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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 18-án 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester 
Egyed Attila  
Hajdu Imre  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szabó András  
Szvitankó Tamás   

 
dr. Szebényi Tibor   aljegyző  

 
 
Meghívott:  Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője   
 
 
Megjegyzés: Szvitankó Tamás képviselő az 1. napirend tárgyalása közben érkezett. 

Kiss Csaba, Krai Csaba és Zérczi László képviselők nincsenek jelen.   
 
 A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: dr. Vitányi Eszter 

jegyző, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője  
 

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 7 fővel határozatképes – az ülést megnyitja.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, majd kérdezi, hogy van-
e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri, aki a napirendi pontokat elfogadja, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta:  
 
 
 
Napirend:  
 
 
 

1. Javaslat a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

2. Javaslat a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

3. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 

Aros János polgármester: Kéri Hajdu Imre elnök urat, hogy ismertesse a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslatát.  
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Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta, melyet egyhangú szavazással elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
 
Szvitankó Tamás képviselő a napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
Aros János polgármester: A jelenlegi javaslat egy korábbi - a Nemzeti Kulturális Alap – 
pályázat következő része, melyre 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A 
kötet címe „Száz éves történetek”, amely 800 példányban jelenik meg. 
A pályázattal kapcsolatban 3 ajánlat bekérésére került sor. Az RPE Regionális Projekt 
Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. bruttó ajánlati ára 3.220 eFt, a Milagrossa Kft. bruttó ajánlati 
ára 3.150 eFt, valamint az Á. Tóth & Barátai Produkciós és Reklámügynökség Kft. bruttó 
ajánlati ára 3.000 eFt volt.  
Az értékelést végző bizottság megállapította, hogy az ajánlatkérés szabályos volt, a 
legkedvezőbb ajánlatot az Á. Tóth & Barátai Produkciós és Reklámügynökség Kft. adta, 
amely nyertessé nyilvánításához a Képviselő-testület döntése szükséges, így kéri, hogy a 
Képviselő-testület döntsön a kötet kiadási munkálatainak elvégzésével kapcsolatos 
megbízásról. A vállalkozási szerződést a javaslathoz mellékelték.  
Kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, 
úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

148/2014. (VI. 18.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

a „Száz éves történetek” című kötet megjelenéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Á. Tóth & Barátai Produkciós- és 
Reklámügynökség Kft-t (3530 Miskolc, Kálvin J. utca 1/a. 103.) bízza meg a „Száz éves 
történetek” című kötet megjelenésével kapcsolatos munkálatok elvégzésével, és 
felhatalmazza a polgármestert – az előterjesztés mellékletét képező – vállalkozási 
szerződés megkötésére.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
 
 
 
 



 4 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a KEOP 2014-1.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó 
feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Az Új Széchenyi Terv keretében olyan önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani amelyekben közfeladatot ellátó 
intézmények működnek. A támogatásból napelemes rendszerek elhelyezése támogatható 
valamennyi kapcsolódó költséggel együtt. A támogatás intenzitása 100 %. A tervezett építési 
beruházás előzetesen becsült értéke (egyben a pályázható maximális összeg) 50.000.000,-Ft.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: Eredetileg két pályázati felhívásra 
számítanak. Az egyik egy komplex, amelybe a Carolina Óvoda és Bölcsőde került volna bele: 
napelem, földszinti nyílászárók cseréje és földszinti öntvény radiátorok cseréje. Viszont az 
előzetes energetikai mérések szerint az energia megtakarítás nem éri el azt a szintet, ami miatt 
megállná a helyét a pályázat. Ezért sajnos el kell hagyni a nyílászáró, illetve a radiátor cserét, 
a napelemeket pedig ebből a komplexből át kell tenni a napelemes pályázatba.  
Így az eredetihez képest nem három intézmény szerepelne napelemesben, hanem négy, 
nevezetesen a Polgármesteri Hivatal, Sárospatak Város Rendelőintézete, a Kommunális 
Szervezet, illetve negyedikként a Carolina Óvoda és Bölcsőde, mivel nem állja meg a helyét a 
másik komplex pályázatban az óvodai elképzelés.  
Ez azt jelenti, hogy amit termel a napelem, az egy visszatáplálásos mérőórán keresztül megy 
az ÉMÁSZ-nak, ezzel csökkentik a létesítmények működési költségeit.  
 
