tevékenységi körei TEÁOR 2008 

szerint:  
 

 58.11 ’08 Könyvkiadás 
 58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 
 72.20. ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
 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 
 91.02 ’08 Múzeumi tevékenység 
 91.03 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
 94.99 ’08 Máshova nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység 

 
7) A társaság üzletszerű tevékenységi köre TEÁOR 2008 szerint:  

47.25 ’08 Ital-kiskereskedelem 
47.78 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
47.79 ’08 Használt cikk bolti kiskereskedelme 
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 56.10 ’08 Éttermi-mozgó vendéglátás 
 56.30 ’08 Italszolgáltatás 
 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 
 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 
 85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 
 93.29 ’08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 
96.09 ’08 Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás 

 
 
 

III.  A létesítő okirat IV. fejezetének 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységeknek 
alárendelve, kizárólag kiegészítő jelleggel, az Alapító Okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve, a közhasznú 
tevékenység elősegítése érdekében folytathatja. 

 
 
 

IV.  A létesítő okirat V. fejezete az alábbira módosul: 
 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 
 
1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint. 
 
2. Az alapító köteles a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást a nyilvántartásba vételi 

kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 

3. Az alapító törzsbetétje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely a törzstőke 
100 %-át képviseli. A befizetett törzsbetét minden 10.000.- Ft-ja egy szavazatra 
jogosít. 

 
4. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra, így különösen pótbefizetésre nem 

köteles, illetve mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget. 
 

5. Az Alapító felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

 
 
 



 12 

V. A létesítő okirat VII. fejezet 1. pontja az alábbira módosul: 
 

A társaság bejegyzését követően az Alapító törzsbetéthez igazodó tagsági jogait és 
kötelezettségeit, a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti 
meg. 

 
 

VI.  A létesítő okirat VII. fejezet 3. pontja az alábbira módosul: 
 

Az üzletrész csak a taggyűlés hozzájárulása alapján, átruházás, a jogi személy tag 
szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a 
házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli 
megszűnése esetén osztható fel. 

 
 
 

VII.  Az Alapító Okirat IX. fejezet 3-4. pontja az alábbira módosul: 
 
 

3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást köteles vezetni 
(Határozatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és 
hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A 
meghozott határozatokat a meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a 
Határozatok Könyvébe. 
 

4. Az Alapító határozatait - annak meghozatalát követő 8 napon belül - az érintett 
személyekkel ajánlott postai küldemény útján írásban köteles közölni, illetőleg 
köteles a társaság honlapján közzétenni. 

 
 
 
VIII.  Az Alapító Okirat IX. fejezet 7. pontja - a jogszabályi hivatkozások tekintetében - 

az alábbira módosul: 
 

Az ügyvezető a tisztségre szóló megbízását külön íven szerkesztett nyilatkozatával 
fogadja el. Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
személyében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró körülmények, illetve összeférhetetlenségi 
okok, illetve a Civiltörvényben szabályozott, valamint a helyi önkormányzati 
képviselőkre irányadó, az ügyvezetői tisztség betöltésének akadályát képező 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 
 
 
IX.  Az Alapító Okirat X. fejezet 1. pontja az alábbira módosul: 
 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felügyelő bizottság létrehozása 
kötelező. 
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X. Az Alapító Okirat X. fejezet 2. pontja az alábbira módosul: 
 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
a) Boros Ernő (anyja neve: Jakab Anna) 3950 Sárospatak, Mátyás király utca 43. 
b) Prokop Viktor (anyja neve: Szesztai Márta) 3934 Tolcsva, Bónis Ferenc utca 22. 
c) Tarnavölgyi László (anyja neve: Kállai Éva) 3950 Sárospatak, Október 23. tér 1. 
szám 2. em. 1. ajtó. 

 
 
 
XI.  Az Alapító Okirat X. fejezet 10. pontja – - a jogszabályi hivatkozások 

tekintetében - az alábbira módosul: 
 

A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról 
is, hogy személyükkel szemben a Ptk., valamint a Civiltörvény szerinti 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Önkormányzati képviselő a társaságban 
végzett tevékenységéért tiszteletdíjat vagy más járandóságot nem vehet fel. 

