
Jegyzıkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2013. június 24-ei ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: 
 
 Hajdu Imre elnök 
 Egyed Attila 

Jarecsni János László 
Halász Péter  
Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona bizottsági tagok 

 
a Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyzı 
Olajos Csaba fıépítész 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje 

 Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje   
dr. Szebényi Tibor tanácsos 
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintézı 
Móré Istvánné belsı ellenır 
Hogya Róbert munkatárs 

 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens 
 Szvitankó Tamás képviselı 
 
Meghívottak: 
  

Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje az ügyvezetı 
megbízásából. 

  
Megjegyzés:  

 
Kiss Csaba bizottsági tag nincs jelen.  
 
A meghívottak részérıl az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens, Hörcsig 
Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Stumpf Bálint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat – Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a 
Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a 
Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

 
 Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Az ülés meghívója a jegyzıkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzıkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Napirend elıtt: 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 6 fıvel határozatképes. A jegyzıkönyv 
aláírójának Egyed Attila bizottsági tagot javasolja, továbbá javasolja a meghívóban szereplı 
napirendi pontok tárgyalásán túl napirendre venni a ,,Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-
0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések 
megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon címő projekthez 
kapcsolódó vállalkozási szerzıdések módosításáról” és a ,,Javaslat Sárospatak Város 
Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének elfogadásáról” címő elıterjesztéseket. 
Kérdezi, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozóan van-e észrevétel, javaslat. 
Kérdés, javaslat nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontok tárgyalásával 
egyetért, valamint a jegyzıkönyv aláírójára tett javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzıkönyv 
aláírójára tett javaslatot és a következı napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat Sárospatak város településrendezési munkáinak folytatásáról, a bekért 
ajánlatokról 

2. Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

3. Javaslat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 

4. Javaslat a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési 
megállapodás jóváhagyásáról 

5. Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

7. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról 

8. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
9. Javaslat a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 
10. Javaslat közterület átnevezésérıl 
11. Javaslat fakivágási kérelemrıl 
12. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról  
13. Javaslat zártkerti ingatlan hasznosításáról 
14. Javaslat a Városi Sportpálya üzemeltetésére  
15. Javaslat a Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására  
16. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
17. Javaslat a 2013. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
18. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
19. Javaslat költségvetési elıirányzat zárolásáról  
20. A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelme 
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21. Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelme  
22. Tájékoztató a Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesülettıl a Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatásokról, bevételekrıl 
23. Javaslat a 2013. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú 

módosításáról  
24. Javaslat a Sárospatak, Katona J. u. 30. III/2. ajtószám alatti üresen álló 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
25. Javaslat a Sárospatak, Comenius u. 2. fsz. 7. ajtószám alatti üresen álló 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
26. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi u. 22. fsz. 6. ajtószám alatti üresen álló 

önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
27. Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció 

keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés 
megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási szerzıdések 
módosításáról 

28. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének 
elfogadásáról 

 
Zárt ülésen: 

 
1. Javaslat Major György Sárospatak, Budai Nagy Antal u. 20. szám alatti lakos 

szerzıdéshosszabbítási kérelmérıl 
 
 
Olajos Csaba fıépítész kérésére elsıként a meghívóban  elfogadott 9. napirendet tárgyalják. 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak város településrendezési munkáinak folytatásáról, a 
bekért ajánlatokról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri fıépítész úr esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Olajos Csaba fıépítész: Szóbeli kiegészítése nincs, a felmerülı kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Jarecsni János László: Kérdése, hogy fıépítész úr szakmailag a céget megfelelınek találja és 
ajánlja-e?  
 
Olajos Csaba fıépítész: Szakmailag mindegyik cég megfelelı, de a RÉGIÓ Kft. szaktervezıi 
listát nem adott, így a szakmai hátterét nem tudták ellenırizni.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az anyagból kitőnik, hogy a két legalacsonyabb összegő 
HADAS Kft. és La-Urbe Kft. dolgozott már az önkormányzat számára. Jelenleg élı 
szerzıdése a fıtér építésével kapcsolatosan a HADAS Kft-nek van. Kérdése, mennyire köti az 