Aros János polgármester: Javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását. A határozati 
javaslat kiegészítésére tett javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, kéri Erdős Tamás 
ügyvezetőt ennek ismertetésére.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: A bizottság javaslata, hogy ne 
három, hanem négy intézmény neve kerüljön be a határozati javaslat 1. pontjába. A 3. 
pontban, ahol javaslatként szerepel, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó 
szerződést a polgármester megkösse, ezzel kapcsolatban javasolják, hogy „feltételes” 
közbeszerzési eljárás szerepeljen.  
 
Aros János polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására – 500.000,-Ft – is csak akkor 
támogatja a Képviselő-testület, ha az a nyertes pályázatban elszámolható.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: A határozatban szerepeljen, hogy a 
Képviselő-testület csak arra hatalmazza fel a polgármestert, hogy csak olyan kötelezettséget 
vállaljon a pályázat előkészítésével kapcsolatban, amely csak a pályázat elnyerése esetén 
jelent a város számára pénzügyi kötelezettséget és ott elszámolható.  
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat a fenti módosításokkal és kiegészítéssel elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

149/2014. (VI. 18.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati 
kiírásra pályázat benyújtásáról és a kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás 

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

1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című pályázati felhívásra, a következő intézmények vonatkozásában:  
 
1.1. Sárospataki Polgármesteri Hivatal (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.) 
1.2. Sárospatak Város Rendelőintézete (3950 Sárospatak, Comenius utca 20.) 
1.3. Kommunális Szervezet (3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2.) 
1.4. Carolina Óvoda és Bölcsőde (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.)  

 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a Dr. 
Szabó Gergely Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 33. III/2., dr. Szabó 
Gergely irodavezető ügyvéd) ajánlata a legkedvezőbb, így őt jelöli meg az eljárás 
nyertesének. 

 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodával a feltételes 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szerződést megkösse. 

 
4. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2014-4.10.0/N 

számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos építési 
tevékenységre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

 
5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy csak olyan kötelezettséget 

vállaljon a pályázat előkészítésével kapcsolatban, amely csak a pályázat elnyerése 
esetén jelent az Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséget és ott 
elszámolható.  

 
 

Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
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Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy 
miután még vizsgálják a Carolina Óvoda és Bölcsődét, hogy belefér-e a komplex pályázatba, 
ha igen, akkor össze kell hívni még egy képviselő-testületi ülést, a pályázatnak a benyújtására 
azzal, hogy nem kell feltételes közbeszerzési eljárást indítani, mert nem lesz rá idő. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Kéri aljegyző urat, ismertesse, miért szükséges a hivatal alapító 
okiratának módosítása?  
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: A Képviselő-testület márciusi ülésén döntött az alapító okirat 
módosításáról. A Magyar Államkincstár a bejegyzés kapcsán néhány módosítást javasolt, ez 
kerülne beépítésre az alapító okiratba.  
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
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  
 

150/2014. (VI. 18.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását – a 71/2014. (III. 
28.) KT. határozatát visszavonva – a határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes 
szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet a 150/2014. (VI. 18.) KT. határozathoz 
 
 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
161/2013. (VI. 28.) KT. határozattal elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító 
Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. 
 

Az Alapító Okirat 3. pont „Jogelődjének” helyébe az alábbi szöveg lép: „Beolvadt jogelőd” 
 

 
2. 

