
Jegyzıkönyv 
 
 

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

Halász Péter 
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

   
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 

 
  Sikora Attila alpolgármester  
  Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje 
  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje 

Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportügyintézı  
 
Megjegyzés:   
 

Jarecsni János László, Kiss Csaba és Stumpf Lászlóné bizottsági tagok 
nincsenek jelen.  

 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Hajdu Imre: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fıvel határozatképes. Javasolja a kiküldött 
meghívóban szereplı napirend tárgyalását, egyben kérdezi, hogy arra vonatkozóan van-e 
egyéb javaslat. Javaslat nem lévén kéri a bizottság szavazását a napirend elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend 
tárgyalását elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a Sárospatak és a Sárospataki Hírlap digitalizálására elnyert 
pályázati támogatás felhasználásáról, valamint a Sárospatak címő újság 
nyomdai feladatainak további ellátásáról  

 
 

Napirend tárgyalása: 
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1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak és a Sárospataki Hírlap digitalizálására elnyert 
pályázati támogatás felhasználásáról, valamint a Sárospatak címő újság nyomdai 
feladatainak további ellátásáról  
 

Hajdu Imre : Tudomása szerint a kiküldött anyaghoz képest van módosító javaslat, ezért kéri 
Dankóné Gál Teréziát, a Jegyzıi Iroda vezetıjét, ismertesse a módosító javaslatot.  
 
Dankóné Gál Terézia: A határozat-tervezetben az szerepel, hogy 2012. augusztus 1-jei 
határidıvel mondják fel a nyomdával a szerzıdést, ami egy nappal módosulna, tehát július 31-
el kerülne megszőntetésre a szerzıdés. Vighné Fehérvári Zsuzsanna tájékoztatása alapján a 
nyomda hozzájárul a megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszőntetéséhez. A 
módosító javaslat tehát az lenne, hogy augusztus 1. helyett július 31-el kerülne 
megszőntetésre a nyomdával a szerzıdés, így azt ezt követı naptól, augusztus 1-tıl kötnék 
meg a megbízási szerzıdést a felelıs szerkesztıi megbízásra, valamint a nyomdai feladatok 
ellátására is.  
 
Hajdu Imre : Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért A Sárospatak és Sárospataki Hírlap címő 
hetilapok 1910 és 1945, valamint 1990-2000 között megjelent lapszámok digitalizálási 
munkálatainak elvégzésérıl szóló határozati javaslattal, 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  
179/2012. (VII. 30.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
A Sárospatak és Sárospataki Hírlap címő hetilapok 1910 és 1945, valamint  

1990-2000 között megjelent lapszámok digitalizálási munkálatainak elvégzésérıl  
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglaltakat mellékletével együtt elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  

 
 
 

Hajdu Imre : Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a Sárospatak újság felelıs szerkesztıi 
megbízásáról és nyomdai feladatainak ellátásáról szóló határozati javaslattal, illetve a hozzá 
kapcsolódó megbízási szerzıdéssel az elhangzott határidı módosításával, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
180/2012. (VII. 30.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak címő újság felelıs szerkesztıi megbízásáról és nyomdai feladatainak 

ellátásáról  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal a 
módosítással, hogy a korábbi megbízási szerzıdés 2012. július 31. napjával szőnjön meg, 
és 2012. augusztus 1-tıl kerüljön megkötésre az új megbízási szerzıdés. 

 
 
 

 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1345 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 

               Hajdu Imre s.k. 
                         a bizottság elnöke  
 
 


