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Készült:  Sárospatak Város Képviselı-testülete 2006. október 11-én tartott 
alakuló ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János 
   Darmos István 
   Egyed Attila 

Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc 
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan 
   Krai Csaba 
   Ladomérszky László István 
   Lendák Lajos Zoltán 
   Oláh József Csaba    
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András  
   Zérczi László  képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Választási Bizottság elnöke, Tóth 

Tamás a Választási Bizottság elnökhelyettese, Szepessy Istvánné, Stóka 
György, Margitics György, Remeczki Imre a Választási Bizottság 
tagjai, dr. Kováts Dániel díszpolgár, városi intézmények vezetıi, városi 
egyházközségek vezetıi, a Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, 
meghívott vendégek, a megválasztott polgármester és képviselık 
családtagjai és érdeklıdı állampolgárok. 

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht. 
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Kıszegi Bertalan korelnök: Kéri a jelenlévıket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt.  
Köszönti a megválasztott Polgármester urat, önkormányzati képviselıket, a meghívott 
vendégeket. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a 18 képviselı 
megjelent. A napirendi pontok ismertetése elıtt indítványozza a napirend kiegészítését 
Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó elıterjesztéssel. 
Kéri az elhangzott javaslatról a Képviselı-testület szavazását. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett. 
 
Kıszegi Bertalan: Ismerteti a meghívóban szereplı napirendi pontokat. Kéri a Képviselı-
testület szavazását a napirendi pontokról. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
elfogadta: 
 
N a p i r e n d i  p o n t o k : 
 
1. A Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselık és 

polgármester választásáról 
 Elıadó: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a bizottság elnöke 
 
2. A polgármester és a helyi önkormányzati képviselık eskütétele, megbízólevelek 

átadása 
 Esküt vevı, átadó: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Választási Bizottság elnöke 
 
3.   A polgármester illetményének megállapítása  
 Elıadó: Kıszegi Bertalan korelnök 
 
4. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési  

Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII.16.) számú rendelet módosítására 
      Elıadó: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
5.    Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása  
       Elıadó: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
6.    Egyéb ügyek 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1.  NAPIRENDI PONT   
     Tárgy: A Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselık és 

polgármester választásáról  
 Elıadó: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a bizottság elnöke 
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Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin: Köszönti a megjelenteket és ismerteti a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármester választásáról szóló tájékoztatót. (A tájékoztató a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Kıszegi Bertalan: Megköszöni a tájékoztatót. Az elhangzottakkal összefüggésben felkéri Dr. 
Hörcsik Richárd polgármester urat, hogy a kompenzációs listákról mandátumhoz jutott 3 fı 
képviselı lemondó nyilatkozatát szíveskedjen a Képviselı-testülettel ismertetni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Ismerteti Aranyosi Miklós János, Demblovszky József István és Egyed 
Gyula Zoltán kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselık lemondó nyilatkozatát. 
(A nyilatkozatok másolatai a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Kıszegi Bertalan: Megköszöni Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr tájékoztatóját.  
 
A Képviselı-testület – figyelemmel a Helyi Választási Bizottság döntésére is – a 
lemondást egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
2.  NAPIRENDI PONT    
     Tárgy: A polgármester és a helyi önkormányzati képviselık eskütétele, 

megbízólevelek átadása  
 Esküt vevı, átadó: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke 
      
Kıszegi Bertalan: Felkéri Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint a Választási Bizottság elnökét az 
eskü szövegének elıolvasására. 
 
A települési képviselık az esküt letették. 
 
Ezt követıen a Képviselı-testület elıtt Dr. Hörcsik Richárd polgármester letette az 
esküt.  
 
Kıszegi Bertalan: Felkéri Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint a megbízólevelek átadására. 
 
Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin: Átadja a Polgármesternek, majd ezt követıen a 
Képviselıknek a megbízólevelet. 
 
Kıszegi Bertalan: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének közremőködését.. 
 
