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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 

10-én tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János polgármester 
   Sikora Attila alpolgármester 
   Egyed Attila 

Hajdu Imre  
Jarecsni János László  
Kiss Csaba 

   Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Szabó András  
   Szvitankó Tamás    

Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
      
    
Meghívottak:  Donkó József kabinet irodavezetı, Koleszárné Braun Mónika 

közoktatási ügyintézı, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és 
sportügyintézı. 

 
Megjegyzés: Hajdu Imre az 1. napirend tárgyalása közben érkezett. 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
 
Napirend elıtt:   
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, külön köszönti jegyzı asszonyt, aki most 
tért vissza szülési szabadságáról. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 
határozatképes. A rendkívüli ülés elsı napirendje az iskolatej program, zárt ülésen pedig az 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételrıl kellene döntenie a Képviselı-
testületnek, mert ennek határideje január 21. Tájékoztatást szeretne továbbá adni a SIDINFO 
ügyvezetı igazgatói álláshelyre kiírt pályázattal kapcsolatban.  
Más hozzászólás nem lévén kéri a napirendi pontok elfogadását. 
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Jelenlévı képviselık száma: 10  fı – Hajdu Imre nincs jelen. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1. Elıterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

2. Tájékoztató a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatói álláshelyének 
pályázati kiírásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételrıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

Aros János: Kéri Koleszárné Braun Mónika ügyintézıt ismertesse az elıterjesztésben 
foglaltakat. 
 
Koleszárné Braun Mónika: Elmondja, hogy 2010. december 31-én hatályát vesztette az 
elızı évre vonatkozó iskolatej program szabályozásáról szóló rendelet, új rendelet jelent meg 
2011. évre vonatkozóan. Elızı évhez képest nagy változás nem történt, az önkormányzat az 
iskolák esetében a bruttó vételárat teljes mértékben visszaigényelheti az államtól, az óvodák 
esetében viszont az euró árfolyamához igazodik az állami támogatás mértéke. Két 
beszállítótól kaptak árajánlatot, a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-tıl és a rakamazi 
székhelyő Tiszatej Kft-tıl. A Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. jóval kedvezıbb árajánlatot 
adott az önkormányzat számára, melyet részletez. Hangsúlyozza, hogy az iskolák esetében 
adott bruttó összegő árajánlatok különbözetének nincs jelentısége, hisz visszaigényelheti az 
önkormányzat a teljes bruttó összeget.  
 
Aros János: Úgy véli e projektet meg kell tartania az önkormányzatnak annak ellenére, hogy 
ezzel kötelezettséget vállal az önkormányzat az idei költségvetésben.  
 
Hajdu Imre : Együttes ülésen tárgyalta az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
Humán Bizottsággal és egyhangúlag javasolják a Kispatak-2000. Kereskedelmi Kft-vel 
megkötni a szállítási szerzıdést.  
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Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a bizottságok javaslatáról, 
tudomásul véve, hogy ez az önkormányzat költségvetésében 627.591,-Ft-ot jelent.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

352/1/2011. (I. 10.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a 2011. évi iskolatej programról 
 

A Képviselı-testület támogatja a 2011. január 1 – december 31-re vonatkozó 
iskolatej programot. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-vel a 
szállítási szerzıdést kösse meg. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatói álláshelyének 
pályázati kiírásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Aros János: A Képviselı-testület december 17-ei ülésén döntött a SIDINFO Nonprofit Kft. 
ügyvezetı igazgatói álláshelyének pályázati kiírásáról. A határozatban szerepel, hogy az 
Észak-Magyarország megyei napilapban is megjelentetik a pályázati kiírást, melynek ára 175 
eFt + ÁFA. Jelenleg egyeztetést folytatnak az újság üzemeltetıjével, az önkormányzatnak 
maximum 30 eFt-ja van e célra. Ha ezen összegen belül megjelentetik, akkor kifizeti az 
önkormányzat, ha nem, következı testületi ülésen beszámol róla és kérni fogja a határozat 
módosítását, véleménye szerint felesleges 200 eFt-ot elkölteni erre, elég lesz, ha a helyben 
szokásos módon megjelentetik a pályázati kiírást.  
Végezetül elmondja, hogy folyamatosan zajlanak az egyeztetések a költségvetés 
kialakításával kapcsolatban az intézményvezetıkkel, miután megfelelı állapotba kerül, 
informális ülés keretében megtárgyalja a testület is.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.   
 
A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 

 
K.m.f. 

dr. Komáromi Éva s.k.               Aros János s.k. 
        jegyzı                polgármester 


