
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2013. november 14-ei rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 

Krai Csaba 
Halász Péter  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens  
 

Megjegyzés:  
 

Egyed Attila, Kiss Csaba és Stumpf Lászlóné bizottsági tagok nincsenek jelen.  
 

A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Keresztúri Ferencné a Sárospataki Rendelőintézet vezetője  

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Krai Csaba bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírója tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására 

2. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének kérelméről  
 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására  
Az előterjesztés a 2013. november 14-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferenst, 
a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: A 2014. évi villamos energia 
beszerzésre közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Három szakértő cégtől kértek be 
ajánlatot, az ALBOX EXPERT Kft-től, a Zemplén Quality Bt-től és a Tompa Ügyvédi 
Irodától. Az ajánlattételi határidőig mindhárom cégtől beérkezett az ajánlat, a bírálat során 
megállapítást nyert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Zemplén Quality Bt. adta, 
bruttó 100 eFt értékben, akit nyertessé javasolnak nyilvánítani. 
A Gazdálkodási Iroda vezetőjétől kapott információ szerint a költségvetésben dologi kiadások 
soron erre van fedezet. Ezen túlmenően szükséges dönteni a közbeszerzési eljárás 
elindításáról.  
Elvileg gyors eljárás lenne, három cég meghívásával, úgy tűnik, hogy a decemberi rendes 
ülésen a Képviselő-testület az eredményről is dönteni tudna, így december 31-e előtt a 
szerződés megköthető lenne.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a határozat-tervezetben foglaltak elfogadását. Kéri 
a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
311/2013. (XI. 14.)  

 
h a t á r o z a t a  

 
a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítására  
 

A Pénzügyi és Gazdasági tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének kérelméről  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Röviden ismerteti a javaslatban foglaltakat. Kérdezi, hogy a 
javaslattal kapcsolatban van-e a kérdés, észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a 
bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, 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  
312/2013. (XI. 14.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Rendelőintézete vezetőjének kérelméről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.7. pontjában biztosított átruházott hatáskörében 
eljárva – hozzájárul, hogy Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője – az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) rendeletben foglalt 
szabályok betartásával – a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti épület felújítása 
során, az öntvény radiátorok, fűtéscsövek leszerelésével keletkezett kb. 6,2 tonna bontási 
fémhulladékot bruttó 45,-Ft/kg áron a SZORGOS MÉH Kereskedelmi és Szolgáltató 
Betéti Társaság (3950 Sárospatak, Vásárhelyi út 2.) részére értékesítse. 
 
Felelős: intézményvezető 
 
Határid ő: azonnal  
 
 



 4 

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1415 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 

 
 
 
Krai Csaba s.k.                         Hajdu Imre s.k. 
a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


