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Sárospatak Város Polgármesterétől 
 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 
 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

- a Képviselő-testületnek - 
 

a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. 
pontja szerint „a társulási megállapodás tartalmazza: (...) a társulás működéséről évente 
legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét.” 
 
A társulás megállapodás 6.10. pontja szerint „a társulási tanács tagjai évente legalább egy 
alkalommal beszámolnak képviselő testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről.” 
 
A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. év folyamán 
eddig 4 ülést tartott. 
 
 
2014. február 4. 
 
Az idei év első ülésének megtartására 2014. február 4-én került sor. Ennek során a Társulási 
Tanács megtárgyalta a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 7.) Társulási 
Tanács határozat módosításáról tárgyú előterjesztést, melynek megtárgyalásával törvényi 
kötelezettségnek tett eleget és a módosított bevételi és kiadási előirányzat 32.009 eFt-ban 
került megállapításra. 
 
A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztés megtárgyalását követően elfogadásra került a Társulás 2014. évi költségvetése, 
melynek kiadási főösszege 21.517 eFt, bevételi főösszege 22.830 eFt. Az 1.313 eFt 
költségvetési hiány fedezésére a 2013. év 1313 ezer Ft összegű költségvetési maradványának 
igénybevétele került elrendelésre. 
A Társulási Tanács 2014. évre a belső ellenőrzési feladat ellátására 25 Ft/fő/hó összegben, az 
orvosi ügyelet működtetésére 42,33 Ft/fő/hó összegben állapította meg a társulási 
hozzájárulás mértékét. 
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Megtárgyalásra és elfogadásra kerültek a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 
2014. évi belső ellenőrzési tervéről szóló és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati 
Társulás összesített, társulási szintű 2014. évi belső ellenőrzési tervéről szóló 
előterjesztések is. A Társulási megállapodás alapján a Sárospataki Polgármesteri Hivatal látja 
el a belső ellenőrzési feladatokat a társult Önkormányzatoknál és intézményeiknél. A belső 
ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján, a jegyző véleményének figyelembevétel 
készítette el a Társulásra vonatkozó 2013. éves ellenőrzési terv javaslatát. 
 
Egyéb ügyekben többek között tájékoztatás hangzott el az útfelújítások várható forrásairól, 
valamint felvetés a települések nyári rendezvényeinek összehangolásával kapcsolatban. 
 
 
2014. április 28. 
 
Az ülésen megtárgyalásra került a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. 
évi költségvetésének alakulásáról, teljesítéséről szóló előterjesztés. 
 

A Társulás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi 
és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

24.827 E Ft Költségvetési bevétellel 
31.732 E Ft Költségvetési kiadással 
1.226 E Ft pénzmaradvánnyal 

hagyja jóvá. 
 
 
A Társulás pénzmaradványa 1.226 e Ft, ami működési célú szabad pénzmaradvány. 
A Társulásnak nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalása és adóssága sincs.  
A központi ügyelet és a belső ellenőrzési feladatok ellátására átvett pénzt hiánytalanul 
megkapta a Társulás a tagönkormányzatoktól és ugyanilyen mértékben tovább is adta. Ez 
köszönhető a bevezetett inkasszó rendszernek és a folyamatos havi tájékoztatásnak. 
 
Ugyanezen ülésén tárgyalta a Társulási Tanács a Sárospatak és Térsége Önkormányzati 
Társulás 2013. évi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentés 
című előterjesztést és az azokban foglaltakat elfogadta. 
2013-ban egy ellenőrzés volt a Társulás vonatkozásában a Rendelőintézetnél. Az átadott 
működési célú pénzeszközök felhasználása került ellenőrzésre. 
 
Megtárgyalta továbbá a Társulási Tanács a központi ügyelet működéséről szóló beszámolót 
is. Soltész Ibolya a Rendelőintézet gazdasági vezetője elmondta, hogy jelenleg nincs 
kintlévősége az ügyeletnek, április hónap végével rendben van, a fizetési morál javult a 
tagtelepülések részéről. 
 
Napirendi pontként szerepelt még a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításáról szóló előterjesztés. A 
társulási SZMSZ-ben az államháztartási szakfeladatok helyett új, kormányzati funkció 
kódokat kell feltüntetni, ezért volt szükség a módosításra. 
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2014. szeptember 11. 
 
