
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2014. június 25-ei ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: 
 
 Hajdu Imre elnök 

Egyed Attila  
Kiss Csaba 
Krai Csaba 
Halász Péter 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagjai  

 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

Aros János polgármester 
dr. Vitányi Eszter jegyző 
dr. Szebényi Tibor aljegyző 
Dobránszky Tímea tanácsos 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens 

 
 
Meghívott:  
 
 Czinke Anita a Lavotta u. 55-57. szám alatti társasház képviselője 
       
Megjegyzés:  
 

Vámosi Ilona bizottsági tag nincs jelen. Krai Csaba az 1. napirendi pont tárgyalása 
közben érkezett. Kiss Csaba a 6. napirend tárgyalását követően érkezett. 
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Sikora Attila alpolgármester, 
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Cziráki Zsolt a Műszaki és 
Kommunális Iroda vezetője, Donkó József a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Sárospataki Tankerületének igazgatója, dr. Osváth Ildikó ügyvéd, 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. 
 
 
Napirend előtt: 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fővel határozatképes – Kiss Csaba, Krai Csaba 
és Vámosi Ilona bizottsági tagok nincsenek 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: 4 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv 
aláírójára tett javaslattal egyetértett.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,Javaslat 
lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról” című előterjesztést, melyet ülés 
előtt kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat lakóépület energiatakarékos 
korszerűsítésének támogatásáról” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 4 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,A Sárospataki 
Torna Club Ökölvívó Szakosztálya elnökének támogatás iránti kérelme” című előterjesztést, 
melyet ülés előtt kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás 
iránti kérelme” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja nyílt ülés napirendjére felvenni a ,,Javaslat a 
közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 
8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést, melyet szintén 
ülés előtt kaptak kézhez. Kéri a bizottság tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a ,,Javaslat a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati 
rendelet módosításáról” című napirend nyílt ülésen történő tárgyalásával 4 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Javasolja továbbá, hogy először azon napirendeket 
tárgyalják, melyekhez vendégek érkeztek. Várja az esetleges további javaslatokat a napirend 
tárgyalására vonatkozóan.  
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Más javaslat nem lévén kéri a bizottság tagjait, aki a módosításokkal 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: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról  
2. A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme  
3. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 

közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

4. Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról 
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
6. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési 

szerződésről  
7. Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
8. Javaslat az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  
9. Javaslat térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről 
10. Javaslat ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 
11. Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  
12. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának módosítására 
13. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának módosítására 
14. Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 
15. Javaslat a 2014. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú 

módosításáról 
16. Javaslat Kis Tímea Sárospatak, Balassi B. u. 43. szám alatti lakos nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérleti szerződéshosszabbítási kérelméről  
 

Zárt ülésen:  
 

1. Javaslat első lakáshoz jutók támogatásáról  
2. Javaslat a Sárospatak, Október 23. tér 10. III/1. ajtószám alatti bérlakásra 

beérkezett pályázatokról  
3. Javaslat Major György és Vig Erzsébet Sárospatak, Budai Nagy Antal u. 20. 

szám alatti lakosok szerződéshosszabbítási kérelméről  
4. Javaslat Urbán András és Bálint Lídia Sárospatak, Kossuth u. 12. szám alatti 