 
 
 
XII.  Az Alapító Okirat X. fejezet 11. pontja - a jogszabályi hivatkozások tekintetében - 

az alábbira módosul: 
 

A Felügyelő Bizottság működését, feladat- és hatáskörét – figyelemmel a Ptk. valamint a 
Civiltörvény rendelkezéseire - az Ügyrendje határozza meg. 

 
 
 
XIII.  Az Alapító Okirat XI. fejezet 4. pontja az alábbira módosul: 
 

Az előtársaságra a korlátolt felelősségű társaságra irányuló szabályokat kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy: 

a) a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be; 
b) a létesítő okirat módosítására - a nyilvántartó bíróság, valamint a hatósági 

engedély kiadására jogosult szerv felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor; 
c) az előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, és abban tagként nem vehet 

részt; 
d) nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per; és 
e) nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli 

megszűnés. 
 
 
 
XIV.  Az Alapító Okirat XIII. fejezet 4. pontja - a jogszabályi hivatkozások 

tekintetében - az alábbira módosul: 
 

A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
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keretein belül – a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, 
munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett 
iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani, 
amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles. 

 
 
 
XV. Az Alapító Okirat XIII. fejezet 6. pontja - a jogszabályi hivatkozások 

tekintetében - az alábbira módosul: 
 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 
XVI.  Az Alapító Okirat XIII. fejezet 8. pontja –az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

A jelen alapító okirat módosító rendelkezéseit a Sárospatak Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete a 115/2014. (V.19.) KT. határozatával jóváhagyta. 

 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, 
Kossuth u. 44. sz.) felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, a Felügyelő Bizottság tagjai a 
határozati-javaslat szerint Lendák Lajos Zoltán, Tóth József és Krai Csaba képviselő helyett 
Karászi Csaba lenne, aki vállalta a megbízatást. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményét. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Aros János polgármester: Hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

116/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta, 
és a következő döntést hozta: 
 
 
1. Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) alapítói 
jogkörében eljárva Krai Csaba lemondott felügyelőbizottsági tag helyére a mai napon 
Karászi Csabát (anyja neve: Koncz Irén, lakóhelye: 3989 Mikóháza, Radnóti utca 2.) 
választja meg a felügyelőbizottság tagjának 2018. október hó 31. napjáig terjedő időre. 
 
 
2. Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság (Cg. 05-09-014437, székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz.) alapítói 
jogkörében eljárva a gazdasági társaság alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító 
Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
2.1. Az Alapító Okirat X. részének (A Felügyelő Bizottság) 1. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„1. A Felügyelő Bizottság (FB) az Alapító számára ellenőrzi a Társaság működését és 
gazdálkodását. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 

Lendák Lajos Zoltán 
3950 Sárospatak, Illyés Gyula utca 34. 

 
Tóth József 
3950 Sárospatak, Dózsa György utca 68/A. 
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Karászi Csaba 
3989 Mikóháza, Radnóti utca 2. 

 
A jogviszony kezdete:  2013. november 1. 
A jogviszony vége:   2018. október 31.” 

 
 
3. A Képviselő-testület meghatalmazza dr. Barati Béla egyéni ügyvédet (székhelye: 3980 
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 16. szám), hogy a fenti változással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot készítse el, lássa el ellenjegyzéssel, és a változást jelentse be a 
Miskolci Törvényszék Cégbíróságán. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

 
• Tájékoztató a Bessenyei úti lakótelep mögötti garázsokkal kapcsolatosan (szóbeli) 

 
Aros János polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Bessenyei úti lakótelep 
mögötti honvédségi garázsok mai értesülés szerint visszakerülnek az önkormányzat 
tulajdonába.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Képviselő-testületi döntés alapján a Carolina Óvoda és Bölcsőde 
elhasználódott játékait, eszközeit fogják ott tárolni.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Tájékoztató elnyert támogatásról (szóbeli) 
 
