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J e g y z ı k ö n y v 

 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2007. november 16-án tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd  polgármester 
   Aros János   alpolgármester 
   Darmos István    
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc    
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan    
   Krai Csaba    
   Ladomérszky László István 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Attila 
   Szabó András  
   Zérczi László   képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak:  Szegedi Istvánné a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, 

Lendvainé Szendrei Ágnes óvodavezetı, Vukovich Lászlóné aljegyzı, 
Dankóné Gál Terézia, Peremiczkiné Dobos Edina irodavezetık, Siklósi 
József városi fıépítész, György Zoltán csoportvezetı, Donkó József 
mővelıdési és közoktatási szakreferens. 

 
Megjegyzés: Lendák Lajos Zoltán, Stumpf Gábor József, Oláh József Csaba 

igazoltan vannak távol. Kıszegi Bertalan az 1. napirendi pont 
tárgyalása közben érkezett. Dr. Hörcsik Richárd polgármester a zárt 
ülés 1. napirendi pontja tárgyalása közben távozott.  

 
 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Közszolgálati Televízió.  
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Zemplén Televízió nézıit. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban 
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szereplı napirendi pontokat tárgyalják. Kéri a Képviselıket, amennyiben a napirendi 
pontokkal kapcsolatban kiegészítı javaslatuk van, tegyék meg. 
 
Erdıs Tamás: Egyebek között szeretne szólni a november 12-én megtartott együttes 
bizottsági ülésen elhangzott kiegészítı javaslatról a Sarokbástya és Vízi-kapu szabadtéri 
színpad üzemeltetésére létrehozott Kft. ügyvezetıi állására benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatban.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Döntést megelızıen a képviselık számára ajánlja Kara Pál kiadványát 
,,Amit a hazai önkormányzati rendszerrıl tudni kell” címmel, továbbá minden képviselı 
számára átnyújt egy kiadványt ,,Bodrog-partján van egy város - tanulmányok Sárospatak 
történetébıl” címmel. 
Ezután kéri a Képviselı-testület döntését a napirendek elfogadásáról. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1. Elıterjesztés pályázat benyújtására ,,Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó 
szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” címő projektre 

 Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
 Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, 
 Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 
2. Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában a 

polgármester helyettesítésére 
 Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 
3. Egyebek 

•  Erdıs Tamás tájékoztatója  
•  Dr. Hörcsik Richárd polgármester tájékoztatója  

 
Zárt ülésen: 

 
1. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálására 
 Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
2. Egyebek 

•  Zérczi László kérdése 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés pályázat benyújtására ,,Közoktatás térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” címő projektre 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
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Véleményezi: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, 
Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 
 

Dr. Hörcsik Richárd : Elöljáróban elmondja, az ısz folyamán lehetıvé vált az önkormányzat 
számára, hogy különbözı európai uniós pályázatokban részt vegyen. Szeptemberben létrejött 
egy pályázati akciócsoport a pályázat majdani pozitív elbírálás érdekében, ezúton is 
megköszöni munkájukat.  
A pályázati lehetıségeket figyelembe véve a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítását 
szeretné elvégezni az önkormányzat, mintegy 500 millió forintos pályázati értékben, melyhez 
55.555.000,-Ft önerı szükséges. Ha e pályázatot megnyeri az önkormányzat elmondható, 
hogy jelentıs lépést tettek elıre a város közoktatásában, és a környezı kistérségek közoktatási 
színvonalát is tovább emelhetik.  
 
Erdıs Tamás: Elmondja, együttes bizottsági ülést tartott a Pénzügyi, Oktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottság, valamint a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság e 
napirendi ponttal kapcsolatban.  
Elmondható, hogy nem alakult ki vita az anyaggal kapcsolatosan, inkább hasznos kérdések 
vetıdtek fel. A pályázat olyan szervezési feladatok elé állítja az önkormányzatot, melyek 
során újabb intézmény összevonásokra kell sort keríteni, de csak így tud talpon maradni az 
önkormányzat a közoktatás fejlesztésével.  
Mindhárom bizottság egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-
testületnek.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Felsorolja, hogy a pályázati támogatással milyen lépéseket ér el az 
önkormányzat az általános iskola esetében: a Petıfi úton 28 tanterem kialakítása, a 
földszintes rész két emelettel történı kiegészítése, az épület tetıtér-beépítése, így az iskola 
egyetlen épületben látja el feladatát – kivétel a Patika közi tornaszoba -, Rákóczi úti épület 
kiváltása, létszámbıvítés a kistérségi szerepvállalással, és az óvoda esetében: a lakótelepi 
tagintézmény felújítása és bıvítése, a jelenlegi konyha egy része bevonható a nevelési feladat-
ellátásba, bölcsıdei férıhelyek számának növelése, a Szent Erzsébet úti tagintézmény 
kiváltása. 
 
