
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal földszint 19. számú tárgyalótermében a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 6-ai rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Egyed Attila levezető elnök 

Krai Csaba  
Halász Péter 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 
Hogya Róbert a Műszaki és Kommunális Iroda ügyintézője 

 
Megjegyzés:  
 

Hajdu Imre elnök, Kiss Csaba és Vámosi Ilona bizottsági tagok nincsenek jelen. 
 

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

 
Az ülésről hangfelvétel nem készül. 

 
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 elnök úr távollétében az ülést ő vezeti. 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.  
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Egyed Attila levezető 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 Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések 
meghozataláról  

2. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos 
egyéb döntések meghozataláról  

3. Javaslat fakivágási kérelemről  
4. Tájékoztató a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó 

pályázatról 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések 
meghozataláról  
Az előterjesztés a 2014. május 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri az aljegyző szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: Hozzászólásában elmondja, hogy a Kft. egyik felügyelő 
bizottsági tagja lemondott, ezért helyette új tagot kell választani, a változást szükséges az 
Alapító Okiraton átvezetni. Ezen túlmenően az új Ptk. hatálybalépésével a cégjegyzékbe 
bejegyezett gazdasági társaság köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködéséről dönteni mikor az alapító okiratát módosítja – a további határozat-
tervezetek erre irányulnak.  
 
Egyed Attila levezető elnök: A javaslat egyértelmű, dőlt betűvel szerepelnek a határozat-
tervezetben a módosítások. Várja az esetleges hozzászólásokat. 
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  

118/2014. (V. 06.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról 

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

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel 
kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról  
Az előterjesztés a 2014. május 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri az aljegyző szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Szebényi Tibor aljegyző: E napirend hasonló az előző napirendhez, hisz ez esetben is a 
gazdasági társaság további működéséről kell dönteni az új Ptk. rendelkezései szerint. A 
Képviselő-testület április 25-ei ülésén tárgyalta a Kft. jegyzett tőkéjének leszállításáról szóló 
javaslatot, melyet szükséges az alapító okiraton is átvezetni.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Kérdés, 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  
119/2014. (V. 06.) 
h a t á r o z a t a 

 
az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 
Társaság alapító okiratának módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb döntések 

meghozataláról 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
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3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat fakivágási kérelemről  
Az előterjesztés a 2014. május 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Egyed Attila levezető elnök: Elmondja, hogy tárgybani javaslat az elmúlt hónapban már 
szerepelt a bizottság, ill. a Képviselő-testület előtt. Akkor a bizottság nem javasolta a 
fenyőfák kivágását, a Képviselő-testület pedig levette napirendjéről a témát. Kéri a Műszaki 
és Kommunális Iroda vezetőjének szóbeli kiegészítését. 
 
Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője: Ahogy levezető elnök úr is 
elmondta, a Képviselő-testület előző ülésén levette napirendjéről az ügyet azzal, hogy a 
kérelemben szereplő fák kivághatóságáról további egyeztetést követően májusi rendes ülésén 
hoz döntést.   
Az ügyfelek kérelmét szakértők is véleményezték. Mivel a területen a Képviselő-testület a 
tulajdonos, az ő hozzájárulása is szükséges a fák kivágásához. Ezen eljárásra 45 napos 
határidő áll rendelkezésre, mely a mai napon lejár. Ha nem dönt a bizottság, ill. a Képviselő-
testület azt jelenti, hogy hozzájárult a fák kivágásához. Ezért szükséges mindenképp döntést 
hozni mai napon. 
 
Egyed Attila levezető elnök: Elmondja, hogy a két szakvélemény szerint nem indokolt a 
fenyőfák kivágása, ő személy szerint javasolja a fakivágást. 
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Véleménye szerint tartsák magukat az eredeti 
döntésükhöz, miszerint nem javasolják a fák kivágását. 
 
Egyed Attila levezető elnök: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
határozat-tervezet b) variációjának elfogadásáról, miszerint a 3 db fenyőfa kivágásához a 
Képviselő-testület a hozzájáruló nyilatkozatát ne adja meg. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
120/2014. (V. 06.) 
h a t á r o z a t a 

 
fakivágási kérelemről 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezet b) variációját javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó 
pályázatról 
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Az előterjesztés a 2014. május 6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  

 
Egyed Attila levezető elnök: Kéri az Igazgatási és Szociális Csoport vezetőjének szóbeli 
kiegészítését. 

 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Tájékoztatja a bizottságot 
arról, hogy a települési önkormányzatok részére a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 
támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet lehetőséget biztosít az 
önkormányzatok részére támogatás igénybevételére. Besorolás alapján az önkormányzat a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek legfeljebb 25 %-a 
után igényelhet önerő nélkül támogatást. Az előterjesztés szerint 157 gyermek részesülhet 
nyári étkeztetésben, de ez a szám 137 főre módosul. Az igényelhető támogatás egy rászoruló 
gyermekre jutó napi összege a tavalyival megegyezően legfeljebb 440 forint, 44 munkanapon 
történő étkeztetés esetén ez 2.652.320,-Ft. 
Az előterjesztés szerint az étkeztetést a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
bonyolítja, a Sárospataki Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
munkatársainak közreműködésével a 2HOME irodában, ahogy tavalyi évben. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság imént tartott rendkívüli ülésén azt javasolta, hogy ne a 
2HOME irodában, hanem a Sárospataki Gondozási Központ Idősek Klubjában – Sárospatak, 
Kossuth Lajos út 5. – kerüljön lebonyolításra az étkeztetés, mivel itt nem kell plusz létszámot 
biztosítania az intézménynek. Módosító javaslata volt, hogy a felelős ne a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője legyen, hanem a Sárospataki Gondozási Központ 
vezetője.  
 
Egyed Attila levezető elnök: Elmondja még, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ülésén megkérdezte intézményvezető asszonyt, hogy nem fogja-e zavarni az időseket a 
gyermekek ételosztása, de biztosította arról, hogy nem. A gondozónők ismerik a családokat, 
tudják kik azok, akik valóban be is mennek majd az ételért, amit külön dobozolva, táskába 
rakva kapnak kézhez. 
 
Garlati Lászlóné az Igazgatási és Szociális Csoport vezetője: Megjegyzi, korábbi 
időszakban problémát jelentett egyes családoknál a buszköltség is, azért inkább nem vették 
igénybe e szolgáltatást. 
 
Egyed Attila levezető elnök: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait a határozat-
tervezet elfogadásáról az elhangzott módosításokkal. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
121/2014. (V. 06.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtandó pályázatról 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozat-tervezetben  
 

• a ,,157 fő” szövegrész helyébe a ,,137 fő” szöveg lépjen; 
• a ,,Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai 

vezetője” szövegrész helyébe a ,,Sárospataki Gondozási Központ vezetője” szöveg 
lépjen. 

 
 
 
A levezető elnök megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 14.50 órakor bezárta. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   Krai Csaba                      Egyed Attila 
a bizottság tagja                   a bizottság levezető elnöke  