 
 
3.  NAPIRENDI PONT    
     Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása   
     Elıadó: Kıszegi Bertalan korelnök 
 
Kıszegi Bertalan: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az alakuló ülés törvény által 
elıírt kötelezı feladata a megválasztott Polgármester illetményének megállapítása. Bejelenti, 
hogy az elızetes egyeztetés alapján Polgármester úr személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalban nem kíván részt venni. Elmondja, hogy a Polgármester illetményének 
megállapítását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl  és az önkormányzati 
képviselık tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény szabályozza, 
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mely szerint az illetmény összetevıje a mindenkori köztisztviselıi illetményalap, melynek 
összege jelenleg 36.800,-Ft és a már hivatkozott törvényben a 10 ezernél több lakosú 
település, valamint a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén meghatározott 
szorzószám, amely 12,5-13,5-ig szorzata lehet. Ez összegszerően havi 460.000,-Ft-tól 
496.800,-Ft-ig terjedhet. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a korábbi Polgármester úrnak 496.800.-Ft/hó 
összegben volt megállapítva az illetménye. 
Javasolja, hogy a Képviselı-testület 496.800,-Ft/hó összegben határozza meg Dr. Hörcsik 
Richárd Polgármester úr illetményét.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Eltérıen Kıszegi Bertalan korelnök úr elıterjesztésétıl, javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy az illetményét a törvény által megállapított minimum összegében 
szavazza meg. Véleménye szerint a város jelenlegi anyagi helyzete egyenlıre nem teszi 
lehetıvé a magasabb illetmény megállapítását.  
 
Kıszegi Bertalan: Polgármester úr kérését figyelembe véve, kéri a Képviselı-testület 
szavazását a polgármester illetményérıl, mely szerint a minimum  460.000.-Ft/hó összegben 
határozzák azt meg. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

12.400/197/2006. (X.11.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Polgármester illetményének megállapításáról 
 
 

A Képviselı-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl szóló 
módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, 
Dr. Hörcsik Richárd polgármester illetményét 2006. október 1-tıl 460.000,-Ft, azaz 
Négyszázhatvanezer forintban állapítja meg. 
 
Felelıs: Jegyzı 
Határid ı: azonnal (a határozat kézbesítésére) 
 
 

 
Kıszegi Bertalan: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Polgármesternek a 
polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı költségét meg kell téríteni, mely történhet általa 
elılegezett számlával igazoltan utólagosan, illetıleg a Polgármester úr választása szerint 
költségátalány is megállapítható, melynek mértéke havonta a polgármester illetménye 20-30 
%-ának megfelelı összeg, mely maximum 138.000,- Ft lehet. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi Polgármester úr költségtérítése havi 124.200,-Ft 
volt. 
Felkéri Polgármester urat, szíveskedjen nyilatkozni, kéri-e a költségátalány megállapítását, 
melynek mértékérıl a fenti keretek között a Képviselı-testületnek kell határozni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Nyilatkozik, mely szerint nem tart igényt a költségtérítésre, megjegyzi, 
ezért szavazni sem kell róla. 
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Kıszegi Bertalan: Megköszöni Polgármester úr nyilatkozatát. Az ülés további vezetését 
átadja Dr. Hörcsik Richárd polgármester úrnak. Köszöni az ülés folyamán tanúsított  
együttmőködést és a jelenlévık figyelmét.    
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a megjelent vendégeket és a 
televízióra figyelı sárospataki Polgárokat. Megköszöni Kıszegi Bertalan képviselı úr, mint 
korelnök közremőködését.  
 
