
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Egyed Attila levezető elnök 

Kiss Csaba  
Krai Csaba  
Halász Péter 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője  
dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 

Megjegyzés:  
 

Hajdu Imre elnök és Vámosi Ilona bizottsági tag nincs jelen. Krai Csaba az 1. 
napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  

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

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Egyed Attila levezető elnök: Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitja. Bejelenti, hogy Hajdu Imre elnök távollétében az ülést ő vezeti. A jegyzőkönyv 
aláírójának Stumpf Lászlóné 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.  
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Egyed Attila levezető elnök: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő nyílt ülés 1. napirendi 
pontjának megtárgyalását követően a bizottság zárt ülésen folytassa munkáját, tekintettel arra, 
hogy párhuzamosan zajlik a Humán Bizottság ülése is, ahol szintén napirendi pontként 
szerepel az óvodatej program, így az előterjesztést készítő kolléganő most azon az ülésen vesz 
részt.  
Kéri a bizottság tagjait, aki a módosítással együtt a napirendek tárgyalásával egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 

Nyílt ülésen:  
 

1. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról  

 
Zárt ülésen:  

 
1. Javaslat a Sárospatak 2894/4. helyrajzi szám alatti ingatlan adásvételi 

szerződéséről  
2. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére beérkezett ajánlat 

eredményhirdetéséről  
 

Nyílt ülésen:  
 

2. Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról  
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról  
Az előterjesztés a 2014. január 9-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi 

 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri jegyző asszonyt, hogy a javaslattal kapcsolatban tegye 
meg szóbeli kiegészítését.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 2013. év végén a honlap szerkesztésével kapcsolatban a 
Sárospataki Polgármesteri Hivatalnak, illetve több érintettnek az volt az észrevétele, hogy az 
általuk megküldött anyagok nem mindig időben, pontosan, adott esetben többszöri 
felszólításra kerültek csak fel a honlapra, ez sok esetben határidőcsúszásokat, nem teljesíthető 
határidőket eredményezett. 
Ezért polgármester úr az év elején egyeztetésre hívta a ZEMPLÉN INFORMATIKA Kft. 
vezetőjét, Törő Gábort, akivel megvitatták, hogy mi lehet az oka annak, hogy a munka a 
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honlap körül nem működik megfelelően és zökkenőmentesen. Törő Gábor elmondta, hogy a 
kutyateleppel kapcsolatos, illetve egyéb feladatai oly módon megszaporodtak, hogy sajnos az 
a honlap üzemeltetésének rovására ment. Közös megegyezés volt, hogy amennyiben más 
módot tudnának – még most csak párhuzamosan, feladat megosztásával – a honlap 
üzemeltetésére, akkor ehhez természetesen ő is hozzájárulna, tehát fele részben találjanak 
valaki mást, aki a honlap szerkesztést megoldja. Törő Gábor a fotók elkészítését továbbra is 
vállalja, azonban az önkormányzat vagy más intézmények által kért anyagok honlapon történő 
megjelenítésére sikerült találni egy személyt Hadobás Ingrid Fanni személyében, akit 
Sárospatak Város Önkormányzata megbízott, hogy a honlap szerkesztés vonatkozásában 
lásson el feladatokat néhány hónapig. Ezt követően, ha ez az időszak letelik és Törő Gáborék 
továbbra sem tudják ellátni a honlap üzemeltetését, akkor adott esetben arra is sor kerülhet, 
hogy az ő megbízási szerződésük megszűnik és a honlap szerkesztését, illetve az ezzel 
kapcsolatos feladatokat is más fogja ellátni.  
A 2012. évben elfogadott megbízási szerződés módosítása is arra vonatkozna, hogy 2014. 
január 1. hatállyal a megbízási díj 50 %-ra csökkenne, mivel a feladatot fele részben más 
fogja ellátni.  
 
Kiss Csaba a bizottság tagja: Kérdése, hogy mennyi ez a díj?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 156.000,-Ft + ÁFA/hó összeg volt a teljes megbízási díj, így most 
78.000,-Ft lenne az, ami a ZEMPLÉN Informatika Kft. részére kerülne a megbízási szerződés 
alapján kifizetésre.  
 