lakosok szerződéshosszabbítási kérelméről 
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
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1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Halász Péter a bizottság tagja: Bejelenti személyes érintettségét a témában és azt, hogy a 
szavazásban részt kíván venni. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az egyedüli társasházról van szó, mely pályázott lakóépület 
energiatakarékos korszerűsítésének támogatására. Az előterjesztés a beruházás 
forrásösszetételét tartalmazza. Kéri jegyzőnő szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy korábban megbeszélték a közös képviselővel, 
hogy milyen lépcsőkön kell végigmenniük a célig. Ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy ezt 
minél hatékonyabban és gyorsabban szeretnék megvalósítani. Elkészítették a támogatási 
szerződést, melyet a lakógyűlés is megismert és annak jóváhagyása is megtörtént. A végső 
befejezési időpont szeptember 30., ezért került be jelen ülés napirendjére a javaslat, hisz 
pozitív döntés esetén a nyár folyamán megtörténhetne a beruházás.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Támogatja a korszerűsítést, csak nem érti, miért az 
önkormányzatnak kell nagyobb szeletet vállalni a terhekből. Arról volt szó korábban, hogy 
annyit vállal az önkormányzat, amennyi az állami rész, azaz 1/3-ot. E helyett 504 eFt-tal 
többet kér a társasház, hogy ne kelljen hitelt felvennie. Az látható, hogy a társasház már 
takarékoskodott Fundamenta megtakarítás számlán – ennek örül, hisz minta lehet a többi 
lépcsőház számára. Nem tudja tehát, ha az állami 1/3 rész 4.100 eFt, az önkormányzatnak 
miért 4.604 eFt-ot kell fizetnie. Elmondja továbbá, hogy a kertvárosi lakókat is támogathatná 
az önkormányzat, hisz ők is megérdemelnék. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Ezt a vitát számos alkalommal lefolytatták, a kertvárosban 
lakók részére semmilyen támogatást nem nyújt az önkormányzat – kétségkívül igazságtalan a 
rendszer, de ha a kormányzat a panelprogramra nyújt támogatást, azt kell támogatniuk. 
Kérdése, hogy mekkora keret van a költségvetésben a panelprogram támogatására? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: 4.100 eFt van elkülönítve a költségvetési rendeletben. A 
támogatási szerződésben is üresen hagyták az önkormányzati támogatás és a saját forrás 
összegének helyét. Konkretizálva sem a határozati-javaslatban, sem a támogatási szerződés 
szövegében nincs más összeg. Az előterjesztésben *-gal meg is van jelölve az önkormányzati 
támogatás összegénél, hogy amennyiben az önkormányzati támogatás mértéke nem éri el a 
4.604.355 Ft összeget, úgy a különbözetet a Társasház pénzintézeti hitel felvételével 
önerőként biztosítja. Nem kezeli kész tényként az előterjesztés a 4.100 eFt-tól magasabb 
összeget. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Nem is kezelheti, mert a költségvetésben nincs ennél 
nagyobb összeg erre elkülönítve. A 4.193.678 eFt összegű támogatás biztosítását javasolja. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Egyetért a 4.100 eFt támogatással, mely a költségvetésben is 
szerepel. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kereken 4.100 eFt összeg szerepel a költségvetésben elkülönítve e 
soron.  
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Így nem 4.193.678 eFt, hanem 4.100 eFt támogatás 
nyújtását javasolja. Kéri a közös képviselő esetleges hozzászólását. 
 
Krai Csaba bizottsági tag megérkezett. 
 
 
Czinke Anita a Lavotta 55-57. társasház képviselője: Hozzászólásában elmondja, hogy azt 
az összeget, melyet nem kapnak meg az önkormányzattól, hitel felvételével fogják biztosítani.  
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Számára egyértelmű volt, hogy mivel 4.100 eFt szerepel 
a költségvetésben, ennyit kaphat a társasház. Megjegyzi, 28 lakásból áll a társasház, a 
különbözet nem lesz nagyon magas összeg. A 4.100 eFt támogatás nyújtását javasolja.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 4.100 
eFt összegű támogatás nyújtásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
164/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
lakóépület energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és 4.100 e Ft 
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtását javasolja a Sárospatak, 
Lavotta János utca 55-57. szám alatti társasház részére.  
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A szakosztály egyik versenyzője Olaszországban vesz majd 
részt Európa bajnokságon, ehhez kér elnök úr támogatást, összeget nem jelölt meg a 
kérelemben.  
 
Krai Csaba a Sárospataki Torna Club Elnöke: Elmondja, hogy valóban nem jelölt meg 
támogatási összeget a kérelemben. Kétszer kell utaztatni a versenyzőt Tatára edzőtáborba, és 
a Liszt Ferenc repülőtérre is fel kell utaznia. Az út 2000 km körül van összesen.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: 50 eFt támogatás biztosítását javasolja.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az 50 eFt-os támogatási összeg 
biztosításáról.  
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
165/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és 50.000,- Ft 
támogatást javasol nyújtani Mezővári Kinga Európa bajnokságon való részvételére.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző nő szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elmondja, hogy jelenleg a rendeletben a ,,Vendéglátó-ipari 
előkert” elnevezésű közterület díjfizetésre köteles. Ahogy a javaslatban szerepel, azt 
szeretnék, hogy a városi vendéglátásnak ezt a formáját, ami az idegenforgalom számára is 
megnyerő azzal támogatná az önkormányzat, ha az előkerteknek, kiülő teraszoknak a 
közterület-használati díját díjmentes besorolásba helyeznék, ezzel is ösztönözve, hogy a 
települési városképet még inkább megnyerővé, üdülő- és kiránduló központúvá tennék.  
 
