
 

Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
 

 
       9810/2008.  
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2008. június 9-én tartott 
rendkívüli ülésén. 

 
Jelen vannak: Aros János   alpolgármester    
   Feró István Ferenc    
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta 
   Kıszegi Bertalan  
   Krai Csaba   
   Lendák Lajos Zoltán 
   Oláh József Csaba 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Gábor József 
   Szabó András képviselık 
 
   dr. Komáromi Éva   jegyzı 
 
Meghívottak:  Dankóné Gál Terézia irodavezetı, Zelina Józsefné mb. irodavezetı, 

Donkó József közoktatási szakreferens, Fazekas Margit pályázati és 
közbeszerzési referens 

 
Megjegyzés:  Dr. Hörcsik Richárd, Egyed Attila, Erdıs Tamás, Darmos István, 

Ladomérszky László István, Stumpf Attila, Zérczi László nem volt 
jelen. 

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Közszolgálati Televízió. 
  
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése 
határozatképes. Felkéri jegyzı asszonyt a napirendi pontok ismertetésére. 
 
dr. Komáromi Éva: Az 1. napirend szerepel a meghívóban, ,,Elıterjesztés óvodai és 
általános iskolai intézményfenntartó társulás létrehozásáról. A 2. napirendi pont – mely a 
meghívóban nem szerepel, de az anyagot mindenki megkapta - ,,Elıterjesztés a polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP-1.A.2 – A komponens) benyújtásáról. 3. 
napirendi pont lenne egy korábban meghozott képviselı-testületi határozat módosítása HÖF-
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TEKI pályázat benyújtásával – sebességkijelzı táblák kihelyezésével – kapcsolatban, ez 
esetben hiánypótlási kötelezettsége van az önkormányzatnak, továbbá egyebek között egy 
egyesület alapításához az önkormányzat alapító tagként csatlakozna.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület döntését a napirendek tárgyalására vonatkozóan. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés óvodai és általános iskolai intézményfenntartó társulás 
létrehozásáról 
Elıterjesztı: Donkó József közoktatási és közmővelıdési szakreferens 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottság 
 

2. Elıterjesztés a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP-
1.A.2 – A komponens) benyújtásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

3. Sebességkijelzı táblák kihelyezésére benyújtott pályázat határozatának 
módosítása 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

 
4. Egyebek 

•  Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés óvodai és általános iskolai intézményfenntartó társulás 
létrehozásáról 
Elıterjesztı: Donkó József közoktatási és közmővelıdési szakreferens 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Oktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottság 
 

Donkó József: Röviden ismerteti az elıterjesztést, kiemelve, amennyiben a társulás mellett 
dönt a Képviselı-testület Hercegkút, Bodrogolaszi és Makkoshotyka községek esetében, kéri, 
hogy Hercegkút iskolájánál a 3-4. évfolyam összevonása feltétel legyen, hisz csak ebben az 
esetben lehet a társulási normatívát lehívni. Bodrogolaszi esetében pedig kérése – szintén a 
társulási normatíva ,,bebiztosítása miatt” -, hogy az eredeti elképzeléssel ellentétben a 
2008/2009-es tanévtıl a 6. évfolyamát is behozza Sárospatakra.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Bevezetésként elmondja, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
együttes ülésen tárgyalta a napirendet az Ügyrendi és Jogi, valamint a Pénzügyi Bizottsággal. 
Tudvalévı, az intézményfenntartó társulás lehetısége másfél éve van napirenden, mikor az 
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oktatási kormányzat olyan normatíva-rendszert dolgozott ki, hogy belekényszerítse a 
településeket egy ilyen – szerintük – fenntartható állapot létrehozásába.  
Legutóbbi kérés egy olyan elıterjesztés volt, mely kifejti a városra esı terheket.  
Mint ismeretes, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – egyetlen önkormányzat által 
fenntartott intézmény – költségvetéséhez jelentıs, közel száz millió forintos kiegészítést kell 
tenni a város költségvetésébıl, továbbá számtalan más probléma is adódik az intézménnyel 
kapcsolatban.  
Elmondja, kézhez kaptak egy jegyzıkönyvet az intézmény nevelıtestületének véleményérıl 
az intézményi társulással kapcsolatban. Még mindig napirenden vannak a hét évvel ezelıtti 
intézmény-összevonás negatívumai, melyek még nem oldódtak meg (iskolabıvítés 
lehetısége).  
Hosszan tárgyalták a napirendet, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság – mint szakbizottság – 
már elızıleg is sokszor foglalkozott a témával. Arról kellene dönteni, milyen formában látják 
mőködıképesnek a társulást. Bizottsági ülésen rengeteg kérdés merült fel mind szakmai, mind 
pénzügyi oldalról (tanteremhiány felsıs osztályok beindítása miatt, csökkenı osztálylétszám, 
plusz normatíva nullázódása). Úgy látta, a másik két bizottság tagjai is szolidárisan álltak ki a 
város érdeke mellett.  
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag javasolja Hercegkút esetében mind 
iskolai, mind óvodai szinten az intézményfenntartó társulás létrehozását a Képviselı-
testületnek. Az önkormányzat körülményei, lehetıségei nem adnak okot arra, hogy biztosan 
bele tudjanak kezdeni – segítı szándékkal - egy 3 intézménnyel közös – intézményfenntartó 
társulás létrehozásába.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak az elıterjesztéssel kapcsolatban 
jogi kifogása nem volt, az imént elhangzott határozati javaslatról 2 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett nem tudott érdemben állást foglalni. 
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
dr. Komáromi Éva: Megjegyzi, minısített többség szükséges a döntéshez, 7 tagú a bizottság 
és csak 4 fı volt jelen, így a Pénzügyi Bizottság érdemi döntést nem hozott az ügyben.  
 
