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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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 
 
 

• 337/2012. (XI. 30.) KT. határozat 
• 319/2013. (XI. 29.) KT. határozat 
• 338/2013. (XII. 13.) KT. határozat 

 
Tárgy: a 2013. évi startmunka pályázatok benyújtására; a 2013-2014. évi téli 
közfoglalkoztatás pályázat benyújtására; a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás 2. körös 
pályázatának benyújtásáról. 
 
A határozatokban foglaltak végrehajtása, az alábbiakban részletezve megtörtént: 
 

• Belvíz program (Bodrog-part): 
52 fő foglalkoztatása valósult meg 2013. március 1-től – 2013. december 31-ig.  
Összesen 66.904.193,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

46.801.960,- Ft bértámogatás 
20.102.233,- Ft beruházási és dologi költség 

 
• Önkormányzati utak program: 

55 fő foglalkoztatása valósult meg 2013. március 11-től – 2013. december 31-ig.  
Összesen 68.900.209,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

47.492.400,- Ft bértámogatás  
21.407.809,- Ft beruházási és dologi költség 

 
• Mezőgazdasági program: 

27 fő foglakoztatása valósult meg 2013. március 1-től – 2013. december 31-ig. 
Összesen 34.708.029,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

23.308.490,- Ft bértámogatás 
11.399.539,- Ft beruházási és dologi költség 
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• Mezőgazdasági program (fólia):  

20 fő foglalkoztatása valósult meg 2013. március 1-től – 2014. február 28-ig. 
Összesen 32.824.549,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

21.410.208,- Ft bértámogatás 
11.414.341,- Ft beruházási és dologi költség 

 
• Téli közfoglalkoztatás I.: 

113 fő foglalkoztatása valósult meg 2013. november 1-től – 2014. április 30-ig. 
Összesen: 63.909.839,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

58.099.854,- Ft bértámogatás 
  5.809.985,- Ft beruházási és dologi költség 

 
• Téli közfoglalkoztatás II.:  

100 fő foglalkoztatása valósult meg 2013. december 31-től – 2014. április 30-ig. 
Összesen 42.122.328,- Ft támogatást nyertünk el az alábbi bontásban: 

36.001.131,- Ft bértámogatás 
  6.121.197,- Ft beruházási és dologi költség 

 
 

• 297/2013. (XI. 14.) KT. határozat 
• 352/2013. (XII. 13.) KT. határozat 

 
Tárgy: a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására; „Villamos energia kereskedelmi szerződés Sárospatak Város Önkormányzat 
közvilágítási célú villamos energia beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról, a szerződés megkötéséről. 
 
A határozatokban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 353/2013. (XII. 13.) KT. határozat 
• 30/2014. (I. 31.) KT. határozat 

 
Tárgy: a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése 
elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési szakaszában 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vállalkozási szerződés keretében” című 
közbeszerzési eljárás megindítására; a “Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt 
előkészítési szakaszában megvalósíthatósági tanulmány elkészítése vállalkozási szerződés 
keretében” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 
 
A határozatokban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 354/2013. (XII. 13.) KT. határozat 
• 29/2014. (I. 31.) KT. határozat 

 
Tárgy: a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése 
elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési szakaszában általános 
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projektmenedzseri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében” című közbeszerzési 
eljárás megindítására; a “Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, 
korszerűsítése elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítési szakaszában 
általános projektmenedzseri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében” című 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 
 
A határozatokban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 35/2014. (II. 13.) KT. határozat 
• 77/2014. (IV. 16.) KT. határozat 

 
Tárgy: a „Vállalkozási szerződés a Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának 
bővítése, korszerűsítése elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt előkészítése 
során tervezői tevékenységek ellátására” című közbeszerzési eljárás megindításáról; a 
“Vállalkozási szerződés keretében a „Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és 
tisztításának bővítése, korszerűsítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2013-0030 számú projekt 
előkészítése során tervezői tevékenységek ellátása” című közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 
 
A határozatokban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 109/2014. (V. 06.) KT. határozat 
 
Tárgy: a szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról. 
 
