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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 9-én 

a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott rendkívüli 
ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila  
Kiss Csaba 
Krai Csaba  
Oláh József Csaba  
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselők  

 
   dr. Vitányi Eszter   jegyző  
 
 
Meghívottak:  Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője, dr. Szebényi 

Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, Vighné 
Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens 

 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester, Hajdu Imre és Szabó András képviselő 

nincs jelen.  
 

Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
  
 
Napirend előtt: 
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Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 8 fővel határozatképes – az ülést megnyitja.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Javaslat a Sárospatak 2894/4. helyrajzi szám alatti 
ingatlan adásvételi szerződéséről” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával 
egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat a Sárospatak 2894/4. helyrajzi szám alatti ingatlan 
adásvételi szerződéséről” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Javaslat önkormányzati 
tulajdonú ingatlan megvételére beérkezett ajánlat eredményhirdetéséről” című előterjesztés 
zárt ülésen történő tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület a „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére 
beérkezett ajánlat eredményhirdetéséről” című előterjesztés zárt ülésen történő 
tárgyalásával 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett. 
 
Aros János polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat fenti szavazásokra is tekintettel elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag –, fenti szavazásokra is figyelemmel az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta:  
 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 

közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

2. Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Zárt ülésen: 

 
1. Javaslat a Sárospatak 2894/4. helyrajzi szám alatti ingatlan adásvételi 

szerződéséről   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére beérkezett ajánlat 
eredményhirdetéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló megbízási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

  
Aros János polgármester: Bizonyára mindenki előtt ismert a honlap jelenlegi helyzete.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság felvette 
napirendjére e témát és tájékoztatott mindenkit a honlap jelenlegi üzemeltetéséről.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta a javaslatot. 
 
Aros János polgármester: A Képviselő-testület 2012-ben döntött a Sárospatak honlap 
üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló megbízási szerződésről, mely 
feladatok ellátásával a ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaságot bízta meg. Jelen megbízási szerződés-módosításban a 156.000,-Ft/hó + ÁFA 
megbízási díj a felére, 78.000,-Ft/hó + ÁFA összegre változna. Törő Gábor ügyvezető úrral 
történt egyeztetés ez ügyben, aki elmondta, hogy az állatmenhellyel kapcsolatos 
megnövekedett feladatai miatt valószínűleg nem fogja tudni vállalni a honlap üzemeltetését, 
szerkesztését. Megbeszélésük szerint két hónapra kapná a csökkentett megbízási díjat. Két 
hónapra kötöttek egy megbízási szerződést Hadobás Ingrid Fannival, aki korábban a Zemplén 
Televízió munkatársa volt. Kérte a Humán Bizottságot, hogy két hónap alatt tegyen javaslatot 
a honlap további üzemeltetésére – megpályáztassák-e, vagy valamely önkormányzati Kft-vel 
készíttessék a honlapot, avagy kerüljön a Zemplén Televízióhoz? Erről már a jövő héten 
elkezdődik az egyeztetés, és a javaslatok alapján a Humán Bizottság megteszi javaslatát a 
Képviselő-testület számára. Kéri a bizottsági véleményeket.  
 
Szvitankó Tamás a Humán Bizottság elnöke: Ahogy már elmondta, a bizottságot 
tájékoztatta a honlap üzemeltetésének jelenlegi helyzetéről. Kérdésként felmerült, hogy 
történt-e egyeztetés az ügyvezetővel, elmondta, hogy igen. Azt is elmondta, hogy jövő hét 
folyamán elkezdődik az egyeztetés a honlap további üzemeltetéséről. A bizottság 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - javasolja a megbízási-szerződés módosítását.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – szintén elfogadásra javasolja a megbízási-szerződés módosítását. Felmerült, 
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hogy legyen lekonkretizálva, hogy kinek mi a feladata és természetesen vissza kell térni a 
honlap üzemeltetésének végleges megoldására.  
 
