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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. március 2-án tartott 
rendkívüli ülésén. 

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

Erdıs Tamás 
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan 
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András    képviselık 
    
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
 
Meghívott:  Dankóné Gál Terézia irodavezetı 
 
Megjegyzés: Feró István Ferenc, Lendák Lajos Zoltán, Oláh József Csaba, Saláta 

László Mihály, Stumpf Attila, Zérczi László képviselık bejelentették 
távolmaradásukat. 

 
 
Aros János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület rendkívüli 
ülése határozatképes. Egyetlen napirendi pont a március 15-ei ünnepség elıkészítése, melyrıl 
kéri a Képviselı-testület szavazását. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendi pont tárgyalását 
egyhangúlag elfogadta: 
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N a p i r e n d:  
 
 

1. A március 15-ei ünnepség elıkészítése 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke 
 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: A március 15-ei ünnepség elıkészítése 
Elıterjesztı: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a 
korábbi gyakorlatnak megfelelıen a szakbizottság véleménye alapján az adott ünnepség 
szónokáról a Képviselı-testület dönt. Ez az SZMSZ-ben nincs szabályozva. Szeretné, ha a 
gyakorlat a közeljövıben olyan módon változna, hogy a bizottság véleménye alapján, a 
bizottság elnöke tájékoztatná az aktuális képviselı-testületi ülésen a következı ünneprıl szóló 
ünnepi mősorra, szónokra vonatkozó elképzelését. Kéri a bizottság elnökét, úgy készítsék ezt 
elı, hogy az ünnepséget megelızı képviselı-testületi ülésen már rendelkezésre álljon a 
szónok személyére vonatkozó elképzelés.  
Kéri Hajdu Imre tanácsnokot, ismertesse a március 15-ei ünnepséggel kapcsolatos 
elıkészületeket. 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a március 15-ei ünnepség 
megszervezésével, koordinálásával A Mővelıdés Házát  bízták meg. A tervezett helyszín az 
iskolakert, a Kossuth-szobor melletti szabadtéri színpad, melyet A Mővelıdés Háza épít meg. 
A dekorációt, a hangtechnikát is az intézmény biztosítja. A terület igénybevételére az 
engedélyt Dr. Erdei Pál titkárság igazgató úrtól kell kérni, mely folyamatban van. Az ünnepi 
mősort az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, a Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziumának tanulói, valamint a Bodrog Néptáncegyüttes tagjai adják. A koszorúzás a 
hagyományos rend szerint történik. A jelentkezéseket A Mővelıdés Háza titkárságán lehet 
leadni. Az ünnepi plakátokat és meghívókat  - a közoktatási referenssel egyeztetve - a korábbi 
hagyományok szerint készítik el. Ünnepi szónoknak Dr. Dienes Dénest, a  Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos Győjteményének igazgatóját javasolja.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Az elhangzott javaslattal kapcsolatban kéri a véleményeket. 
Észrevétel, vélemény nem volt, ezért kéri a Képviselı-testület szavazását az ünnepi szónok 
személyérıl, Dr. Dienes Dénesrıl. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 
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h a t á r o z a t  
 

a március 15-ei ünnepség megtartásáról 
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A Képviselı-testület felkéri Dr. Dienes Dénes urat  - a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Győjteményének igazgatóját – a március 15-ei ünnepi beszéd 
megtartására. 
 
 
 
Aros János: Kérdezi a Képviselı-testületet, elfogadható-e az,  hogy a bizottság javaslata 
alapján a Képviselı-testület dönt az ünnepi szónokról.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Javasolja, a bizottság döntsön, a Képviselı-testületet ilyen ügyekben 
ne  hívják össze. 
 
Aros János: Kérdezi, amennyiben az ünnepség elıtt lévı testületi ülésen még nincs 
megfelelı információ, a bizottság dönthet önállóan?   
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 3 alkalomról, március 15-érıl, 
augusztus 20-áról és október 23-áról van szó. A nyári idıszakban a szabadságolások miatt a 
rendkívüli ülésen a határozatképesség biztosítása problémát okozhat. A fı szabály az legyen, 
hogy a testület dönt, de legyen lehetısége a bizottságnak a saját hatáskörben történı 
intézkedésre. 
 
Hutkainé Novák Márta: Megemlíti, hogy az augusztus 20-ai kitüntetı díjak 
adományozásáról rendkívüli ülésen szoktak dönteni. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Kéri a bizottsági elnököket, hogy a nyári szünet elıtt – még májusban 
– tegyenek javaslatot az ünnepi szónok személyére. 
 
 
 
A Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 9.15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

      dr. Komáromi Éva s.k.      Dr. Hörcsik Richárd s.k. 
             jegyzı                                                                                          polgármester               


