
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. március 12-ei rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 

Egyed Attila  
Krai Csaba  
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 

 
Meghívott:  
 
 Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba, Halász Péter és Vámosi Ilona bizottsági tagok nincsenek jelen. 
 

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: 
 
 
Hajdu Imre elnök : Köszönti a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A 
jegyzőkönyv aláírójának Egyed Attila 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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Hajdu Imre elnök : Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt 
pályázati felhívásban való részvételéről 

2. Javaslat a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtására  
3. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról  

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
nyílt pályázati felhívásban való részvételéről 
Az előterjesztés a 2014. március 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A javaslatot mindenki kézhez kapta. A projekt 
költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy egyik része a hagyományos Szent Erzsébet 
rendezvény, 6,5 mFt összegben (sátor, pavilon, díszlet, kosztümfelújítás, technika fejlesztés), 
másik része a botkői csata rekonstrukciója, melyen hagyományőrző együttesek lépnek fel 
4.957.500,-Ft összegben, a többi marketing költség, nyilvánosság, stb. A projekt tervezett 
összköltsége 16 mFt. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 
minimum 20 %-a, pályázati díj pedig az igényelt támogatás 1 %-a + 27 % ÁFA. Árajánlatokat 
nem kell csatolni a pályázathoz.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kérése, ha elkészül a teljes dokumentáció, abból egy példányt 
juttassanak már el az önkormányzathoz, hisz az önkormányzat a pályázó. Elmondja továbbá, 
hogy a határozati javaslatban azért nem szerepeltetik a saját forrás összegét, hogy esetleges 
változás esetén ne legyen probléma.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Megjegyzi, a költségvetés marketing része még nem állt 
teljesen össze, ezért is javasolta 16 mFt szerepeltetését, mely lehet, hogy 15.500 eFt lesz. Nem 
kéri a pályázati kiírás a számszerűséget, nincsenek formai megfelelések, a testületi határozatot 
kérik holnap reggelre.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Kérdése, ha nyerne a pályázat, akkor már a mostani 
pünkösdi ünnepeket ebből finanszíroznák? 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Igen. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, 
aki a javaslattal 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  
69/2014. (III. 12.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Nemzeti Kulturális Alap – a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati 

felhívásban való részvételéről 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtására  
Az előterjesztés a 2014. március 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Hozzászólásában elmondja, tavalyi évben már próbálkoztak 
értéktár kialakításával, hisz Sárospatak olyan város Magyarországon, ahol az értéktár 
kialakítása illő, hogy megvalósuljon. Ehhez most talán forrás is párosulna, melyet két fő 
foglalkoztatásával szeretnének megvalósítani 2014. május 1. és 2015. január 15. közötti 
időszakban. Összegyűjtenék Sárospatak sokrétű kulturális, és egyéb értékeit. A felhívás 
hungaricum pályázatként szerepel, a Sárospatakon összegyűjtött értéktárból is lehet talán 
hungaricum, nyilván ennek eldöntése a hungaricum bizottság hatáskörébe tartozik.  
Szeretnék tehát, ha lenne a városnak egy saját értéktára. Készít majd a testület elé egy  
előterjesztést a település értéktár bizottságára vonatkozóan – ez esetben több megoldás 
lehetséges: a Humán Bizottság hatáskörét bővítenék, vagy kialakítanának egy bizottságot 
szakértők bevonásával, vagy egy intézménynek átadnák feladatként – ezt majd a bizottság, ill. 
a Képviselő-testület eldönti.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A második megoldási javaslatot támogatja az értéktár 
bizottság felállításával kapcsolatosan.  

 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Három millió forintról van szó? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Igen, ezt az összeget célozták meg. 
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Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Kiegészítésként elmondja, hogy 
lehetőség van a finanszírozási módnál választani, így a 100 %-os támogatási előleg nyújtása 
mellett utólagos beszámolási kötelezettséget javasolják.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
70/2014. (III. 12.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a „Sárospataki Értéktár kialakítása” című pályázat benyújtásáról 

 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító ok iratának módosításáról  
Az előterjesztés a 2014. március 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy a javaslatot Sajószegi Gábor ügyvezető készítette, 
mert szükséges az alapító okiratban szerepeltetni a mozi büfé helyét – Eötvös u. 6. – 
telephelyként e tevékenysége beindításához. Ezen kívül egyéb lemaradást is átvezetnének az 
alapító okiraton, így az önkormányzat új címét, és Tarnavölgyi László Felügyelő bizottsági 
tag szerepeltetését, Dr. Tamás Edit helyett. Fő tevékenységgé emelnék továbbá a múzeumi 
tevékenységet, eddig a konferencia és kereskedelmi bemutatók szervezése szerepelt fő 
tevékenységként az okiratban, ez a további tevékenységek között maradna. Aktualizálnák az 
ügyvezető kinevezésének az időtartamát. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
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  
71/2014. (III. 12.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a SIDINFO Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 1505 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  Egyed Attila                Hajdu Imre 
a bizottság tagja            a bizottság elnöke 
 

 
 
 

 
 

 