Aros János: Megállapítható, csak az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságnak van javaslata, 
miszerint Hercegkúttal kösse meg az önkormányzat az intézményfenntartó társulást óvoda és 
iskola vonatkozásában egyaránt.  
Kéri a képviselıi hozzászólásokat, hisz felelısségteljes döntést kell majd meghozniuk.  
 
Stumpf Gábor József: Egyetért a bizottsági javaslattal, hisz nagyon régóta nagyon jó 
kapcsolatban van az önkormányzat Hercegkút községgel.  
 
Lendák Lajos Zoltán: Személyes véleményét ismerteti, szólva az oktatási kormányzat ilyen 
irányú döntésérıl. A falvakban a kultúra központja az iskola, ezen intézkedésekkel nagyon 
komoly problémát okoznak a kistelepüléseken.  
Idéz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevelıtestületi véleményezésbıl, miszerint 
,,Aggódunk és szolidaritást érzünk azokért a felsıs pedagógusokért, akik a társulás miatt 
elvesztik állásukat és a térségben elhelyezkedési lehetıségük a késıbbiekben minimálisak.” 
Szolidaritást éreznek még a szülıkkel és gyerekekkel, ugyanakkor nem tudják felelısséggel  
biztosítani az oktatást a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jelenlegi tantermeiben. 
Bodrogolaszi esetében nagyon jól felszerelt iskoláról van szó, jó pedagógus csoporttal.  
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Végezetül megjegyzi, bízik abban, hogy a következı évben változás történik majd e helyzettel 
kapcsolatban.  
 
Aros János: Egyetért Lendák képviselı úr hozzászólásával, megerısíti, hogy a jelenlegi 
kormány oktatásügyi ,,ámokfutásáról”, faluromboló politizálásáról egy napon keresztül 
beszélhetnének. Elızı ülésen nagyon kemény döntéseket hoztak a szociális segélyekkel 
kapcsolatban, az oktatásügy a következı nagy problémakör, melyet szintén ki kell 
nyilvánítani, mely kezdeményezés - az elızı ügyhöz hasonlóan – már több településen folyik. 
Bízik abban, hogy hamarosan változás történik a politizálásban és végre a vidék méltó 
körülmények között tud majd élni.  
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata tehát, hogy a Képviselı-testület javasolja 
intézményfenntartó társulás létrehozását Hercegkút községgel óvodák és általános iskola 
esetében is. Módosító javaslata - mivel az óvodák esetében úgy tőnik, minden óvoda maradna 
településileg ugyanazon a helyen -, ne zárják ki a lehetıségét annak, ha az óvodák társulni 
akarnak a négy településen, ez megtörténhessen, ettıl ne zárkózzon el az önkormányzat.  
 