 4 

önkormányzatot az olcsóbb ajánlat megléte, ill. hogyan tudnának még kedvezıbb ajánlatot 
alkudni, mert a HADAS Kft-t javasolja? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kiegészítésként elmondja, hogy az elızı településrendezési terv 
módosítása alkalmával a HADAS Kft. megbízást kapott különféle munkarészek 
kidolgozására, melynek három modulja volt. Ezek felhasználása, ha nem is 100 %-ban, de 
azért is indokolt, mert ezért 2010-ben pénzt fizettek, de nem használták fel. A három elem 
közül van olyan, melyet szerzıi jog véd. A HADAS Kft. javaslatában felhívta az 
önkormányzat figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat fel kívánja használni a 
rendezési terv módosítása alkalmával, azért anyagi ellenszolgáltatás jár. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Megjegyzi, az ellenszolgáltatás 
összege – mely az anyagban is szerepel – 900.000,-Ft + ÁFA. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: E kérdést széles körben körüljárták, kamarai szakjogászokkal is 
egyeztettek, teljesen kihagyni a Kft. anyagát nem lehet – miért is tennék, hisz fizettek érte. 
Ha a LA-URBE Kft. nyeri meg a munkát és felhasznál a HADAS Kft. szerzıi jogvédelem 
alatt álló anyagából, fizetnie kell érte, ha nem fizet érte, per várható. Megnézve viszont a LA-
URBE Kft. ajánlatát, melyhez hozzáadódik a szerzıi jog ellenszolgáltatási összege a HADAS 
Kft. ajánlatánál tartanak.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Tehát pénzügyi oldalon is ki tudják a szakmai érveket 
egyenlíteni. Ez számára meggyızı, megköszöni jegyzı asszony kiegészítését. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Kérdése, a LA-URBE Kft. nem tudott arról, ha a szerzıi 
jogi védelem alatt álló anyagot fel kívánja használni, akkor még fizetnie kell? 
 
Olajos Csaba fıépítész: Tudott róla. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Véleménye szerint ez esetben az árajánlatába ezt be kellett 
volna építenie. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: A LA-URBE Kft. vitatja ennek jogi részét. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Nem javasolja olyan céggel a szerzıdéskötést, amely bármit 
is vitat.  
 
Olajos Csaba fıépítész: Kiegészítésként elmondja, hogy a HADAS Kft-n kívüli 3 ajánlattevı 
cég valamilyen formában vitatta a szerzıi jogvédelmet – errıl a szerzıi jogvédelmi törvény 
röviden rendelkezik. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a határozat-tervezet B./ 
variációját javasolja elfogadásra, errıl kéri a bizottság döntését. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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173/2013. (VI. 24.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

Sárospatak város településrendezési munkáinak folytatásáról, a bekért ajánlatokról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezet B./ variációját javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek, miszerint a 
HADAS Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevınek és hatalmazza fel a polgármestert a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szerzıdés aláírására.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzını rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, kiemelve, hogy 
több egyeztetés elızte meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás felülvizsgálatát. A 
társulás megszőnhetett volna jogutóddal vagy jogutód nélkül, vagy fennmarad. A Társulási 
Tanács tagjai úgy gondolták, hogy a társulás jelenlegi feladatellátását – belsı ellenırzés, 
központi orvosi ügyelet, területfejlesztési feladatok – Sárospatak kivételével önmagukban 
nem tudják megoldani.  
Mivel a feladat marad, a társulási forma adott, a megállapodás jogszabályoknak megfelelı 
módosításával a feladatellátás zökkenımentesen folyhat tovább július 1-jét követıen is – a 
Társulási Tanács ülésén e döntés született. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Észrevétel nem lévén javasolja az elıterjesztés elfogadását, 
melyrıl kéri a bizottság döntését. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
174/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  

módosításáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az elızı napirend folytatásaként szükséges a Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása. Véleménye szerint nincs szükség szóbeli 
kiegészítésre. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztés elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
175/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatának elfogadásáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló 
együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Az elızı két napirend folyományáról van szó az elıterjesztésben. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Észrevétel nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
176/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 
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a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzını szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Hozzászólásában elmondja, megszületett az a Kormányrendelet, 
amely a 4000,-Ft-os egységnyi munkaráfordítást 2013. július 1-tıl 2000,-Ft-ra csökkentette. A 
szolgáltató kidolgozta a díjtételekre vonatkozó táblázatot.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Véleménye szerint a februári ülésen – jogszabály alapján - 
nagyon magas díjtételek kerültek meghatározásra, mely a lakosság részére megterhelı. A 
javaslatban szereplı 895,-Ft-os díjat korrektnek tartja. Kérdése, hányszor fogják beszedni 
ezen összeget? Továbbá a Kft. már beszedte a lakosság nagy részétıl az emelt díjat. Ezek az 
emberek vissza fogják kapni a pénzüket? Nem tudja azt sem, hogy a lakosság azon részétıl, 
aki kifizette fél évre az éves díjat, még kérik-e a 895,-Ft-ot is, vagy visszakapják a korábbi és 
mostani díjtétel különbözetét, vagy aki eddig nem fizetett, annak már csak 895,-Ft-ot kell 
fizetnie, vagy a 895,-Ft-ot kétszer kell befizetnie?  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: 2013. év elejétıl valóban 
háromszorosára emelkedtek a díjtételek, de a Kft. nem ilyen árajánlattal állt elı. 2013. július 
1-tıl pedig 10 %-os rezsicsökkentés lesz. Év elején még nem volt ismert a rezsicsökkentés 
mértéke és amikor elindultak a magasabb árral úgy határozták meg, hogy aki elsı alkalommal 
kifizeti a kémény díjat – az új törvény alkalmankénti árat határozott meg, nem félévet -, annak 
a második alkalommal ingyen elvégzik a munkát. Hangsúlyozza, hogy akkor még nem volt 
ismert a rezsicsökkentés mértéke és ezt a kockázatot a társaság vállalta.  
Elmondja továbbá, hogy nem 4.000,-Ft-os díjjal indultak 2013. februárjában, hanem 20 %-al, 
vagy még többel olcsóbban. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Az utoljára elhangzottakkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy ez 
nem így van.  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Elmondja továbbá, hogy a 
közületi kémények díjfizetése besorolódott a lakossági díjakba, így nem nagy a nyereségük e 
tevékenységen, és ezután még kevesebb lesz. A rezsicsökkentés pedig méginkább 
csökkentette a lakosság díjfizetési kedvét.  
Megnyugtatásként ismételten elmondja, hogy aki már kifizette idén a díjat, attól már nem 
fognak pénzt beszedni idén, de a munkát elvégzik.  
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dr. Vitányi Eszter jegyzı: Hangsúlyozni szeretné, hogy az elsı javaslat 4.000,-Ft-ról szólt, a 
20 %-os csökkentés pedig nem önkéntes felajánlásuk volt, hanem a komoly munkájának 
eredménye. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Véleménye szerint minden lakosnak egyformán kellene 
meghatározni a díjfizetést. Aki viszont idén már fizetett díjat, az többet fizetett, mint az, aki 
még nem fizetett, hisz neki már csak 895,-Ft-ot kell fizetnie. Hiába mondja majd a 
lakosságnak, hogy olcsóbb és hathatós intézkedést tett úgy a kormány, mint az önkormányzat, 
mert a lakos azt látja, hogy elvették a pénzét. Erre magyarázatot kell adniuk. 
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: A már megfizetett, régi 
nevén ,,éves díj” azt az összeget teszi ki, mintha a cég két alkalommal végezné el a kémények 
ellenırzését és tisztítását. A 2 x 895 nincs 2300, ennyit fizetett a lakos, pontosabban 1990,-Ft-
ot. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hangsúlyozza, hogy aki elsı alkalommal kifizette a díjat, 
így is többet fizetett már, mint aki ezután fog. İk visszakapják-e a különbözet összegét? 
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Hangsúlyozza, hogy az 
1990,-Ft-os díj alkalmankénti díjként, nem éves díjként volt megállapítva.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Nem így van, két alkalomról van szó. A rendeletben is szerepel, 
hogy a díj az 1. sorszám alatt meghatározott 1990,-Ft díjtétel esetében Ft/2 alkalmat jelöl. Ha 
1990,-Ft két alkalmat jelent, és július 1-tıl 895,-Ft-ban kerül megállapításra a díj, 
értelemszerően 100,-Ft mindenkinek visszajár.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Megnézve a 2012-es díjakat, megint többszörösére emelték 
az árakat.  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: A probléma leginkább az, 
hogy a magasabb jogszabály nem éves, hanem alkalmankénti díjat jelöl. Ezért gondolta a cég, 
hogyha elsı alkalommal kifizeti a díjat az illetı, második alkalommal – nem félévkor – díjat 
nem szednek.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Elmondja, hogy több, mint 10 éve Sárospatakon él, de még 
nem fordult elı, hogy egy éven belül két alkalommal járt volna nála a kéményseprı. Ha egy 
alkalommal jön, az csak 895,-Ft és nem 1990,-Ft. Nem száz forint vitatásáról van szó.  
 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı asszony a Kft. képviselıjének megmutatja az önkormányzat által 
elfogadott és jelenleg hatályos 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletet, mely megküldésre 
került a Kft. részére is.  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Ez esetben aki nem 
fizetett eddig, az jár jól, mert csak 895,-Ft-ot kell fizetnie. A tisztítást elvégzik mindkét 
alkalommal.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kérdése, aki egy összegben kifizette az 1990,-Ft-os éves díjat, 
annak visszatérítik a különbözetet?  
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Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: A visszafizetés nehéz 
kérdés. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Nyilvántartás alapján bizonyára látható, ki fizette be a magasabb 
összegő díjat.  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Ez ügyben Bágyi Pál 
igazgató úr nyilatkozata szükséges.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kérése, hogy Bágyi Pál igazgató úr jöjjön el a képviselı-testületi 
ülésre.  
 