Darmos István: Kérdése, a pályázat sikere esetén mi a szándéka az önkormányzatnak a Szent 
Erzsébet úti tagóvodával? 
 
Zérczi László: Több kérdést tesz fel, miszerint mi a pályázati kiírás elbírálási határideje? Ha 
nyer a pályázat, mikor kezdıdik a megvalósítás és várhatóan mikor fejezıdik be? Kikre lehet 
számítani a környezı települések közül, hogy részt vesznek a társulási szerzıdésben? Érinti-e 
a MECTFK Árvay József Gyakorló Általános Iskoláját a pályázat?  
 
Erdıs Tamás: Darmos képviselı úr kérdésére válaszolva elmondja, az önkormányzat 
feladata lesz, hogy a felszabaduló épület késıbbi funkciójáról döntsön, de szeretné, ha e 
kérdéskörbe most nem bonyolódnának, mert a Várnegyed Rendezési Terve hamarosan 
elkészül, melynek részét képezi a Szent Erzsébet úti tagóvoda épülete is.  
Zérczi képviselı úr kérdéseire válaszolva elmondja, hogy a pályázat benyújtási határideje 
2008. január 2. Kétfordulós pályázatról van szó, az I. forduló pontos elbírálási határideje nem 
szerepel, 2008 márciusára becsülhetı. Ezután megkezdıdik egy fél éves II. fordulós 
elıkészítés, mely már konkrét pályázati alapra történı szerzıdéskötést készít elı. A pályázati 
felhívás úgy van megalkotva, ha az I. fordulóban – nagyon jól elıkészített projekttel – nyer 
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egy pályázó, gyakorlatilag az I. fordulós értékelés kapcsán azonnal köthetı szerzıdés. Az 
önkormányzatnak nyilván ezt kellene megcéloznia.  
Esetleges nyerés esetén a beruházás megvalósulásának ütemezése sem igazából szabad, hisz 
iskoláról és óvodáról van szó. Ha minden rendben mőködik és a mőszaki szakemberek szerint 
kivitelezhetı az, hogy a 2008-as szorgalmi idıszak végével – esetleg rövidített tanévvel – a 
munkák elkezdıdhessenek, akkor a 2009/2010-es tanév kezdetére elkészülne a beruházás. 
Bizonyára mindenki érzékeli, hogy rendkívül feszes ütemterv várható.  
 
Donkó József: Elmondja, hogy az elıterjesztés elkészítésével egyidıben néhány szakmai 
kérdést tettek fel a pályáztatónak, melyekre meg is kapták a válaszokat. Ennek egyik 
leglényegesebb pontja, jelent-e a pályázat benyújtása szempontjából elınyt az, ha a környezı 
kistelepülésekkel társul az önkormányzat? Nem jelent elınyt, így egyedül pályázhatja meg a 
város e fejlesztési összeget. A társulás majd a késıbbiekben válhat fontossá, az intézmény 
mőködtetése szempontjából. Mihelyst a környezı településekkel társul az önkormányzat – 
intézményfenntartó társulást létrehoz -, a jelenlegi normatívákat kistérségi normatívákkal 
egészítheti ki, mely plusz bevételt jelent. Ismerteti az intézményfenntartói normatívákat, 
melyeket igénybe lehetne venni. A jelenlegi 630 fıs tanulói létszámból mintegy 100-110 
gyerek jár be a kistérség, vagy azon túli településekrıl, így gyakorlatilag a fejlesztést 
befejezıen létrehozandó társulás miatt már ezen gyerekekre normatívát lehet igénybe venni. 
A pályázat sikere esetén az épület a jelenlegi 630 fı helyett akár 700-750 fı befogadására is 
alkalmas lehet, ez nyilván attól függ, hogy a csoportok átlaglétszámát az intézményben 
hogyan sikerül alakítani.  
Végezetül elmondja, a környezı települések közül legalább 3 olyan település lesz, melynek 
gyermekei a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába fognak járni.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Ismerteti a határozat-tervezetben foglaltakat és kéri a Képviselı-
testület döntését.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