Az ülésen tárgyalta a Társulási Tanács a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás 
2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést. Mivel a Társulás 
feladata a központi ügyelet működtetésére és a belső ellenőrzésre korlátozódik, így az 
elszámolás is egyszerűsödött. A pénzügyi helyzet rendben van, a bevétel több volt, mint a 
kiadás, ami lehetőséget ad arra, hogy a Rendelőintézetnek mindig pontosan az előírt összeget 
kerüljön kifizetésre. Van azonban 1.177 eFt követelése a tagokkal szemben a hivatalnak, ami 
az átadott eszközök leltárhiánya miatt keletkezett. 
 
Napirenden szerepelt még a Kenézlő polgármesterének felvetéséről szóló előterjesztés, 
miszerint meg kellene vizsgálni a Társulási vagyon felosztásának lehetőségét, hiszen számos 
olyan eszköz van a tagönkormányzatoknál, amit a Társulás pályázati forrásból szerzett be és 
használatra átadta az egyes önkormányzatoknak. A pályázatok többségének már lejárt a 
fenntartási kötelezettsége, így nincs akadálya a Társulás tulajdonában lévő eszközök 
átadásának. Különösen a 2008-ban beszerzett TEMSA OPALIN 9 típusú autóbuszt szeretné 
Kenézlő Község Önkormányzata tulajdonba venni, hiszen ehhez saját forrásból biztosított 
önrészt Kenézlő önkormányzata. 
 
Egyéb napirendi pontok között került tárgyalásra még Makkoshotyka polgármesterének 
felvetése, melyben javasolta, hogy kezdeményezzenek egyeztetést a Magyar Közút Nonprofit 
Kft-vel a Sárospatakról Makkoshotyka és Hercegkút felé vezető út kátyúzása ügyében, mert 
az útszakasz szinte járhatatlan. Javasolta, hogy Sárospatak, Hercegkút és Makkoshotyka 
polgármestere közös levélben forduljon a közút kezelőjéhez. 
 
 
 
2014. november 11. 
 
Az önkormányzati választásokat követő első Tanácsülés az új összetételű Társulási Tanács 
részvételével. A napirendek elfogadása előtt Aros János elnök gratulált a megválasztott 
polgármestereknek. Az új tanácstagok bemutatkoztak. 
 
Az ülésen napirendi pontként elhangzott Ruszkai József rendőr ezredes, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese tájékoztatója Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumról.  
 
Az ezredes Úr elmondta, hogy a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon az a cél, hogy 
valós képet próbáljanak alkotni közösen a járások, települések közrendjéről, közbiztonságáról, 
a meglévő problémákról, illetve azokról az eredményekről is számot adjanak. 
A rendőrség vezetése igyekszik minden ilyen fórumon részt venni, ennek nem protokolláris 
jellege van, hanem valóban közvetlen információkat szeretnének szerezni a helyi 
problémákról. 
Az egyes tagtelepülések polgármesterei egyenként bemutatkoztak és elmondták milyennek 
ítélik a közbiztonság helyzetét településükön. 
 
Szintén napirendi pontként hangzott el Tájékoztató a területi közigazgatás aktuális 
kérdéseiről, melynek során dr. Komáromi Éva, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Sárospataki Járási Hivatalának vezetője mutatta be a járási hivatal működését és foglalta össze 
az elmúlt két év eseményeit. 
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Egyéb napirendek között hangzott el dr. Vitányi Eszter jegyző delegálással kapcsolatos 
tájékoztatója. Kérte a települések képviselőit, hogy mindenki aktualizálja a Társulásba 
történő delegálásról hozott képviselő-testületi döntést, valamint küldjék meg a 
képviselőtestületek határozatát a Társulás SZMSZ-ének jóváhagyásáról. 
Megvitatásra kerültek továbbá a településeket érintő aktuális problémák, úgymint az Intercity 
vonatok visszaállításának ügye, a vasúti pályaszakasz felújítás előrehaladása, a pótlóbuszokra 
is felszámolt gyorsvonati pótjegy díja. 
 
 
Sárospatak, 2014. december 2. 
 
         Aros János 
 
Készítette: Hogya Róbert 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 

dr. Vitányi Eszter 
         jegyző 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2014. (XII. 12.) KT. határozata 
 

a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 
tevékenységről 

 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta és 
azt elfogadta. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter        Aros János 
         jegyző        polgármester 

 