További kérdések, felvetések hangzanak el a 2012-es és 2013-as díjtételekre vonatkozóan. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a bizottságnak, hogy megfelelı információk 
hiányában egyelıre ne javasolják elfogadásra a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet, 
hátha a testület pénteki üléséig megérkeznek az információk, melyek megnyugtató választ 
adnak a felvetett kérdésekre. Kéri, aki ezzel 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 
177/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és kellı 
információk hiányában nem javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Eddig a lakossági díjakról volt szó, szeretné ismerni, mi 
a helyzet a közületi díjakkal.  
 
Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Vannak olyan díjak, 
melyek esetében nincs különbség a közület és a lakosság között, de van olyan, ahol van 
különbség (pl. 60 kW feletti teljesítményő kazánok). A rendelet csak a természetes személyre 
szól, a közületre nem, a közületnél az évi két alkalom továbbra is él. A közületek nincsenek 
túlfizetve. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: A rendelethez a Fogyasztóvédelem és az Iparkamara véleményét 
is csatolni kell. A javaslat megküldésre került a Fogyasztóvédelem részére, aki vizsgálni fogja 
az összegeket, remélhetıleg péntekig megkapják az ezzel kapcsolatos véleményt.  
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Farkas András a Zemplén Idegenforgalmi Kft. részlegvezetıje: Az Ipartestület véleménye 
részükre megérkezett, melyben közli a szakmai szervezet, hogy a rezsicsökkentésbıl nem 
lehet a munkát elvégezni, kompenzációra van szükség.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Le kell adni a kéményseprı-ipari szolgáltatást a 
vállalkozónak, ha nem éri meg neki. A napirendet lezárja. 

 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslat mindenki számára egyértelmő. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
178/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

179/2013. (VI. 24.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
180/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
181/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat közterület átnevezésérıl 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat, és az idıközben 
beérkezett két véleményt. A vitát megnyitja. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Szeretné, ha ilyen alapon megvizsgálnák a 
Bocskai utca elnevezését is, hivatkozik Bocskai Kassára történı bevonulására.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Írásos elıterjesztést kér következı ülésre.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Nem kíván írásos elıterjesztést tenni. 
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Kérdése, hogy a csatolt vélemények határidın belül 
érkeztek-e? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Igen, június 25-ig lehet véleményezni a kezdeményezést, melyet a 
helyben szokásos módon tettek közé, ezen túlmenıen a honlapon még ezzel kapcsolatos 
cikket is megjelentettek.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: A két vélemény szakemberektıl érkezett, de ha a 
lakosság széles köre elfogadta és nem reagált az új elnevezésre, véleménye szerint el lehet 
fogadni a ,,Jezsuita köz” elnevezést, ı is ezt támogatja.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Kiegészítésként elmondja, hogy 
nem kötelezı érvényő a vélemény elfogadása a Képviselı-testület számára, de nyilván 
figyelembe veheti.  
 