Aros János polgármester: Az utóbbi időben a honlap színvonala csökkent, ugyanakkor a 
patakiak szeretik, 2000 fölött van a napi látogatottsága, így mihamarabb szükséges az 
üzemeltetés végleges megoldása.  
Más kérdés nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a megbízási-szerződés módosítását 
elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2014. (I. 09.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló 
megbízási szerződés módosításáról 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok 
közzétételéről szóló, 41/2012. (II. 24.) KT. határozattal elfogadott megbízási szerződés 
módosítását - a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal - elfogadja 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés-módosítás aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet az 1/2014. (I. 9.) KT. határozathoz 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Sárospatak Város Önkormányzata 

Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 

Törzsszám: 726490 
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Adószám: 15726494 – 2 -05 

Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11734169-15350095-00000000 

Képviseli: Aros János, polgármester, mint Megbízó, 

 

másrészről 

 

ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,  

Székhely: 3950 Sárospatak, Déryné u. 3.  

Cégjegyzékszám: Cg.05-06-013324 

Adószám: 21480524-1-05 

Bankszámlaszám:10201006-50188404 

képviseletében Törő Gábor,mint Megbízott 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. február 24-án, a Sárospatak honlap üzemeltetésére és a 

közérdekű adatok közzétételére vonatkozóan megbízási szerződés jött létre. 

 

2. Felek egyező akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti megbízási 

szerződést 2014. január 1-i hatállyal akként módosítják, hogy annak 4. Egyéb rendelkezések 

fejezetének 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.1. A Megbízó megbízási díjként, számla ellenében 78.000 Ft/hó + ÁFA összeget 

utal át havonta a Megbízott által előzetesen közölt számlájára.” 

 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Sárospatak, 2014. január 9. 

.......................................................   ...................................................... 

         Megbízó             Megbízott 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évre vonatkozó óvodatej programról   
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 
Aros János polgármester: Kéri az ifjúsági és sportreferens szóbeli kiegészítését. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Mindkét bizottsági ülésen 
elmondta, hogy a javaslatban szereplő Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft. árajánlatát 
visszavonta, mert mai nap derült ki számukra, hogy mint továbbértékesítő, nem köthet 
szerződést az önkormányzattal. Így az ülés előtt kiosztott anyag alapján az ABAÚJTEJ Közös 
Vállalat ajánlata az egyetlen érvényes ajánlat, amely a meghatározott feltételeknek és 
kötelezettségeknek megfelel. Egyébként a Kispatak-2000 Kereskedelmi Kft-n keresztül 
történik a továbbiakban is a tej kiszállítása az óvodába.  
A költségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy 265 fő óvodást 175 nevelési napra számítva a 
bruttó összeg 1.043.438,-Ft, melynek fele állami támogatás, így az önkormányzati kiegészítés 
521.719,-Ft.  
 
Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a kiegészítést meghallgatták, fájlalta, hogy nem sárospataki céggel kötnek 
megállapodást, de a törvényi változásnak meg kell felelni, így egyhangúlag támogatja, hogy 
az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kössön szerződést az önkormányzat.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Mivel nincs választási lehetőség, a bizottság 
egyhangúlag javasolja az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal megkötni a szerződést.  
 
Egyed Attila képviselő: Kérdése, kakaót nem kapnak az óvodások? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az óvodások korábban is csak tejet 
kaptak, az iskolások kaptak kakaót, joghurtot. Egyébként lehetne az óvodások részére kakaót 
biztosítani, de annak a költsége jóval magasabb lenne. 
 
Egyed Attila képviselő: Az ABAÚJTEJ Közös Vállalat ajánlatában szerepel, hogy 2014. 
július 31-ig vállalja az árat. Nem lehet, hogy december 31-ig vállalja ezt az árat? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Nem. A korábbi években, amikor 
az önkormányzat a Kispatak-2000 Kft-vel kötött szerződést, egész évre vállalták az összeget, 
de fél évre kötöttek szerződést. Az ABAÚJTEJ Közös Vállalat csak július végéig garantálja 
az ajánlati árat.  
 
Egyed Attila képviselő: Visszakerül a testület elé a szerződés félévkor? 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Természetesen. Eddig azért nem 
jött vissza félévkor testület elé az új szerződés, mert az összeg nem változott.  
 
Aros János polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért azzal, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kösse meg az önkormányzat a szállítási 
szerződést, igennel szavazzon.  
 



 7 

Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2014. (I. 09.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2014. évi óvodatej programról 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy támogatja a 2014. évi óvodatej programban való részvételt.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal a szállítási 
szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester  
 

Határid ő: azonnal 

 
 

A polgármester a nyílt ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen 
folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                Aros János s.k. 
           jegyző                   polgármester  
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


