
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. június 5-én a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. 
 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi Bizottság részérıl: 
 
  Hajdu Imre elnök 
  Jarecsni János László   

Kiss Csaba 
Halász Péter 
Stumpf Lászlóné 
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 

 
  Aros János polgármester 
  dr. Komáromi Éva jegyzı  
  Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje  
  Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje 
  dr. Szebényi Tibor tanácsos  
   
Megjegyzés:   

 
Egyed Attila bizottsági tag nincs jelen.   

 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Hajdu Imre: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 6 fıvel határozatképes. Javasolja a kiküldött 
meghívóhoz képest, hogy a bizottság nyílt ülésen tárgyalja meg a 2012. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót. Kérdezi, hogy a napirendi 
pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a 
bizottság szavazását az elhangzott kiegészítéssel a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 

1. Tájékoztató a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott 
pályázatról  
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Zárt ülésen:  
 

1. Elıterjesztés a Kommunális Szervezet igazgatói álláshelyére beérkezett 
pályázatok elbírálásáról  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott 
pályázatról  
 

Hajdu Imre : Kéri Rák Józsefnét, az Igazgatási Iroda vezetıjét, röviden ismertesse a 
tájékoztatóban foglaltakat. 
 
Rák Józsefné: Az önkormányzatok az idén is pályázhattak szociális nyári 
gyermekétkeztetésre, melynek benyújtási határideje elektronikus úton május 10-e, a postán 
történı benyújtás határideje május 11., így nem volt lehetıség arra, hogy ezt a Képviselı-
testület megtárgyalja. A Pályázatkezelési Szabályzat szerint abban az esetben, ha az 
önkormányzat önerı biztosítása nélkül nyújt be pályázatot, azt utólagos jóváhagyással kell a 
testület elé terjeszteni.  
Örömmel tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a mai napon kapták meg az értesítést, hogy az 
önkormányzat az általa pályázott teljes összeget elnyerte, ez azt jelenti, hogy 44 munkanapon 
keresztül 164 fı rászoruló gyermek napi egyszeri meleg étkeztetését tudják biztosítani, erre 
3.175.040,-Ft áll rendelkezésre, önerı nélküli pályázatról van szó.  
Elızetes egyeztetések már történtek, a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
vezetıjével, illetve a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival. 44 
munkanapra pályáztak – 2012. június 18-tól augusztus 31-ig terjedı idıszakra – gyakorlatilag 
a nyári szünidıben két hét kivételével folyna az étkeztetés.  
 
Hajdu Imre : Kérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
139/2012. (VI. 5.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
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Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl 
külön jegyzıkönyv készült.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

               Hajdu Imre s.k. 
                         a bizottság elnöke  
 
 
 