Jarecsni János László a bizottság tagja: Véleménye szerint nem lehet elvárni tılük, hogy a 
katolikus egyház ellen szavazzanak. A legjobb megoldás az lenne, ha a háttérben a két egyház 
megegyezne és nem kérnék az utcanév átnevezését, ha kérik, ı meg fogja szavazni.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyetért a javaslattal, hogy a két egyháznak kellene 
megegyeznie, az önkormányzatnak nem kellene felekezeti problémákba belefolynia.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Megjegyzi, a közterület Kádár Kata utca is maradhat. Az 
átnevezés viszont ebben az esetben a lakosságot nem érintené, hisz ezen a területen nincsenek 
lakások. Olyan utcák esetében viszont, ahol nagyszámú a lakosság, a rájuk esı felmerülı 
költségeket is mérlegelni kell - lakcímkártya, személyigazolvány, közmővek, stb. - .  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslat egy határozat-tervezetet tartalmaz, a fent 
ismertetett vélemények, ellenvélemények ismeretében kéri, aki javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a következı határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
182/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
közterület átnevezésérıl 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 

 
11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat fakivágási kérelemrıl 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének rövid 
szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Két szakvélemény érkezett be, 
mindkettı javasolja a fa kivágását és elıre is vetíti, hogy nemcsak ezen fákat, hanem 
majdnem az egész sor fáit ki lehetne vágni.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Megjegyzi, az Ady téren is van három kiszáradt fenyıfa, 
melyeket sürgısen ki kellene vágni.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: A munka elvégzésére egy 40 eFt-
os ajánlati ár érkezett, ha még el is kell szállítani a gallyat, nyesedéket, plusz 30 eFt-ot kér az 
ajánlattevı. Az árban valószínőleg benne van az engedélyezési eljárás is (útelterelés). 
Véleménye szerint 30 eFt-ért az önkormányzat a Kommunális Szervezettel is el tudja 
szállíttatni a gallyakat, így az elszállítatást nem rendelné meg.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyetért a javaslattal, minél olcsóbban legyen meg. 
Javasolja a fakivágást - egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén errıl kéri a bizottság döntését 
(határozat-tervezet a.) variációja).  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
183/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
fakivágási kérelemrıl 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezet a.) variációját javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kiegészítésként elmondja, hogy a határozat-tervezet a.) 
variációjában még az is szerepel, hogy felhatalmazzák a Kommunális Szervezetet a 
közterületen lévı fák kivágására. Elızı bizottsági és testületi ülésen kérés volt ez ügyben, 
hogy kérjenek be minél több árajánlatot. Az árajánlatokat megismerve szerepel az említett 
mondat a tervezetben.  
 
Jarecsni János László a bizottság tagja: Az újratelepítésrıl is kellene gondoskodni.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Az elızı anyagban is szerepelt az 
újratelepítés, és természetesen minden szakértı is ezt javasolja.  
 
Jarecsni János László a bizottság tagja: Egyetért a Kommunális Szervezet megbízásával. 
 
 
 

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról  
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének rövid 
szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: A Pavletics-ház kiürítésérıl és a 
Béla király tér 16. sz. alatti - korábban Mőszaki és Kommunális Iroda – épületérıl van szó. A 
közigazgatás átszervezésével a Mőszaki és Kommunális Iroda épülete megürült, a határozati-
javaslattal a testület kinyilvánítaná azt a szándékát, hogy szüksége van a Pavletics-házra, kéri 
a fenntartót, hogy ürítse ki az ingatlant, cserébe a Béla király tér 16. sz. alatti ingatlant tudnák 
részükre felajánlani. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyetért a határozati-javaslattal, kéri, aki ezzel 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 
184/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati tulajdonú ingatlan felajánlásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Felveti, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat talán a Kossuth u. 
44. sz. alatti épületben is elhelyezésre kerülhetne. Egyébként egyetért a javaslattal, meg kell 
lépni, hisz az önkormányzatnak most a Pavletics-házra van szüksége.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Elmondja, hogy a Kossuth u. 44. szám alatti épületbe átköltözött a 
Gyámhivatal, az Építéshatóság megmaradt része és a Tankerület, továbbá az ügysegédek.  
 
 
 