Donkó József: Megjegyzi, abban az esetben van lehetısége a három település közül 
valamelyiknek társulnia Sárospatakkal, ha mással nem társul.  
 
Aros János: Külön szavazást fog kérni az óvodák és az iskolák társulásával kapcsolatban. 
Kéri elsıként a testület döntését a bizottsági javaslatnak megfelelıen az iskolák társulásáról, 
miszerint Hercegkút községgel javasolja az intézményfenntartó társulás létrehozását.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett - minısített többség hiánya 
miatt - nem hozott érdemi döntést.  
 
 
Aros János alpolgármester 2 perc szünetet rendel el. 
 
 

Szünet után: 
 
 
Aros János: Új szavazást kér a Képviselı-testülettıl az általa kiegészített bizottsági 
javaslatról.  
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

9810/176/2008. (VI.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

iskolai intézményfenntartó társulás létrehozásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 

•  Egyetért azzal, hogy Sárospatak Város Önkormányzata és Hercegkút Község 
Önkormányzata 2008. július 1. napjától kezdıdıen, határozatlan idıre 
Sárospataki Iskolai Intézményfenntartó Társulást hozzon létre. 
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•  Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Aros János: Óvodák esetében a bizottsági javaslat mellett módosító javaslata volt, ne zárják 
ki annak a lehetıségét, ha a 4 település együtt több normatívához tud jutni és elınyösebbnek 
tartja, lehetısége legyen megkötni óvodák esetében az intézményfenntartó társulást.  
 
dr. Komáromi Éva: Kiegészítésként elmondja csak akkor, ha iskoláikkal egyéb társulásba 
nem lépnek – ezt viszont jogszabály kizárja.  
 
Aros János: Kéri a testület döntését az óvodákkal való lehetséges intézményfenntartó társulás 
létrehozásáról. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

9810/177/2008. (VI.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

óvodai intézményfenntartó társulás létrehozásáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
 

•  Egyetért azzal, hogy Sárospatak Város Önkormányzata és Hercegkút Község 
Önkormányzata 2008. július 1. napjától kezdıdıen, határozatlan idıre 
Sárospataki Óvodai Intézményfenntartó Társulást hozzon létre. 

 
•  Bodrogolaszi és Makkoshotyka községek vonatkozásában is fenntartja a 

lehetıséget az Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozására. 
 
•  Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP-
1.A.2 – A komponens) benyújtásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

dr. Komáromi Éva: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat, kiemelve, a pályázat nagyon 
kedvezı lehetıséget tartalmaz a városra nézve, 92 %-os támogatás mellett mindössze 8 % 
önerı szükséges hozzá. Húsz millió forint az igényelhetı összeg felsı határa, melyhez max. 
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két millió forint önerı szükséges. Amennyiben a pályázat összeállításra kerül – ha úgy dönt a 
testület – akkor lehet a pontos önerıt kiszámítani.  
Szükségesnek tartja elmondani, hogy a hivatal pályázatírói egyrészt az Aditus Zrt. - mellyel 
átalánydíjas megállapodása van az önkormányzatnak -, ill. a hivatal pályázatíró 
köztisztviselıje, akinek viszont folyamatos leterheltsége miatt azt javasolja, mind a pályázat 
megírását, mind lebonyolítását bízzák külsı cégre. A mellékelt ajánlatok vállalják mindkét 
feladat ellátását, abban kell dönteni, mely cég jöhet számításba. Négy ajánlatot kapott kézhez 
a testület, valójában sokkal több cég küldött ajánlatot az önkormányzat számára, azonban 
fontosnak találták, hogy olyan ajánlat szerepeljen a testület elıtt, amelynek van 
önkormányzati referenciája. Kiemeli a Controll Holding Tanácsadó Zrt. és az Aditus Zrt. 
ajánlatát. A Controll Zrt-nek különösen nagy referenciája van országos szinten önkormányzati 
szervezetfejlesztésben.  
Szól a pályázat céljáról, miszerint korszerő szervezési modelleket, megoldási lehetıségeket 
ajánljanak az önkormányzatoknak, segítsék az e közigazgatásra való elıkészítést, olyan 
informatikai infrastruktúra bevezetésére tenne javaslatot, amely a késıbbiekben egy nagyobb 
volumenő pályázatnál mindenképpen egy XXI. századi önkormányzat megvalósítását 
segítené.  
 