 
 
4.  NAPIRENDI PONT  
     Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 21/1998. (XIII.16.) számú rendelet módosítására 
      Elıadó: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Elıterjeszti Sárospatak Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 21/1998. (XII.16.) számú rendelet 
módosítását. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat átfogó 
módosításának elıkészítése folyamatban van. A jelenlegi módosításra a Képviselı-testület 
tagjai számának és személyeinek megváltozása miatt – a korábbi 19 fıvel szemben jelenleg 
18 fı a testület létszáma - továbbá az alpolgármesterek számának és e tisztség betöltési 
módjának megváltozása miatt van szükség. A jelenleg hatályos Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat 59. §-ában foglalt rendelkezések szerint „a képviselı-testület – saját tagjai közül a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére fıállású/társadalmi  megbízatású alpolgármestereket választ”. 
Ismert, hogy az elızı ciklusban 1 fıállású és 1 társadalmi megbízatású alpolgármester volt. 
Javasolja, hogy 1 fıállású alpolgármester megválasztására kerüljön sor és ennek megfelelıen 
módosítsák a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. A módosítással érintett rendelet-tervezetet 
az alakuló ülés megkezdése elıtt a  Képviselık megkapták. 
Kéri a Képviselı-testületet, a rendelet megalkotásáról szíveskedjenek dönteni. Aki egyetért a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıterjesztésben foglaltak szerinti módosításával,  igennel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 

11/2006. (X.11.) rendelet 
 

Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
21/1998. (XII.16.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján Sárospatak Város 
Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII.16.) számú 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
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A R. 5.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
,,(4) A Képviselı-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 18 fı. 
       A képviselık névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.” 
 

2.§ 
 

A R. 59.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
,,(1) A Képviselı-testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére fıállású 
alpolgármestert választ. 
 
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.  
 
(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdıdik és amennyiben az 
önkormányzati választáson települési képviselınek megválasztották, akkor az új 
Képviselı-testület alakuló üléséig tart. 
 
(4) Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselınek nem 
választották meg, akkor alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszőnik.” 
 

3.§ 
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
5.  NAPIRENDI PONT  
     Tárgy: Alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása 
     Elıadó: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

 
Dr. Hörcsik Richárd: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az érintett a napirend 
nyilvános ülésen történı tárgyalásához hozzájárult. Alpolgármesternek javasolja fıállásban 
Aros János képviselı urat.  
Aros János képviselı úr 8 éve a Képviselı-testület tagja, nemcsak a testületben, hanem a 
városban is jól ismerik személyét. Hosszú évekig az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
igazgató-helyettese volt, így véleménye szerint az alpolgármesteri feladatok ellátására 
megfelelı vezetıi gyakorlatra is szert tett. Aros Jánost személyesen is jól ismeri, az 
együttmőködésre vonatkozó bizalmát élvezi. Az elmúlt 8 év képviselı-testületi munkája 
alapján is İ az a személy, aki képes megteremteni a képviselık közötti együttmőködést és 
konszenzust, melyre a közeljövıben szükség lesz. Az elmondottak alapján Aros Jánost kéri 
fel az alpolgármesteri tiszt betöltésére. Kérdést intéz Aros János képviselı úrhoz, vállalja-e a 
megbízatást. 
 
Aros János: Megköszöni és elfogadja a jelölést. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Aros János képviselı úr elfogadta az alpolgármesteri jelölését. 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy az önkormányzati törvény értelmében az 
alpolgármestert titkosan kell megválasztani, melyhez 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot 
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kell létrehozni. Elızetes megállapodások és felkérések szerint a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökének javasolja Stumpf Gábor József képviselı urat, tagjainak Hutkainé Novák Márta 
képviselı asszonyt és Zérczi László képviselı urat.  
Kérdezi, elvállalják-e a jelöltséget. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagjainak javasolt képviselık a jelöltséget elvállalták, személyes 
érintettségüket bejelentették. 
 
A bejelentést a Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjairól az elhangzottak szerint. Aki a jelölteket támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Képviselı-testült egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12.400/198/2006. (X.11.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
 
 

A Képviselı-testület az alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének Stumpf Gábor Józsefet, tagjainak Hutkainé Novák Márta és Zérczi 
László képviselıket megválasztotta. 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kérdést intéz az alpolgármester-jelölthöz, részt kíván-e venni a 
szavazásban. 
 
