
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 30-án a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részérıl: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Egyed Attila 

Halász Péter 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  

   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 

 
  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje  
  Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje 
  dr. Szebényi Tibor tanácsos  
   
 
Megjegyzés:   

 
Jarecsni János László, Kiss Csaba és Vámosi Ilona bizottsági tagok nincsenek 
jelen.   
 

Napirend elıtt: 
 
Hajdu Imre: Köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
bizottság rendkívüli ülése 4 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi 
pont tárgyalását, egyben kérdezi, hogy arra vonatkozóan van-e más javaslat. Amennyiben 
nincs, úgy kéri a bizottság szavazását a meghívóban kiküldött napirendi pont elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirendi 
pont tárgyalását elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés az Esze Tamás Általános Iskola beruházást megelızı munkaterület 
elıkészítési feladatok végrehajtásáról, bontott anyagok értékesítésérıl  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az Esze Tamás Általános Iskola beruházást megelızı 
munkaterület elıkészítési feladatok végrehajtásáról, bontott anyagok 
értékesítésérıl  
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Hajdu Imre : Az Esze Tamás Általános Iskola épületében a régi radiátorokat lebontották, így 
a legcélszerőbb megoldás a bontási fémhulladékok azonnali értékesítése lenne, melyre vételi 
ajánlatokat kértek a legközelebbi felvásárlóktól, melyre a Szorgos MÉH Bt. (Sárospatak), a 
Bodnár Méh Kft. (Kisvárda), a Luferro Kft. (Arnót) és a Z.H.K. Kft. (Bodrogkeresztúr) adott 
ajánlatot, ismerteti az összegeket.  
Az önkormányzat ingó vagyonának értékesítésrıl való döntési jogot a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat 3 millió forint értékhatár alatt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe 
helyezi. Javasolja a Szorgos MÉH Bt. részére a lebontott anyagok elszállítását.  
Kérdezi a bizottság tagjait van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, 
aki egyetért azzal, hogy a Szorgos MÉH Bt. részére kerüljön értékesítésre a bontási 
fémhulladék, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

138/2012. (V. 30.) 
 

h a t á r o z a t a  
 

az Esze Tamás Általános Iskola beruházást megelızı munkaterület elıkészítési 
feladatok végrehajtásáról, bontott anyagok értékesítésérıl 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben az 
Esze Tamás Általános Iskola átalakításával kapcsolatos építési közbeszerzési eljárás 
megvalósítása során keletkezett, a Önkormányzat tulajdonát képezı bontási 
fémhulladékot – radiátorokat és csıvezetéket – a Szorgos MÉH Bt. részére értékesíti. 
 
Felelıs: a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést 1515 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 

                                    Hajdu Imre s.k. 
                         a bizottság elnöke  
 
 


