
Jegyzıkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság és a Humán Bizottság 2011. január 10-ei rendkívüli együttes ülésén. 

 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 
 Jarecsni János László 
 Halász Péter 
 Stumpf Lászlóné bizottsági tagok 
 
a Humán Bizottság részérıl: 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Lendák Lajos Zoltán 
 Saláta László Mihály 
 Tarnavölgyi László 
 Zérczi László bizottsági tagok 
 
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 dr. Komáromi Éva jegyzı 
 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı 
 Koleszárné Braun Mónika közoktatási ügyintézı 
 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sport ügyintézı 
  
Megjegyzés: 
 Vámosi Ilona bizottsági tag a napirend tárgyalását követıen érkezett. Kiss Csaba nem 

volt jelen. 
 
Napirend elıtt: 
 
Hajdu Imre: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A bizottsági elnökök elızetes 
egyeztetése alapján magát javasolja levezetı elnöknek. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülése 5 fıvel, a Humán Bizottság ülése 5 fıvel határozatképes. Javasolja, 
hogy az elızetesen kiküldött meghívóban a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról szóló 
elıterjesztést együttes ülésen tárgyalják meg. Kéri a bizottságok tagjait, amennyiben a 
kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokhoz képest módosító javaslataik vannak, 
tegyék meg. 
Mivel más javaslat nem volt, kéri a bizottságok szavazását a napirendi pontokról. 
 
Jelenlévı Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
Jelenlévı Humán Bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a következı napirendi pont tárgyalását elfogadta: 
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N a p i r e n d : 
 

1. Elıterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
 
Hajdu Imre: Az elıterjesztést a bizottságok tagjai megkapták, mely szerint a Kispatak-2000. 
Kereskedelmi Kft. ajánlata a kedvezıbb. Javasolja, hogy a szállítási szerzıdést a Kispatak-
2000. Kereskedelmi Kft-vel kössék meg. 
Kéri a bizottságok véleményét. Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kéri a bizottságok 
szavazását arról, hogy a Kispatak-2000. Kereskedelmi Kft-vel kössék meg a 2011. évre 
vonatkozó iskolatej programra vonatkozó szállítási szerzıdést. 
 
Jelenlévı Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fı. 
 
Jelenlévı Humán Bizottsági tagok száma: 5 fı 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, a Humán Bizottság 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

1/2011. (I. 10.) Pü. és Gazd. Biz. 
1/2011. (I. 10.) Humán Biz. 

 
h a t á r o z a t 

 
a 2011. évi iskolatej programról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság a 2011. évi iskolatej 
programról szóló elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 
Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-vel kösse meg a szállítási szerzıdést. 
 
 
Hajdu Imre: Megköszönte a részvételt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak és a nyílt 
ülést bezárta. 
 
A Humán Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját, melyrıl külön jegyzıkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 

               Hajdu Imre        Szvitankó Tamás 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság               Humán Bizottság 
                   elnöke                                                           elnöke 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 