Aros János: Bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban.  
 
A bejelentést a Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, ismertesse a szavazás 
módját. 
 
Stumpf Gábor József: Elmondja, hogy a szavazóurnát a Polgármester úr szobájában 
helyezték el. A szavazólapok átvételére a titkárnıi szobában kerül sor, melyet a 
Szavazatszámláló Bizottság külön névjegyzék alapján ad át, melynek átvételét a képviselık 
aláírásukkal igazolnak. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve elıtti körben elhelyezett két egymást metszı vonallal lehet. 
 
 
Dr. Hörcsik Richárd a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet után. 
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Dr. Hörcsik Richárd: Bejelenti, hogy a szavazás megtörtént. Felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Stumpf Gábor József: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a névjegyzékbe felvett 
képviselık száma 18 fı. Szavazóként megjelentek száma 17 fı. Az urnában lévı 
szavazólapok száma: 17 db. Eltérés nem volt. Érvénytelen szavazatok száma: 1 db. Érvényes 
szavazatok száma: 16 db  
 
A megválasztott fıállású alpolgármester Aros János 16 szavazattal. 
 
Gratulál a megválasztott Alpolgármesternek, munkájához erıt, egészséget kíván. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Gratulál a megválasztott Alpolgármesternek és felkéri az eskü 
letételére. A jelenlévıket kéri az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. 
 
Aros János  az esküt letette. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy dönteni kell még a 
megválasztott Alpolgármester illetményérıl. A korábbi Alpolgármester úr illetménye havi 
422.300.-Ft volt. A már hivatkozott jogszabály alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét a Képviselı-testületnek úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a 
Polgármester illetményét. Javasolja, hogy a szorzó törvényben elıírt alkalmazásával az 
Alpolgármester illetményét 380.000,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselı-testület. 
Kéri a Képviselı-testület szavazását a 380.000.-Ft-os illetményrıl. Aki a javaslattal egyetért, 
igennel szavazzon. 
 
Aros János bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.  
 
A Képviselı-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
A választás eredményérıl készült külön jegyzıkönyv szerint, továbbá az illetményre 
vonatkozóan a Képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
12.400/199/2006. (X.11.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t 

 
fıállású alpolgármester megválasztásáról 

 
 
A Képviselı-testület 

Aros Jánost 
 

fıállású alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Illetményét 2006. október 11-tıl havi 380.000,-Ft-ban, azaz Háromszáznyolcvanezer 
forintban állapítja meg. 
 
 
A választás eredményérıl készült külön jegyzıkönyv e jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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Aros János: Megköszöni a bizalmat. Bízik benne, hogy a következı 4 évben a Képviselı-
testület együtt fog mőködni. Kéri, hogy az észrevételeket, problémákat jelezzék felé.  
 