14933/336/2007. (XI.16.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az Észak-magyarországi Operatív Program 
2007.4.3.1. pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselı-testület pályázatot nyújt be az ÉMOP-2007. 4.3.1. Közoktatás térségi 
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése címő projektre. 
Támogatási igényét 500.000.000, azaz Ötszáz millió Ft-ra nyújtja be, amelyhez a 2008. 
évi költségvetésében biztosítja az 55.555.000,-Ft-ot, azaz Ötvenötmillió-
ötszázötvenötezer Ft-ot, mint önerıt.  
Továbbá vállalja, hogy sikeres pályázat esetén – a pályázati feltételeknek megfelelıen – 
az óvodai nevelést végzı intézményét integrálja az alapfokú nevelést-oktatást végzı 
intézményébe 2008-ban, a szorgalmi idın kívüli id ıszakban. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2008. január 2. 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsában a polgármester helyettesítésére 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 

dr. Komáromi Éva: Elmondja a napirenddel kapcsolatban, hogy a Regionális Közigazgatási 
Hivatal B-A-Z. Megyei Kirendeltsége megkereste az önkormányzatot, és azt a feladatot kapta 
valamennyi település, hogy a polgármester helyettesítésére hozzon képviselı-testületi 
határozatot, hogy a többcélú kistérségi társulások ülésein, tanácsában mely polgármestert ki 
helyettesít. A Közigazgatási Hivatal iránymutatása és a vonatkozó jogszabályok szerint e 
személy vagy az alpolgármester, vagy bármely más képviselı-testületi tag lehet. Többször 
elıfordult, hogy a jegyzık helyettesítették a polgármestereket – akár meghatalmazással is -, 
de ez nem felel meg a jogszabályi elıírásoknak.  
A hivatal javaslata – az egyébként általános helyettesítési rend szerint is – az alpolgármester 
személye, a határozat-tervezet is ezt tartalmazza. 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Kéri a Képviselı-testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Aros János alpolgármester bejelenti érintettségét, ezért nem vesz részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

14933/337/2007. (XI.16.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsában történı helyettesítésérıl 

 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselı-testület Dr. Hörcsik Richárd polgármester akadályoztatása esetén a 
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában történı helyettesítésére 
Aros János alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyebek 
 
•  Erdıs Tamás tájékoztatója 
 

Erdıs Tamás: Tájékoztatásként elmondja, hogy a november 12-én megtartott együttes 
bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítı javaslat, miszerint a Sarokbástya és Vízi-kapu 
szabadtéri színpad üzemeltetésére létrehozott Kft. ügyvezetıi állására benyújtott pályázatok 
elıminısítését a 6 bizottsági elnök, jegyzı asszony és alpolgármester úr végezze. Mindenki 
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megkapja másolatban a 9 benyújtott pályázatot és két értékelı lapot, hogy szerdán döntést 
tudjanak hozni, melyet majd javasolnak a testület számára.  
Hangsúlyozza, hogy a pályázati anyagok titkosak a testületi ülésen az eredmény kihirdetéséig, 
tehát a képviselık ennek tudatában végezzék munkájukat.  
 
dr. Komáromi Éva: Tekintettel arra, hogy személyi anyagot érint az ügy, zárt ülésként kerül 
majd a testület elé, melyet csak akkor lehet nyílt ülésen tárgyalni, ha az érintett ahhoz 
hozzájárul.  
 
Erdıs Tamás: Tudomása van arról, hogy a pályázók közül többen is – esetleges mostani 
munkaviszonyuk kapcsán – nem járulnak hozzá a nyílt üléshez, ezért javasolja, hogy a 
november 30-ai testületi ülésen zárt ülésen tárgyalják a napirendet.  
 
Dr. Hörcsik Richárd : Végezetül elmondja, jövı év február hónaptól el kell kezdeni – a 
pályázati kiírásnak megfelelıen – a létesítmény üzemeltetését, mely nagy terhet ró az 
önkormányzatra. Fontos, hogy olyan személyt válasszanak az üzemeltetésre, aki megpróbálja 
nullszaldósra kihozni az intézmény költségvetését.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 

•  Dr. Hörcsik Richárd tájékoztatója 
 
Dr. Hörcsik Richárd : Tájékoztatást ad a Szent Erzsébet Év lezárásaképpen november 18-án 
– vasárnap - megrendezésre kerülı ünnepi szentmisérıl. A misét Erdı Péter bíboros úr 
celebrálja, melyen az önkormányzat is részt vesz. A szentmise után egy emléktábla 
elhelyezésére kerül sor a Vártemplomban, melynek felavatására Szili Katalin házelnök 
asszonyt és Dr. Ódor Ferenc urat a Megyei Közgyőlés elnökét kérte fel. Minden sárospataki 
polgárt szeretettel vár a rendezvényen.  
Végezetül elmondja, hogy a Képviselı-testület következı rendes ülése november 30-án lesz. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatta, melyrıl külön jegyzıkönyv 
készült. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

   dr. Komáromi Éva                             Dr. Hörcsik Richárd   
          jegyzı         polgármester 