Aros János polgármester: Korábban már tájékoztatta a testületet arról, hogy egy újabb 250 
mFt összegű támogatás várható, az ezzel kapcsolatos támogatási szerződést aláírta. A 
támogatás összegét az alábbiakra kívánják felhasználni: közművelődési feladatok ellátása 60 
mFt (A Művelődés Háza és Könyvtára bérköltségei), település üzemeltetési feladatok ellátása 
70 mFt (Kommunális Szervezet bérköltségei), Sárospataki Gondozási Központ bérköltségeire 
30 mFt, 80 mFt egy később megvalósítandó sportcsarnok területének megvásárlására, 
településrendezési terv 10 mFt.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Tájékoztató az ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók-, szolgáltatások 
és szálláshelyek fejlesztése című felhívás keretében megvalósítandó projektről 
(szóbeli) 
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Aros János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy világörökségi 
települések részére hamarosan kiírásra kerül egy kiemelt turisztikai attrakciók-, szolgáltatások 
és szálláshelyek fejlesztése című nagy projekt, 27 település részvételével. A projektet a 
Széchenyi Iroda nyújtja be és a 27 település konzorciumi tagként vesz részt benne.  
Többszöri egyeztetést követően tájékoztatja a testületet arról, hogy mire szeretnék benyújtani 
a pályázatot: várbástya kazamatájának rendbetétele, szőlészeti, borbemutató tér és borkóstoló 
kialakítása (jelenlegi nyirkos állapot megszüntetése) – 21.274-750,-Ft, melyből tervezési 
költség 500 eFt, műszaki ellenőr költsége 150 eFt, üzleti marketing költség 2000 eFt, 
épületgépészet és elektronika 11,5 mFt, szőlészeti múzeum és borkóstoló eszközeinek 
beszerzése 7 mFt.  
 
Szvitankó Tamás képviselő: Megjegyzi, hogy az Újbástya kazamatájáról van szó.  
 
Aros János polgármester: Terveztek a projekt keretében elektromos városnéző autókat 
utánfutókkal, napelemmel ellátva. Ezen kívül tervezték terepjáró járművek beszerzését, a 
Tengerszemhez történő utas-szállításra. Tervezésre került az e járművek tárolására és 
szervizelésére alkalmas hely felújítása (volt ,,Marci bácsi féle” üzlet). Tervezésre került 30 db 
kerékpár beszerzése (elektromos is), kerékpár tárolásra alkalmas hely felújítása, 
kerékpártároló kialakítása a város több területén, 200 kerékpár közterületen történő 
biztonságos parkolásához parkoló kialakítása. Új információs pontok kialakítását is tervezték, 
információs pavilonok elhelyezését, egységes információs táblarendszert, megjelölve a 
világörökséghez tartozó attrakciókat. Ezen túlmenően a Bodrog fejlesztése is szerepel a 
tervben két újabb stég beszerzésével, mely vízi színpadnak és uszálynak is alkalmas. 
Tervezték a Lábas háznál található önkormányzati tulajdonban lévő vizesblokk teljes 
felújítását, valamint sporthajók, sárkányhajók, kis hajók beszerzését. Összességében 170 mFt 
a pályázni kívánt összeg.  
Amennyiben a testület egyetért az elhangzottakkal, felhatalmazást kér, hogy ennek 
megfelelően nyújthassák be a pályázatot. E terv egyeztetve lett minden településsel.  
Hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a 170 mFt összegű pályázat benyújtásáról az 
önkormányzat, mint konzorciumi tag részvételéről.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

117/2014. (V. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók-, szolgáltatások és szálláshelyek 
fejlesztése című felhívás keretében megvalósítandó projektről 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani szóbeli tájékoztatót 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai 
attrakciók-, szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívásra a Tokaj-
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Hegyaljai Világörökségi Program érintett tagjaként pályázatot nyújt be, az alábbiak 
szerint: 
 

1. A támogatás intenzitása: 100 % 
2. A projekt tervezett bruttó összköltsége: 170.000.000,- Ft 
3. Az igényelhető támogatás tervezett összege: 170.000.000,- Ft 
4. Saját erő tervezett összege: 0,- Ft 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatban szereplő céllal 
egyetért, a projekt megvalósítását támogatja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1430 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 
   dr. Vitányi Eszter                    Aros János  
           jegyző                    polgármester 