 
Az Alapító Okirat 5. pont 
 
„841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443      Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
044310 Építésügy igazgatása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása” 
 
 

3. 
 
Az Alapító Okirat 6. pont „felügyeleti szervének neve: Sárospatak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete” helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ irányító szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 
 

4. 
 
Az Alapító Okirat 7. pont „Illetékességi területe” helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„ Illetékessége, működési köre” 
 

5. 
 
Az Alapító Okirat 8. pontja 
 „ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.” 
 szövegrész törlésre kerül. 
 

6. 
 

Az Alapító Okirat 9. pontja 
 „Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 szövegrész törlésre kerül. 

7. 
 

Az Alapító okirat 10. pontszámozása 8. pontra változik. 
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8. 
 

Az Alapító Okirat 11. pontja 9. pontra és az alábbi megnevezésre változik:  
„ 9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” 
 
Kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„ A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.” 

 
 

9. 
 
Az Alapító Okirat 12. pontja 10. pontra változik. 
  
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, ez esetben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadók.”  helyébe az alábbi szöveg lép: 
„ 

− közszolgálati jogviszony 
− munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 
− közfoglalkoztatási jogviszony 
− megbízásos jogviszony” 

 
10. 

 
A 2013.VI.28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
„Záradék: 
 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2013. VI. 28. napján kelt, 161/2013. (VI. 
28.) KT. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti  
 
Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2014. (VI. 18.) 
KT. határozatával hagyta jóvá.” 
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2014. (VI. 18.) KT. határozatával hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2014. június 18.  
 

                                                Aros János  
 
                    polgármester 
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2. melléklet a 150/2014. (VI. 18.) KT. határozathoz 
 

 
A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a következő alapító okiratot 
adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
 
      Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 
 
2. A költségvetési szerv székhelye, címe: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
3. Beolvadt jogelőd megnevezése, székhelye: 
 
Neve: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
          (megszűnés jogcíme: egyesítéssel beolvadás) 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 20. 
 
4. A költségvetési szerv közfeladata: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, segíti 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését. A Polgármesteri Hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 
 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
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016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
044310 Építésügy igazgatása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 
 
6. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye:  
 
Neve: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
 
7. Illetékessége, működési köre: 
 
- Sárospatak közigazgatási területe. 
- Az építésügyi hatósági feladatok tekintetében a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1/A. 
mellékletében felsorolt Sárospatak építésügyi körzetközponthoz tartozó településekre terjed 
ki. 
 
8. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
- Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi ingatlanok: 

a 300. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan 
a 415. és a 416. hrsz-ú, a valóságban Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. szám alatti 

ingatlan (melléképületek) 
 
- a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 
 
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat 
alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

− közszolgálati jogviszony 
− munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 
− közfoglalkoztatási jogviszony 
− megbízásos jogviszony 

 
 
Záradék: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2013. VI. 28. napján kelt, 161/2013. (VI. 
28.) KT. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti  
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Az alapító okiratot Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2014. (VI. 18.) 
KT. határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Sárospatak, 2014. június 18.  
 
            Aros János  
           polgármester  

 
 
 

 
 
Szvitankó Tamás képviselő: Szombaton 1700 órától tartja a Józseffalváért Egyesület a már 
hagyományos Józseffalvai svábok betelepülésének évfordulóját. Dr. Kiss Tóth Lajos elnök úr 
kérését tolmácsolja, mely szerint szeretettel meghívja a Képviselő-testület tagjait erre az 
ünnepségre, ahol ünnepi beszédet Aros János polgármester úr mond, illetve Dr. Hörcsik 
Richárd.  
Az egyesület a város által pályázott a „Mesterségek Háza” című projektre, a pályázat 46 
millió forinttal nyert, amelynek rövidesen elindul a megvalósítása.  
 

 
 

A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1445 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

A jegyző távollétében: 
 
 
 
 

  dr. Szebényi Tibor           Aros János  
          aljegyző          polgármester  


