
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. április 22-ei ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 

Egyed Attila  
Krai Csaba  
Halász Péter  
Stumpf Lászlóné  
Vámosi Ilona a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője  
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője  
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző 
Móré Istvánné belső ellenőr 
Tamás Zoltánné a Gazdálkodási Iroda Adócsoportjának vezetője  
Garlati Lászlóné a Jegyzői Iroda Igazgatási és Szociális Csoportjának vezetője 

 
Meghívottak:  
 
 Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője  

Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Patakhő 
Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  

       
Megjegyzés:  
 

Kiss Csaba bizottsági tag nincs jelen.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, dr. Szebényi Tibor aljegyző, Dobránszky Tímea tanácsos, 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens, 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 ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
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Napirend előtt: 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 6 fővel határozatképes – Kiss Csaba bizottsági tag 
nincs jelen – 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: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását. Kérdezi, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozóan van-e más javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását elfogadta:  
 

1. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  

2. Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

3. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

4. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

5. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
18/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  

7. Beszámoló az adóztatásról   
8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves 
ellenőrzési jelentésről és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről 

9. Tájékoztató Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési tervéről  
10. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, 
továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

11. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról  

12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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13. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről   

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő megállapodás megkötéséről 
15. Javaslat az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához  
16. Javaslat fakivágási kérelemről 
17. Javaslat „Idős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi tagságáról  
18. Javaslat a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya társasági 

adókedvezményből származó támogatási igényéhez szükséges fenntartói 
döntésekről  

19. Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme  
20. A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme 
21. Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
22. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól  
23. Javaslat üresen álló önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat 

kiírásáról – Október 23. tér 10. III/1. 
 
 

Napirend tárgyalása:  
 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető asszonyt.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Kiegészítésként elmondja, hogy 
terveik között szerepelnek kisebb fürdőfesztiválok, az első ilyen jellegű rendezvényt június 
14-ére tervezik. Szól továbbá a szállásfoglalásokról, illetve megemlíti, a vendégház 
elkészültével megnövekszik a forgalom, így emelkedik a társaság bevétele.  
 
Halász Péter a bizottság tagja: A 20 millió forint értékvesztés felől érdeklődik.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Ez a 2009-ben tervezett és meg 
nem valósuló wellness, illetve frissítő ház bekerülési értéke, ami 49.506 eFt. Ez az épület nem 
fog megépülni, erről a Képviselő-testület döntött, mivel a telket értékesítették, ahová ez 
megvalósításra kerülhetett volna, ezért értelmetlen dolognak tartotta, hogy a társaság eszközei 
között kimutatásra kerüljön hosszú éveken keresztül. Az eredmény ennyi összegre adott 
lehetőséget, hogy ennyi értékvesztést tudjanak elszámolni. Szerették volna az egészet egyben, 
de erre nem volt lehetőség.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Itt még várható valamikor 29 millió forint összegű 
értékvesztés vagy egyszerre vagy több éven keresztül.  
 
Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője: Igen. Ehhez készíttettek egy 
műszaki szakértői véleményt.  
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Egyed Attila a bizottság tagja: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót, melyet 
elfogadásra javasol a bizottságnak is, illetve a Képviselő-testületnek is.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
95/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő  

Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás 
jóváhagyásáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Gulybán László ügyvezetőt, egyben kérdezi, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nincs szóbeli 
kiegészítése.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
96/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 
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a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi 
működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról  
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi Gulybán László ügyvezetőt, hogy a napirenddel 
kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nincs szóbeli 
kiegészítése.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
97/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi 
működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá 2014. évi üzleti tervének 

jóváhagyásáról  
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Garlati Lászlónét, az Igazgatási és Szociális 
Csoport vezetőjét, egyben kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli 
kiegészítése.  
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyzőnőt, röviden ismertesse a javaslatban foglaltakat.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Decemberben három különböző segélyből egy önkormányzati 
segély néven egyesített segélyt hozott létre az önkormányzat. Időközben igény mutatkozott 
arra, hogy amikor valaki tartósan beteg és kórházi kezelés alatt áll, és emiatt esik ki 
jövedelme, akkor őt más módon segítsék, mint a többi önkormányzati segélyezettet. Korábban 
is ugyanezzel az összeghatárral és ugyanezzel a támogatási összeggel szerepelt ez a 
rendeletben.  
Erre tekintettel volt az a javaslat, hogy újra kerüljön bele a korábbiakhoz hasonlóan az 
önkormányzati rendeletbe ez a tétel, és erre vonatkozóan készült el az előterjesztés.  
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a mai napon tárgyalta a javaslatot.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
98/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló  

1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelet-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
99/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 