Aros János polgármester: Ő volt a kezdeményező, hisz sok helyen járva az országban látta, 
mennyire hangulatossá tudják tenni a várost a kiülős teraszok. Szeretnék ösztönözni a helyi 
vállalkozókat, hogy minél több teraszos vendéglátóegység legyen, hisz az ebből származó 
éves bevétel 300 eFt körül van, viszont nyerhetnek ezzel a lépéssel.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Csak a belvárosról van szó? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Az I. és II. övezetről. 
 
Aros János polgármester: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki kipakolhat 
bármit az utcára. Továbbra is kérelemhez kötött, és városképbe illőnek kell lennie.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Támogatja a javaslatot. 
 
Stumpf Lászlóné a bizottság tagja: Ő is jó ötletnek tartja, hisz más városokban rengeteg 
helyen vannak kiülős teraszok. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
166/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek 

rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

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

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri polgármester úr tájékoztatóját. 
 
Aros János polgármester: Három új díj létrehozására tesz javaslatot, melyet nem módosító, 
hanem új rendeletben javasol meghatározni. A Junior Pro Urbe díjjal a város középfokú 
köznevelési intézményeiben végzős diákként tanulókat ismerhetnék el kimagasló tanulmányi, 
kulturális vagy közéleti tevékenységükért, mellyel Sárospatak hírét öregbítették. Szenzációs 
eredmények vannak: a Református Kollégium Gimnáziumának találkozója nemzetközi 
szónokversenyen képviselte Magyarországot, az ÁVG egyik diákja amerikai egyetemtől 
kapott állásajánlatot, a Vay Miklós Református Szakképző Iskola tanulói pedig szintén 
komoly országos szakmai eredményeket érnek el.  
Pár éve a Rendelőintézetben részt vett egy összejövetelen, és ott gondolkodott el azon, hogy 
nem díjazzák az egészségügyben dolgozókat. A Szent Erzsébet díjat az egészségmegőrzés, a 
betegség megelőzés és gyógyítás, valamint karitatív területen hosszú időn keresztül magas 
színvonalon végzett tevékenység elismeréseként adományoznák.  
A Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozása már korábban felmerült, ezt a város 
nyomtatott és elektronikus információszolgáltatásában magas színvonalon végzett munka 
elismeréseként adnák. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
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  
167/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet újraalkotásáról 

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

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
beszámoló elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
168/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződésről  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri polgármester úr kiegészítését. 
 
Aros János polgármester: Elmondja, tegnap előtt még úgy tudta, hogy mindent leegyeztettek 
ügyvéd asszonnyal és a KLIK-kel. Ekkor jött egy üzenet, hogy van még tisztázatlan rész, de 
azóta nem tudják elérni ügyvéd asszonyt. A bizottság vagy elhalasztja a döntést, vagy 
elfogadja a javaslatot, a másik fél pedig vagy elfogadja, vagy esetleg megkifogásolja és 
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visszakerül módosításra. Javaslata, hogy már legyen egy elfogadott megállapodás, hisz 
mindent leegyeztettek. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a 2013. december 13-ai ülésen 
tárgyaltak legutóbb e témáról. Ezt követően februárban volt egy egyeztetés dr. Osváth Ildikó 
ügyvéd asszonnyal. Jelenlegi formában egy momentum valóban nincs a szerződésben, amihez 
lehet, hogy a KLIK ragaszkodik. Ez a működési költség kérdése, melyben a portaszolgálattól 
kezdve minden költség szerepel, mely véleménye szerint kívánnivalót hagy maga után – ez 
valóban nincs benne a szerződésben. A többi, korábban felvetett dolog már szerepel a 
szerződésben (alapfeladatot nem zavarva, időintervallum, közös használatú helyiségek 
vonatkozásában – konyha külön megállapodásban lesz rögzítve ügyvédnővel történt 
megállapodás alapján). Átküldték az anyagot, de azóta nem érkezett írásbeli válasz, így 
meglepte a tegnapi válasz, miszerint még mindig nem megfelelő az anyag.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A bizottság csak azt az anyagot tudja elfogadni, amelyet 
kézhez kapott.  
 
