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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 5-én 

tartott rendkívüli nyílt ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester 
Hajdu Imre 
Jarecsni János László 
Kiss Csaba  
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás  képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívottak:  Béli Zoltán János, Ekert László, Martos Tibor, Nagy Gábor pályázók, 

Pénzesné Csorosz Marianna a Kommunális Szervezet megbízott 
vezetıje, Ágoston András közalkalmazotti képviselı, Gyırffi Dezsı 
könyvvizsgáló, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, dr. 
Szebényi Tibor tanácsos, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje.  

 
Megjegyzés: Egyed Attila, Oláh József Csaba, Szabó András és Zérczi László 

képviselık nincsenek jelen.   
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 7 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban 
szereplı napirend tárgyalását, továbbá nyílt ülésen egy tájékoztató megtárgyalását a 2012. évi 
szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázattal kapcsolatosan.  
Aki a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta:   
 
 
Napirend: 
 

Zárt ülésen: 
 

1. Elıterjesztés a Kommunális Szervezet igazgatói álláshelyére beérkezett 
pályázatok elbírálásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

 
Nyílt ülésen: 

 
1. Tájékoztató a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott 

pályázatról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
 
Polgármester úr zárt ülést rendel el, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 
 
 

 
Nyílt ülés folytatása: 

 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott 
pályázatról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat, továbbá elmondja, hogy ma 
kiderült, hogy a pályázatra elnyerte az önkormányzat az igényelt támogatást, 3.175.040,-Ft-ot.  
 
Sikora Attila : Kérdéses számára, mi történik akkor, ha a támogatottaknak csak egy része 
veszi át az ételt naponta.  
 
dr. Komáromi Éva: A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérték ez ügyben, 
ık jobban tudják, kik azok, akik várhatóan minden nap igénybe veszik majd e támogatást.  
 
Aros János: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozati-javaslatról. 
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Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

171/2012. (VI. 5.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról 
 
 

A Képviselı-testület tudomásul vette a szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott 
pályázatról szóló tájékoztatót és utólagosan jóváhagyta 164 fı rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı kiskorú gyermek 44 munkanapon történı 
étkeztetésére benyújtott pályázatot, önerı biztosítása nélkül. 
 
 
Felelıs: polgármester a támogatási szerzıdés megkötéséért 
              
              igazgatási iroda vezetıje a pályázat benyújtásával és elszámolással kapcsolatos  
              feladatok ellátásáért 
 
              Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai vezetıje és 
              Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetıje az étkeztetés 
              lebonyolításáért  
  
Határid ı: folyamatos, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 17.10 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 

 