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

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Poncsák Ferencet a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, 
egyben kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Összességében elmondható, hogy az 
önkormányzat az évet 3.484 millió forint költségvetési bevétellel, 3.163 millió forint 
költségvetési kiadással és 354 millió forint helyesbített pénzmaradvánnyal zárta, amelyben 
szerepel az a 250 millió forint, amit nem használt fel 2013-ban az önkormányzat, hanem 
beépítette a 2014. évi költségvetési rendeletébe. Ha ez levonásra kerül, akkor 100 millió forint 
körül alakul a pénzmaradvány, mint az előző évben. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta: 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
100/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelet-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló az adóztatásról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Tamás Zoltánnét, az Adócsoport vezetőjét, egyben 
kérdezi, a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Tamás Zoltánné az Adócsoport vezetője: Nincs szóbeli kiegészítése, úgy gondolja a 
beszámoló részletesen tartalmazza az adónemeket, bevételeket.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
101/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
az adóztatásról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves 
ellenőrzési jelentésről és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti, majd kérdezi Móré Istvánné belső ellenőrt, hogy a 
napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Móré Istvánné belső ellenőr : Nincs szóbeli kiegészítése.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
102/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak Város Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szerveknél 2013-ban végzett belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentésről és 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről  

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

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési 
tervéről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
103/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
Sárospatak város 2014. évi módosított belső ellenőrzési tervéről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja 
annak tudomásulvételét Képviselő-testületnek.  
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10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-
kimutatás, továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Erdős Tamás ügyvezetőt, egyben kérdezi, hogy a 
napirenddel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nincs szóbeli 
kiegészítése. 
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Az anyagban szerepel munkaszerződés és megbízási díj is 
szerepel. Kérdezi, hogy ez hogyan lehetséges. Az rendben van, hogy 3 fő munkaszerződés 
keretében kerül alkalmazásra, ebből van részmunkaidős, utána az szerepel, hogy megbízásos 
jogviszony.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: Azért, mert évközben 
változott.  
 
Vámosi Ilona a bizottság tagja: Akkor ezt egyértelműen kellene megfogalmazni, mert a 
szöveges részben úgy olvasható, hogy munkaszerződésen belül megbízásos jogviszony.  
 
Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszöni a jelzést, 
korrigálni fogják.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslatban foglaltakat 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
104/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a  

 
az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás, 
továbbá 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
105/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról  
 

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

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
106/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés megszüntetéséről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
107/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 

megbízási szerződés megszüntetéséről  
 

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

 
 
 
 

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlant érint ő megállapodás 
megkötéséről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri Cziráki Zsoltot, a Műszaki és Kommunális Iroda 
vezetőjét, röviden ismertesse a javaslatban foglaltakat. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Az önkormányzat tulajdonában 
lévő, az Erdélyi út - Vörössipkások útja kereszteződésében lévő egymással szomszédos 
telekingatlanokról lebontásra került az épület, mert rossz műszaki állapota már nem tette 
lehetővé a gazdaságos felújítását. Az elbontott épület idegen tulajdonú telek melletti tűzfala 
részben megmaradt, tekintettel arra, hogy a fal teljes mértékű elbontása veszélyeztette volna 
az idegen tulajdonú épület tűzfalának állékonyságát.  
Ennek az ingatlannak a tulajdonosa megkereste a Műszaki és Kommunális Irodát, ahol 
jelezte, hogy szeretné a lakóházát felújítani, mely érintené az önkormányzati telken lévő 
tűzfalat is.  
Tekintettel arra, hogy ez a fal az önkormányzat tulajdonán van, valamilyen megállapodást 
kellene kötni ennek a használatára.  
A mellékletben található egy megállapodás, ami ennek a tárgyalásnak az eredménye lett, 
amelynek elfogadását javasolják mind a bizottság, mind a Képviselő-testület részére. Ez arról 
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szólna, hogy hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy ezt a falat, ami az önkormányzat telkén 
van, és az önkormányzat tulajdona, tovább építse, felújítsa, viszont az önkormányzat nem 
adná tulajdonba a falat, hanem az önkormányzat hasznosítaná díjmentesen reklámozási  
tevékenységre, így alkalomszerűen, mindig az adott eseményhez igazodva reklámfelületnek 
használnák.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Támogatja a javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, aki a 
javaslatban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
108/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érint ő megállapodás megkötéséről  

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

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához 
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi 
ügyintézőt, egyben kérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Törökné Hornyák Rita környezetvédelmi ügyintéző: Nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
109/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat támogatásáról ebek ivartalanításához  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-
tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat fakivágási kérelemről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Egyelőre nem javasolja a javaslatban szereplő 3 db fenyőfa 
kivágását.  
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Munkájuk során az a tapasztalat, 
hogy számtalan esetben megelőzhető lenne bármilyen káresemény, ha a fák megfelelő 
gallyazása megtörténne.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezet b.) 
változatával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
110/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
fakivágási kérelemről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-
tervezet b.) változatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, mely szerint a 
Sárospatak, Damjanich u. 8. számú ingatlan előtti közterületen lévő 3 db fenyőfa 
kivágásához a hozzájáruló nyilatkozatát ne adja meg.  
 
