
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2013. január 10-ei rendkívüli ülésén.  

 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 
 Jarecsni János László 
 Stumpf Lászlóné  

Vámosi Ilona bizottsági tagok 
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 Aros János polgármester  
 dr. Vitányi Eszter jegyző  
 Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője  

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens 

dr. Szebényi Tibor tanácsos 
 
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba és Halász Péter bizottsági tagok nincsenek jelen.  
 
           A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Sikora Attila alpolgármester. 

 
Napirend:  
 
 A nyílt ülésen elfogadottak szerint.  
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához 
tulajdonosi hozzájárulásról  
Az előterjesztés a 2013. január 10-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Aros János polgármester: Megkérdezte a pályázattal foglalkozó személyeket, hogy volt-e 
ilyen irányú felújítási pályázata az önkormányzatnak a Kossuth út 44. szám vonatkozásában. 
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens: Volt, csak elutasításra került.  
 
Aros János polgármester: A tervek rendelkezésre állnak az esetleges pályázat 
benyújtásához. Nyilatkozni arról tud az önkormányzat, hogy nincs, tehát nyugodtan 
benyújthatják a pályázatot. Jegyző asszony kérdezte, hogy ez azt jelenti-e, hogy a járási 
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hivatal marad a Kossuth u. 44. szám alatt? Nem feltétlenül jelenti azt, viszont most a járási 
hivatal itt működik, tehát csak erre tudnak benyújtani pályázatot. Természetesen ha mégis a 
járási hivatal költözne a volt Esze Tamás Általános Iskola épületébe, akkor meg kell találni a 
módját, hogy át tudják venni a pályázatot és akkor Polgármesteri Hivatalként tudják tovább 
folytatni.  
Ezt így végigvezetve még ha sok is a bizonytalanság, akkor sem mondhatják azt, hogy nem 
támogatják, tehát támogatják és nem nyilatkozhatnak mást, mint ami a valóság, hogy nincs 
ilyen pályázat.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán 
Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Jelenlévő Humán Bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag –, a Humán Bizottság 3 
igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
7/2013. (I. 10.)  

 
h a t á r o z a t a  

 
a TIOP-3.3.1.A-12/2 kódszámú pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulásról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  
 
 
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyről 
külön jegyzőkönyv készül.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Egyed Attila s.k.           Hajdu Imre s.k. 
 a bizottság tagja                         a bizottság elnöke  
 
 
 
 
 
 