Aros János polgármester: Írásbeli reagálás nem érkezett rá, és kifogás sem érkezett. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
169/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről  

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

 
 

Kiss Csaba bizottsági tag megérkezett.  
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző asszony rövid szóbeli kiegészítését. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: A javaslatban szereplő két árajánlaton túl még egy árajánlat 
érkezett, melyet a bizottság tagjai e-mailben és papír formátumban is kézhez kapta. A három 
árajánlat közül az ABAÚJTEJ Közös Vállalat nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését arról, 
hogy a legjobb ajánlatot tevő ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg az önkormányzat a 
szállítási szerződést. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
170/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014-2015. tanév II. félévre vonatkozó óvodatej programról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2014/2015. tanév II. félévben az óvodatej programban való 
részvételt, illetve, hogy a szállítási szerződést az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse 
meg. 
 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Minden éven csatlakoznak az Autómentes Naphoz, idén is 
javasolja a csatlakozást. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
171/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról 

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



 11 

9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző nő szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Elsőként elmondja, hogy a Műszaki és Kommunális Iroda 
vezetője bírósági tárgyaláson van, azért nem tud jelen lenni a bizottság ülésén. Korábban is 
tervezte az önkormányzat, hogy a Vízikapu területén is legyen térfigyelő kamera telepítve. Az 
akkori felmérés alapján úgy tűnt, ez nem megoldható. Időközben viszont ez a probléma 
megoldódott. Nem nyert az a pályázat, amit az önkormányzat benyújtott, így saját erőből kell 
a kamerarendszert kiépíteni. 6.743 eFt összegben a Képviselő-testület már elfogadott egy 
döntést, ez szerepel a költségvetési rendeletben nevesítve. A Műszaki és Kommunális Iroda 
dolgozói megtalálták a fedezetét, ha úgy döntene a bizottság, ill. a Képviselő-testület, hogy a 
kamerarendszer kiépítését kiterjeszti a Vízikapuhoz is, ez plusz bruttó 932 eFt-ba kerülne. A 
kötelező ebösszeírás soron a rendeletben 1 mFt lett nevesíte, melyet sikerült saját erőből, a 
kollégák közreműködésével megoldani, nem költöttek rá pénzösszeget, így megmaradt az 1 
mFt. Ha úgy dönt a bizottság, és az alapján a Képviselő-testület, megvan rá a fedezet.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
172/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének bővítéséről 

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

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Véleménye szerint elég komolytalan ajánlatot tartalmaz az 
előterjesztés. Az Erdélyi J. út 16. sz. alatti ingatlan ¼ részét ajánlja fel eladásra az 
önkormányzatnak 12,5 mFt-ért ajánlattevő. Készült értékbecslés az ingatlanra vonatkozóan? 
 



 12 

dr. Vitányi Eszter jegyző: Az idő rövidsége miatt még nem készült értékbecslés az 
ingatlanra vonatkozóan, de szemrevételezés alapján maximum 7-10 mFt közötti összegre 
tartják az ingatlanrész árát. 
 
Dobránszky Tímea tanácsos: Az egész ingatlant becsülik 7-10 mFt-ra. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Ha a legnagyobb összeget veszik abban az esetben is csak 2,5 mFt 
az ¼ rész, nem 12,5 mFt.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Elutasításra javasolja a felajánlást. Esetlegesen tehetnének 
javaslatot 2,5 mFt-ra és javasolják kisajátításra a rendezési tervvel kapcsolatos feladatok 
alapján. Összességében tehát a felajánlás elutasítására tesz javaslatot, kéri a bizottság tagjait, 
aki ezzel 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  
173/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Javaslat ingatlan tulajdonrészének felajánlásáról 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és a határozat-
tervezet C/ variációját javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, miszerint ne 
vásárolja meg a felajánlott ingatlanrészt.  
 