 
 
 

17. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat „Id ős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi 
tagságáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a határozat-tervezetben foglaltak elfogadását a 
Képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
111/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
„Id ős és fogyatékos lakóinkért” Alapítvány kuratóriumi tagságáról  

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

18. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya társasági 
adókedvezményből származó támogatási igényéhez szükséges fenntartói 
döntésekről  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a határozat-tervezetben foglaltak elfogadását, 
egyben kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
112/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Torna Club Kézilabda Szakosztálya társasági adókedvezményből 

származó támogatási igényéhez szükséges fenntartói döntésekről  
 

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

19. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelme 
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Nem javasolja a kérelem támogatását. Kérdezi van-e más 
javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki nem javasolja a kérelem 
támogatását, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
113/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
az Árvay Diáksport Egyesület támogatási kérelméről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta, annak 
támogatását nem javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 

20. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelme 
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja a kérelem támogatását, mivel ez a Szent Erzsébet 
ünnephez kapcsolódó botkői csatának a megrendezése, amelyre pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ennek részét képezi most első alkalommal a 
botkői csata. 500.000,-Ft támogatást javasol részükre, ez a minimál program megvalósítására 
elegendő összeg. Ezen összeggel mindenképpen javasolja támogatni az egyesületet, mert ha 
nem nyer a pályázat akkor megkapják ezt az összeget, viszont ha nyer, akkor nem kapják 
meg, hanem az önkormányzat beszámítja az önerő összegébe.  
500.000,-Ft támogatási összeget javasol a Zempléni Lovas Egyesület részére. Kérdezi, van-e 
más javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki az 500.000,-Ft támogatással 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
114/2014. (IV. 22.)  
h a t á r o z a t a 

 
a Zempléni Lovas Egyesület támogatási kérelméről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta. Javasolja a 
Képviselő-testületnek a Zempléni Lovas Egyesület támogatását 500.000,-Ft összeggel.  
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21. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Röviden ismerteti a tájékoztatóban 
foglaltakat.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztató tudomásulvételét 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
115/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  

 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja 
annak tudomásulvételét a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

22. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási 
forrásairól  
Az előterjesztés a 2014. április 25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője: Várják, hogy az Állami Számvevőszéki 
vizsgálat utóellenőrzéséről megérkezzen a jegyzőkönyv, majd ezt követően a Képviselő-
testület módosítaná az intézkedési tervet, mivel az önkormányzat helyzete az utóbbi évben 
helyreállt, ezért indokolt lenne, ha azt az Állami Számvevőszéki jelentés is így tartalmazná.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztató tudomásulvételét 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
116/2014. (IV. 22.) 
h a t á r o z a t a 
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az önkormányzat szállítói állományának alakulásáról  
 

A Pénzügyi és Gazdasági bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja 
annak tudomásulvételét a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

23. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról – Október 23. tér 10. III/1.  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
 

Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Ismerteti a javaslatban foglaltakat.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslatban foglaltakkal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
117/2014. (IV. 22.) 
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 lévő Sárospatak, Október 23. tér 10. III/1. ajtószám alatti 1 és fél szobás, 
56 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás nem szociális alapon történő hasznosítására 
vonatkozóan pályázatot ír ki a javaslat mellékletét képező hirdetményben foglalt 
feltételekkel, valamint megbízza a Sárospataki Polgármesteri Hivatalt a pályázat 
lebonyolításával. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. május 31. 

 
1. melléklet a 117/2014. (IV. 22.) 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 történő bérbeadásra 

meghirdeti a 
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SÁROSPATAK, Október 23. tér 10. III/1. 
 

ajtószám alatti 1 és fél szobás, 56 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 
 
 

A lakás bérleti díja: 448,-Ft/m2/hó 
 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthető: 
 

2014. év ……..….. hó ….. napján, ………… óra között. 
 
 

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 
Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 

 
A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 
 

2014. év …………. hó ….. napján, (………….) ………. óráig 
 

beérkezően lehet benyújtani. 
 
 

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő 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. 
 

 
Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális 

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

 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1330 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

   Egyed Attila                  Hajdu Imre 
a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


