
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2013. február 26-ai rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 
 Halász Péter 

Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője 
 
Megjegyzés:  
 

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

 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Vitányi Eszter jegyző  

 
 
Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv 
aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, egyben kérdezi, hogy arra 
vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontot, valamint a 
jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslatot és a következő napirendi pont tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat adósságkonszolidációban való részvételről 
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Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat adósságkonszolidációban való részvételről 
Az előterjesztés a 2013. február 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a javaslattal 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 
polgármester úr részéről a holnapi nap folyamán kerül aláírásra az adósság átvállalásáról 
szóló szerződés, melynek mértéke még nem ismeretes, viszont mindenképpen szükséges 
hozzá e határozat elfogadása.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
68/2013. (II. 26.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
adósságkonszolidációban való részvételről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1520 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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