 
Kiss Csaba a bizottság tagja: Megjegyzi, az említett 2,5 mFt is magas összeg az ingatlan ¼ 
részére, maximum 1 mFt értékű lehet az értéke a felajánlott ingatlanrésznek.  
 
 
 

11. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről  
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Várja az esetleges észrevételeket, javaslatokat. 
Észrevétel, javaslat nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
174/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervéről 

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

12. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának módosítására 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Az előterjesztést mindenki megkapta, várja a bizottság 
észrevételeit. 
Észrevétel nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
175/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Gondozási Központ alapító okiratának módosítására 

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

13. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának 
módosítására 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri jegyző nő rövid szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Szükséges az intézmények alapító okiratainak módosítása a 
szakfeladatok kormányzati funkciók szerinti megadása miatt. Ezen kívül két új kormányzati 
funkcióval bővül az intézmény tevékenysége: a piac üzemeltetéssel és a nem veszélyes 
(települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása feladatokkal.  
 



 14 

Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a 
javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
176/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a Sárospataki Kommunális Szervezet alapító okiratának módosítására 

 
 

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

14. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 
Az előterjesztés a 2014. június 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: A tájékoztatót mindenki áttanulmányozta, várja az 
észrevételeket. 
Észrevétel nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztató tudomásul vételéről. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
177/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
az önkormányzat kötelezettségeinek finanszírozási forrásairól 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a 
Képviselő-testületnek annak tudomásul vételét. 
 
 
 

15. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú 
módosításáról 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
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Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kéri a pályázati és közbeszerzési referens rövid szóbeli 
kiegészítését. 
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Elkészítették a közbeszerzési terv 1. 
számú módosítását, a változásokat/módosításokat az előterjesztésben található táblázat 
foglalja össze.  
Elmondja még, hogy az aszfalt beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban július 4-e 
az ajánlattételi határidő, eddig ketten érdeklődtek. Amennyiben nem lesz hiányos az 
ajánlatuk, azonnal lehet dönteni, majd a 10 napos szerződéskötési moratóriumot kell 
megvárni, elvileg július közepén lehet szerződést kötni. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérdése, hogy miért húzódott el ilyen sokáig az eljárás? 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Nem volt egyértelműen ismert az összeg nagysága, beszerzés lesz 
vagy szolgáltatás is lesz, amely más-más tételbe tartozik. 
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Kérése, hogy máskor ne húzódjanak el ezek az eljárások, 
hisz lehet, hogy még július közepén sem fognak tudni aszfaltozni. 
Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő 
határozatot hozta:  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
178/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv 1. számú módosításáról 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint döntött: 

 
1. Sárospatak Város Önkormányzata a 2014. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terv 1. számú módosítását, e határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, 
valamint a www.sarospatak.hu honlapon közzéteszi. 
 
2. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 

 
 

Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 
 
 
 

16. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat Kis Tímea Sárospatak, Balassi B. u. 43. szám alatti lakos nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti szerződéshosszabbítási kérelméről  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Örömmel veszi, hogy Kis Tímeának nincs tartozása. 
 
Dobránszky Tímea tanácsos: Így van, kérelmezőnek nincs közüzemi tatozása, rendben fizet.  
 
Hajdu Imre a bizottság elnöke: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy aki 
támogatja a szerződéshosszabbítást, 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  
179/2014. (VI. 25.) 
h a t á r o z a t a 

 
Kis Tímea Sárospatak, Balassi B. u. 43. szám alatti lakos, nem lakás  
 céljára szolgáló helyiség bérleti szerződéshosszabbítási kérelméről  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú 
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése által biztosított átruházott hatáskörében 
eljárva – Sárospatak, Bartók B. u. 9. sz. alatt lévő 40 m2 alapterületű, összkomfortos 
bérlemény bérleti jogviszonyát Kis Tímea Sárospatak, Balassi B. u. 43. sz. alatti lakos 
részére 2 év időtartamra meghosszabbítja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2014. július 31.  
 
 
Az elnök a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 

K. m. f.  
 
 

   Egyed Attila                  Hajdu Imre 
a bizottság tagja            a bizottság elnöke  