 
6.  NAPIRENDI PONT 
     Egyéb ügyek 
 
Dr. Hörcsik Richárd:  Mint Sárospatak város polgármestere, gratulál a megválasztott 
Képviselı Asszonynak, Képviselı Uraknak és Alpolgármester úrnak. Véleménye szerint a 
mai naptól új fejezet kezdıdik Sárospatak életében és azt hiszi, hogy a Képviselı-testület 
tagjai aktív és meghatározó részesei lesznek  ennek az életnek, amely az elkövetkezı években 
rájuk vár. Emlékezteti a Képviselı-testület tagjait, hogy Sárospatakon képviselınek lenni 
megtiszteltetést jelent, hiszen nemcsak a sárospataki szavazópolgárok ruházták fel a 
képviselıket ezzel a tisztséggel, ami egy lehetıség, de egy nagy felelısség is. Megtiszteltetés 
azért is, mert amióta Sárospatak városa fennáll – a XIII. századtól kezdve - , a régi 
jegyzıkönyvekben olvasható, hogy Sárospatak életében a Képviselı-testület tagjai mindig 
meghatározó szerepet töltöttek be. Amikor ínséges idık voltak – török, tatár vagy más dúlta a 
várost -, ık mindig az összefogást biztosították és a város érdekeit tartották szemük elıtt. A 
megválasztott képviselık ebbe a sorba állnak be, hiszen arra is emlékezteti a jelenlévıket, 
hogy Zemplén térségében a XIII. században Sárospatakon volt az elsı önkormányzat, amelyik 
elkezdte a mőködését. Köszönhetıen annak a vallon telepeseknek, akik hamar letelepedtek 
Sárospatakon és nemcsak a városias életformát, hanem magát az adminisztrációt is 
meggyökereztették. Egy olyanfajta együttmőködést alakítottak ki, amirıl kevés dokumentum 
van.  
Hiszi azt, hogy a megválasztott képviselık ugyanazzal a szívvel és lélekkel fogják képviselni 
a város érdekeit, mint egykor tették a korábbi századokban.  
Kéri a Képviselıket, hogy esküjükhöz híven a városért, annak fejlıdéséért, az itt lakó 
polgárokért a legjobb tudásuk szerint végezzék munkájukat, mert az elvállalt feladat nemcsak 
tisztesség, hanem felelısség is. Az elkövetkezı években nagyon sok olyan problémát kell 
megoldaniuk, amit csak együttesen, összefogással lehet. Sárospatak polgárai most a 
Képviselı-testületre figyelnek. Van-e változás? A változásnak a Képviselı-testület tagjai 
részesei lesznek. Kéri a Képviselık segítségét az elıttük álló problémák megoldásában, 
melyeket elvárnak a sárospataki polgárok. Hiszi azt, hogy az együtt munkálkodásnak – a 
Képviselı-testület tagjaival, a Városháza dolgozóival, az önkormányzat intézményeinek 
dolgozóival – az eredménye meg fog látszani Sárospatak fejlıdésén, mely mindannyiunk 
érdeke. Felhívja a figyelmet 2007. január 1-jére. A kérdés csak az, az összefogásnak lesz-e 
látszata abban, hogy együttesen tudják azokat a támogatásokat megszerezni, ami Sárospatak 
város fejlıdését szolgálja, mely soha vissza nem térı lehetıség és alkalom. Erre 
Magyarország 3500 önkormányzata készül, így Zemplénben is az összes település. Reméli, 
hogy a város nem marad le. Zempléni szövetségben szeretnének részt venni Sátoraljaújhely, 
Tokaj, Szerencs, Cigánd,  Pálháza városaival együttmőködve. Ez is a Képviselı-testület 
kötelessége és feladata, de nem elfelejtve, hogy az elsı és legfontosabb Sárospatak, 
Sárospatak polgárai. Kéri a Képviselı-testület együttmőködését és jó reménységgel néz a 4 
éves ciklus elé.  
Megköszöni a Városháza azon dolgozóinak munkáját, akik a választások rendben történı 
lebonyolításában részt vettek. 
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottságok felállítására vonatkozó tárgyalások jó üzemben 
haladnak. Elıreláthatólag a Képviselı-testület október 20-án tartja rendkívüli ülését, melyen 
megalakulnak a bizottságok és megválasztják a tisztségviselıket. Reményei szerint a 
sárospataki Polgárok figyelemmel kísérik majd munkájukat, melynek szeretnének minél 
nagyobb nyilvánosságot adni. Ne csak a végzett munka legyen átlátható, hanem mindaz, ami 
egy-egy döntést megelızıen folyik. Az elkövetkezı idıkben a rendeleteket, szabályzatokat a 
Képviselık legjobb tudásukat adva hozzák majd meg a lakosság érdekében. 
 
Megköszönte a megjelenést, az alakuló ülést 11.20 órakor bezárta és kérte, hogy közösen 
énekeljék el a Szózatot. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

       dr. Komáromi Éva       Dr. Hörcsik Richárd 
               jegyzı               polgármester 