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat zártkerti ingatlan hasznosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének rövid 
szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Mind a bizottság, mind a 
Képviselı-testület elıtt szerepelt már az ügy. Kácsárdi ingatlanról van szó, melynek 
tulajdonjoga, birtokviszonya vitatott, ezzel kapcsolatosan idén februárban úgy döntött a 
testület, hogy nem értékesíti annak ellenére, hogy érkeztek ajánlatok, hanem megpróbálja az 
önkormányzat hasznosítani. Minden jogi és rendelkezésre álló lehetıség alapján 
megpróbáltak érvényt szerezni a testületi döntésnek, de nem sikerült. Ezért az a javaslat 
született, hogy miután érkezett be olyan vételi szándéknyilatkozat is, amely ebben a 
rendezetlen jogi formában is megvásárolná az ingatlant, korábbi határozatát vonja vissza a 
testület és egyelıre még csak az értékesítésre vonatkozó hajlandóságot mondja ki - ezt követi 
az értékbecslés, ajánlatok ismertetése, tehát visszakerül még a testület elé - .  
Megjegyzi, szerepel az anyagban jogi képviselıkkel egyeztetve, hogy az önkormányzat 
minden bizonnyal megnyerné a pert 3-4 év múlva, de addig rengeteg ügyvédi és egyéb 
költség merülne fel, így tették meg imént ismertetett javaslatukat.  
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dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kiegészítésként elmondja, ha elfogadják a tervezetet, még mindig 
lehet per az ügybıl oly módon, hogy a jelenleg gazdasági épületben életvitelszerően élı 
személy megtámadja az önkormányzati adásvételi szerzıdését. Ha per és per között kell 
választani, inkább indítson ı pert.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Megjegyzi, az illetı három éve 
nem indít pert.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
határozat-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
185/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
zártkerti ingatlan hasznosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Városi Sportpálya üzemeltetésére  
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a javaslatot, mellyel egyetért. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
186/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Városi Sportpálya üzemeltetésérıl 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadására  
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az anyag mindenki elıtt ismert. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
187/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Képviselı-testület 2013. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
beszámolóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
188/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
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17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetési elıirányzatok módosítására 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetıjének szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Az anyag az állami pótelıirányzat és a 
gödi ingatlan átvezetését tartalmazza a költségvetési rendeleten.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
189/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetıjének szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Röviden ismerteti a tájékoztatóban 
foglaltakat, hangsúlyozva, hogy az adósságkonszolidáció már a ,,küszöbön áll” 62 %-kal.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
tájékoztatóról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
190/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a 
tudomásul vételét a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat költségvetési elıirányzat zárolásáról  
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetıjének szóbeli kiegészítését. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: Az elsı negyedéves beszámolókor 
felmerült, hogy az ÖNHIKI támogatás kiesése finanszírozási gondokat fog okozni. Akkor a 
testület úgy döntött, hogy az intézményvezetık június 15-ig készítsenek zárolási javaslatot, 
ennek összefoglalása az elıterjesztés. Ha ısszel megnyílik a korábbiakban ÖNHIKI-ként 
ismert támogatás, akkor a zárolást fel lehet oldani, ha nem, elvonásra kerül az intézményektıl. 
Az elvonások a mőködıképességet nem veszélyeztetik.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Megjegyzi, az összeget zárolni fogják az intézményektıl. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Gyakorlatilag tehát az a fedezet. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: A Carolina Óvoda és Bölcsıdénél magasnak ítéli a 
táppénzbıl jelentkezı bérmegtakarítás összegét. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Tudomása szerint az intézménynél egy személy régóta táppénzes 
állományban van és többen nyugdíjba is vonultak. Megjegyzi, ezen intézmény nagyon 
együttmőködı volt a költségvetési elıirányzat zárolás tekintetében. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Megjegyzi, hogy az óvoda tavaly év végén plusz pénzt 
kapott, több, mint egy millió forintot, utolsó számlájuk kifizetéséhez.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Szól az önkormányzati kiadásokról, kérdése, hogy nem 
lesznek bérlakás felújítások? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: 33 %-kal lettek csökkentve. 
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje: 15 mFt szerepel a bérlakások kiadási 
során, melybıl 8 mFt-ot kötelezı fizetni – közös költség, biztosítás, egyéb –, 4 mFt felújítás, 
és 3 mFt karbantartás. A felújítás és karbantartás összegébıl az 1/3 rész adná ki a csökkentést. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
191/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
költségvetési elıirányzat zárolásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelme 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a kérelemben foglaltakat.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Hangsúlyozza, hogy késıbb ne jöjjön az STC különféle 
kérésekkel arra hivatkozva, hogy nincs pénze.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyetért a kéréssel, ı is hangsúlyozza, hogy idén már ne 
kapjon támogatást. Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a kérelem elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
192/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya vezetıjének kérelme 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
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21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelme 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a kérelemben foglaltakat. Tréningruha 
vásárlását javasolja részére ,,Sárospatak” felirattal.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Kérne egy összeghatárt megjelölni. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Maximum 20 eFt-ot javasol. Hozzászólás nem lévén kéri a 
bizottság döntését a módosító javaslatáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
193/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Seres-Kormány Anita támogatás iránti kérelme 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a határozat-
tervezet A. változatának elfogadását azzal, hogy 20.000,- Ft-tal támogassa Seres-
Kormány Anitát (egy melegítı szett vásárlása céljából ,,Sárospatak” felirattal). 