Egyed Attila levezető elnök: A másik 78.000,-Ft felől érdeklődik.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az csökken, mivel Hadobás Ingrid Fannival közfoglalkoztatás 
keretében lett megkötve a szerződés.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Akkor ehhez Törő Gábor hozzájárult, mivel ez az ő 
érdeke. Akkor az ő eredeti szerződése érvényben van, kevesebb megbízási díjjal és 
határozatlan időre?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Így van, csak ezt az egyetlen dolgot, ezt az összeget módosítják, 
néhány hónapot megnéznek, hogy hogyan működik megosztva.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kérdése, konkretizálva van-e, hogy kinek mi a feladata? 
Véleménye szerint ezt írásban szerepeltetni kellene, nehogy ebből a későbbiekben probléma 
legyen. Arra gondol, hogy legyen feladatmegosztás, ha nem is szerződésben, megelőzve a 
későbbi esetleges kellemetlenségeket.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ez még folyamatban van, zajlanak az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések.  
 
Krai Csaba bizottsági tag a napirend tárgyalása közben érkezett.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben foglaltakat 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
1/2014. (I. 09.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 

megbízási szerződés módosításáról  
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
Egyed Attila levezető elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 

 
N y í l t   ü l é s   f o l y t a t á s a :  

 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról  
Az előterjesztés a 2014. január 9-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Egyed Attila levezető elnök: Kéri Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferenst, 
hogy a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A Kispatak-2000 Kereskedelmi 
Kft. visszavonta árajánlatát, mert ebben az esetben nem jogosult árajánlat benyújtására, mint 
továbbértékesítő gazdasági társaság.  
Így az ABAÚJTEJ Közös Vállalattól kaptak egy újabb árajánlatot, aki a korábbi években is 
szállította az óvodába az óvodatejet. 2,8 %-os egy literes politejet kaptak a gyerekek, 
minden gyermek 1 dl-t naponta. Mástól értékelhető ajánlatot nem kaptak annak ellenére, 
hogy a Szolnoktej-98 Kft-től is megkérték az árajánlatot, akik politejre nem nyújtottak be 
árajánlatot, mint ahogy az az eredeti előterjesztésben is látható.  
A másik fontos momentum, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalat minden olyan opciót 
vállalt az ajánlatában, amit a rendelet előír. Így vállalják a támogatás előfinanszírozását a 
szerződés teljes időtartamában, a folyamatos szállítást, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
rendelkezések megtartását, tehát minden opciót bevállaltak.  
A későbbiek folyamán a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. fogja az óvodásoknak 
leszállítani a tejet, mint ahogy az a korábbi években is történt. Az ABAÚJTEJ Közös 
Vállalat által benyújtott ajánlat alapján a 265 fős óvodai átlaglétszámmal és 175 nevelési 
nappal számolva az óvodatej bruttó bekerülési összege 1.043.400,-Ft körül lesz, melyből az 
állami támogatás ennek a fele, 521.700,-Ft, illetve ugyanennyi összeget kell az 
önkormányzatnak biztosítania.  
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Egyed Attila levezető elnök: Ez azt jelenti, hogy 200 eFt-tal többet kell fizetnie az 
önkormányzatnak?  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: 100 eFt-tal. Kiegészítésként még 
elmondja, hogy a politej 1 literes kiszerelésű zacskós tej. A 2,8 %-os tejet pedig azért kapják 
az óvodások, mert ezt felfőzik, majd visszahűtik az óvodában – ami egyébként részükre 
előírás is – és ebből minden gyermek naponta 1 dl-t kap.  
Ezt mindegy, hogy milyen kiszerelésben küldik ki, a lényeg az, hogy egy gyermek egy nap 
egy deciliter tejet kap.  
 
Kiss Csaba a bizottság tagja: Kérdése, mennyi ideje van a bizottságnak, illetve a 
Képviselő-testületnek ebben a kérdésben dönteni?  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Ha most nem dönt a bizottság, 
illetve a Képviselő-testület, akkor a gyerekek hétfőtől nem kapják az óvodatejet.  
 
Kiss Csaba a bizottság elnöke: Mennyi a pénzösszegbeli különbség?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 50 % az állami támogatás, és 50 % az önkormányzati 
kiegészítés, tehát 100 eFt-ot jelent önkormányzati összegből.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-
testület az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg a szállítási szerződést az óvodatej 
biztosítására vonatkozóan, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
4/2014. (I. 09.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2014. évi óvodatej programban való részvételt, valamint, hogy 
az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg a szállítási szerződést az óvodatej 
biztosítására vonatkozóan.  
 
A levezető elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1340 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 

  Stumpf Lászlóné s.k.                        Egyed Attila s.k. 
jegyzőkönyv hitelesítő                levezető elnök  