Sárospatak Város Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása céljából 
megpályázott 2.652.320,- Ft-ból 2.032.800,- Ft támogatást nyert el. Ennek eredményeképpen 
lehetőség nyílt 105 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek napi 
egyszeri melegétkeztetésére 44 munkanapon keresztül, 2014. június 23. napjától – 2014. 
augusztus 22. napjáig. 
Az étkeztetés lebonyolításában a Sárospataki Gondozási Központ munkatársai vettek részt, az 
ételt a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosította. Az 
Önkormányzat és a Kft. között létrejött szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Kft. a 
meleg ételt az elnyert támogatás legalább harminc százalékának, azaz 609.840,- Ft-nak 
megfelelő értékben kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy 
előállított alapanyagokból állította elő. 
Az elnyert támogatás elszámolása a Magyar Államkincstár felé a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően határidőben megtörtént. 
 
 

• 177/2014. (VII. 10.) KT. határozat 
 
Tárgy: távhőszolgáltatással kapcsolatos ármegállapítással és árváltozással kapcsolatos 
állásfoglalásról. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 



 4 

• 178/2014. (VII. 10.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Rajztanárok Zempléni Alkotókörének kérelméről. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került, dologi – szállítási – segítség nyújtása iránti 
kérelemmel a Rajztanárok Zempléni Alkotóköre nem élt az Önkormányzat felé. 
 
 

• 191/2014. (VII. 17.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Sárospataki Borterasz megvalósításának támogatásáról. 
 
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 193/2014. (VIII. 14.) KT. határozat 
 
Tárgy: rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról. 
 
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
 
 

• 213/2014. (VIII. 29.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetőjének támogatási kérelméről. 
 
A támogatás 2014. szeptember 11-én átutalásra került a kedvezményezettnek. 
 
 

• 225/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Települési Értéktár Bizottság eddigi munkájáról. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 

• 227/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a város zöldterületeinek nagyságáról. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 

• 229/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a startmunkaprogram eszközeinek használatba adásáról. 
 
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént. 
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• 231/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának jóváhagyásáról. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 

• 232/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: önkormányzati ingatlan bérbeadására – Sárospatak belterület 2894/5. hrsz. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést 2014. október 30-i ülésén megtárgyalta és 268/2014. (X. 
30.) KT. határozatával a Sárospatak 2894/5. helyrajzi számú ingatlant bérbe adta. 
 
 

• 233/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekről. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 

• 234/2014. (IX. 26.) KT. határozat 
 
Tárgy: a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
engedményezéssel kapcsolatos megkereséséről. 
 
A határozat az érintetteknek megküldésre került. 
 
 
Sárospatak, 2014. december 4. 
 
 
 
          Aros János 
 
 
 
Készítette: dr. Szebényi Tibor 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 

dr. Vitányi Eszter 
         jegyző 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2014. (XII. 12.) KT. határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 
 

• 337/2012. (XI. 30.) KT. 
• 297/2013. (XI. 14.) KT. 
• 319/2013. (XI. 29.) KT. 
• 338/2013. (XII. 13.) KT. 
• 352/2013. (XII. 13.) KT. 
• 353/2013. (XII. 13.) KT. 
• 354/2013. (XII. 13.) KT. 
• 29/2014. (I. 31.) KT. 
• 30/2014. (I. 31.) KT. 
• 35/2014. (II. 13.) KT. 
• 77/2014. (IV. 16.) KT. 
• 109/2014. (V. 06.) KT. 
• 177/2014. (VII. 10.) KT. 
• 178/2014. (VII. 10.) KT. 
• 191/2014. (VII. 17.) KT. 
• 193/2014. (VIII. 14.) KT. 
• 213/2014. (VIII. 29.) KT. 
• 225/2014. (IX. 26.) KT. 
• 227/2014. (IX. 26.) KT. 
• 229/2014. (IX. 26.) KT. 
• 231/2014. (IX. 26.) KT. 
• 232/2014. (IX. 26.) KT. 
• 233/2014. (IX. 26.) KT. 
• 234/2014. (IX. 26.) KT. 

 
 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter        Aros János 
         jegyző        polgármester 

 