 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesülettıl a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatásokról, bevételekrıl 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az anyagot az elızı testületi ülésen elhangzott kérésnek 
megfelelıen kapták kézhez. Összességében a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület 
részérıl 1.095.500,-Ft támogatáshoz jutott a Zemplén Televízió 2012-ben, mely nem túl 
jelentıs összeg, de örvendetes. Megjegyzi, ha az egyesületnek ¼ része van a televízióban, 
elvárna ¼-es finanszírozást tıle. A televízió mőködtetésével kapcsolatosan szól a törzstıke 
emelésrıl. 
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztató tudomásul vételérıl.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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194/2013. (VI. 24.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesülettıl a Zemplén Televízió Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatásokról, bevételekr ıl 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul 
vette. 
 
 

23. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2013. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú 
módosításáról  
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzını rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Röviden ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, kiemelve, hogy 
a TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 azonosítószámú ,,Kistérségi Közösségi Ház kialakítása 
(Integrált Szolgáltató Központ)” címő projekt vezetıjétıl kapott információk alapján 
szükséges az elfogadott közbeszerzési terv módosítása, melyet az önkormányzat elkészített. A 
pályázat lezárásához és az elszámoláshoz jogszabályból eredıen kötelezı a módosítás 
közzététele, melyet elfogadás után a közremőködı szervezet részére meg kell küldeni – 
formalitásról van szó tulajdonképpen.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
195/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a tárgybani javaslatot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint döntött: 

 
1. Sárospatak Város Önkormányzata a 2013. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terv 1. számú módosítását, e határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és a www.sarospatak.hu honlapon közzéteszi. 
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2. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 
 
 
Felelıs: Hajdu Imre, a bizottság elnöke 
 
Határid ı: azonnal 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
 
 

24. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Katona J. u. 30. III/2. ajtószám alatti üresen álló 
önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének szóbeli 
kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Az ingatlan forgalmi értéke 3.300 
eFt, 2.600 eFt-os vételi ajánlat érkezett rá. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kevésnek tartja az ingatlan forgalmi értéke alapján. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Nagyon rossz állapotú, 38 m2-es 
lakásról van szó. Javaslata, hogy polgármester úr tárgyaljon az ajánlattevıvel.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Felveti a lakás felújításának lehetıségét és magasabb áron 
történı értékesítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Megjegyzi, nem sok érdeklı volt 
eddig sem a lakásra.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Javasolja kiírni a pályázati felhívást, hogy ne veszítsenek 
idıt, addig tárgyalások folyhatnak.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Kérdése, szabályosan járnak-e el 
akkor, ha a bérbeadási szándékot hirdetik meg, közben nem bérbe adják, hanem eladni 
kívánják a lakást?  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A pályázati felhívásban meg kellene jeleníteni, hogy 
amennyiben vételi szándék érkezik a lakásra, abban az esetben a bérleti felhívást semmisnek 
tekintik.  
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Csakhogy a kiírás pillanatában 
ismert a vételi szándék. Megjegyzi, a pályázati felhívásban szerepel, hogy ,,Pályázó kiírója 
jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni.” 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Véleménye szerint ez így megfelelı is lenne. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Kiegészítsék a felhívást azzal, 
hogy felkérik a polgármestert tárgyalások lefolytatására?  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Igen. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését 
a határozat-tervezet elfogadásáról, az elhangzott kiegészítéssel. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
196/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
üresen álló önkormányzati bérlakás bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2.) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – az önkormányzat 
tulajdonában lévı Sárospatak, Katona J. u. 30. III/2. ajtószám alatti 1 és fél szobás, 38 
m2 alapterülető összkomfortos bérlakás nem szociális alapon történı hasznosítására 
vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı hirdetményben foglalt 
feltételekkel, valamint megbízza a Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportot 
a pályázat lebonyolításával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. július 31. 
 
1. melléklet a 196/2013. (VI. 24.) határozathoz 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Katona J. u. 30. III/2. 

 
ajtószám alatti 1 és fél szobás, 38 m2 alapterülető, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja: 427,-Ft/m2/hó 
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A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthetı: 

 
2013. év ……..….. hó ….. napján, (………….) ………… óra között. 

 
Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 

Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2013. év …………. hó ….. napján, (………….) ………. óráig 

 
beérkezıen lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 

sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 

Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatok elbírálását 
nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 

 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Rákóczi u. 32., Telefon: 47/513-275) 
 
 
 

25. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Comenius u. 2. fsz. 7. ajtószám alatti üresen álló 
önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıjének rövid 
szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje: Tárgybani ingatlanra is várnak 
ajánlatot.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az elızı napirendnél elhangzott módosítással javasolja 
kiírni a pályázatot, errıl kéri a bizottság döntését.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

197/2013. (VI. 24.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

üresen álló önkormányzati bérlakás bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2.) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – az önkormányzat 
tulajdonában lévı Sárospatak, Comenius u. 2. fsz. 7. ajtószám alatti 1 és fél szobás, 44 
m2 alapterülető komfortos bérlakás nem szociális alapon történı hasznosítására 
vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı hirdetményben foglalt 
feltételekkel, valamint megbízza a Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportot 
a pályázat lebonyolításával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. július 31. 

 
 

1. melléklet a 197/2013. (VI. 24.) határozathoz 
 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
 

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Comenius u. 2. fsz. 7. 

 
ajtószám alatti 1 és fél szobás, 44 m2 alapterülető, komfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja: 331,-Ft/m2/hó 

 
A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 

 
A lakás megtekinthetı: 

 
2013. év ……..….. hó ….. napján, (………….) ………… óra között. 
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Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 

Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 
 

2013. év …………. hó ….. napján, (………….) ………. óráig 
 

beérkezıen lehet benyújtani. 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 

 
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatok elbírálását 

nyílt ülésen tárgyalja. 
 

Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
 

Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 

(Rákóczi u. 32., Telefon: 47/513-275) 
 
 

 
26. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak, Rákóczi u. 22. fsz. 6. ajtószám alatti üresen álló 
önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az elızı két napirend döntésének megfelelıen javasolja a 
határozat-tervezet elfogadását. 
Hozzászólás nem lévén errıl kéri a bizottság döntését.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
198/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
üresen álló önkormányzati bérlakás bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII.1.) rendelet 3. § (2.) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben eljárva – az önkormányzat 
tulajdonában lévı Sárospatak, Rákóczi u. 22. fsz. 6. ajtószám alatti 1 szobás, 43 m2 
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alapterülető komfortos bérlakás nem szociális alapon történı hasznosítására 
vonatkozóan pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı hirdetményben foglalt 
feltételekkel, valamint megbízza a Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportot 
a pályázat lebonyolításával. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2013. július 31. 
 
1. melléklet a 198/2013. (VI. 24.) határozathoz 

 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 
Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történı bérbeadásra 

meghirdeti a 
 

SÁROSPATAK, Rákóczi u. 22. fsz. 6. 
 

ajtószám alatti 1 szobás, 43 m2 alapterülető, komfortos komfortfokozatú lakását. 
 

A lakás bérleti díja: 473,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves idıtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthetı: 
 

2013. év ……..….. hó ….. napján, (………….) ………… óra között. 
 
 

Pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatala Mőszaki és Kommunális Iroda 

Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 
 

2013. év …………. hó ….. napján, (………….) ………. óráig 
 

beérkezıen lehet benyújtani. 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következı ülésén kerül 
sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 

 
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatok elbírálását 

nyílt ülésen tárgyalja. 
 

Pályázó kiírója jogosult a pályázati felhívást a pályázat lejáratának határidejéig visszavonni. 
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Bıvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Kommunális Iroda 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhetı. 
(Rákóczi u. 32., Telefon: 47/513-275) 

 
 
 

27. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, 
Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a 
csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó 
vállalkozási szerzıdések módosításáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
dr. Vitányi Eszter jegyzı: Röviden ismerteti az anyagban foglaltakat, fél vagy egy napos 
munka elvégzésérıl van szó. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
199/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, Településrekonstrukció keretében 

közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása 
Sárospatakon címő projekthez kapcsolódó vállalkozási szerzıdések módosításáról 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 

28. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének 
elfogadásáról 
Az elıterjesztés a 2013. június 28-ai képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét 
képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
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Jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot 
hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
200/2013. (VI. 24.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi tervének elfogadásáról 

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

 
 

K. m. f.  
 
 
 

      Egyed Attila                                     Hajdu Imre  
    a bizottság tagja             a bizottság elnöke  