Saláta László Mihály: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra azzal, hogy az Aditus és a Controll Holding Zrt-vel folytassanak 
tárgyalásokat, a döntésrıl adjanak számot a Képviselı-testületnek.  
 
Feró István Ferenc: A Pénzügyi Bizottság szintén javasolja az elıterjesztés elfogadását a 
Képviselı-testületnek.  
 
Hajdu Imre : Jegyzı asszony kiegészítésében elmondta, hogy az Aditus Zrt. le van terhelve, 
ehhez képest mégis beadott pályázatot, csak akkor van leterhelve, ha nem fizet az 
önkormányzat csak az átalányon belül, ha fizet az átalánydíjon felül akkor nincs leterhelve?  
 
Hutkainé Novák Márta : Kérdése, a testület dönti-e el, hogy a két cég közül melyiket 
választja? Saláta elnök úr úgy értelmezte, hogy eldıl és tájékoztatást kap róla a testület.  
 
Aros János: Igen, hisz anyagi vonzata nincs, mindkét pályázó azonos feltételekkel vállalja a 
feladatot, tájékoztatót fog polgármester úr adni, pontosítva az önerı nagyságát. Amennyiben 
Hutkainé képviselı asszony kérdése továbbra is fennáll, úgy megszavaztatja a testülettel, 
kíván-e most dönteni a két nevezett cég vonatkozásában, vagy a bizottsági ülésen 
elhangzottak alapján egy beszámolót kap. 
 
Hutkainé Novák Márta : Sokan kézhez sem kapták az anyagot, nincsenek döntéshelyzetben, 
így nem javasolja, hogy döntsenek. 
 
dr. Komáromi Éva: Javasolja, annak a lehetıségét hagyják meg, hogy a tárgyalások 
elinduljanak, hisz az idı már nagyon rövid. A június 27-ei rendes ülésen már késı e témában 
dönteni, akkor már nem tudják benyújtani a pályázatot, hisz ezen cégek jónéhány 
önkormányzatnak készítenek elı pályázatokat. Mindkét cég vállalta, hogy a hét folyamán 
tárgyal az önkormányzat képviselıivel, azt viszont nem tudják biztosítani, hogy ez a testület 
elıtt történjen, ezért szerepel a határozat-tervezetben is polgármester úr felhatalmazása. 
Módosító javaslata, hogy a két cég kedvezıbb ajánlata, ill. valamennyi körülmény 
mérlegelésével a kedvezıbb ajánlatot fogadja el, hisz nem elsısorban anyagiakról, hanem 
egyéb szakmai szempontokról van szó.  
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Lendák Lajos Zoltán: Az eredeti elıterjesztés elfogadását támogatja. 
 
dr. Komáromi Éva: Hajdu tanácsnok úr kérdésére válaszolva elmondja, a hivatal 
pályázatírójára értett a leterheltség esetében, nem az Aditus Zrt-re. 
 
Aros János: Kéri a testület döntését a bizottsági javaslatoknak megfelelıen. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

9810/178/2008. (VI.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP-1.A.2-A komponens) 
benyújtásáról 

 
 

A Képviselı-testület a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 
pályázik a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése pályázat ÁROP-1.A.2. 
felhívásra. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önerıt maximum 2.000.000,-Ft összegben határozza 
meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. és az 
Aditus Zrt. ajánlatai közül - valamennyi körülmény mérlegelésével - a kedvezıbb 
ajánlatot tevı céget bízza meg a pályázat elkészítésével és lebonyolításával.  
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Sebességkijelzı táblák kihelyezésére benyújtott pályázat határozatának 
módosítása 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
 

dr. Komáromi Éva: A Képviselı-testület május 14-ei rendkívüli ülésén döntött HÖF TEKI 
pályázatok keretében sebességkijelzı táblák kihelyezésérıl, melyet hiánypótlásra 
visszaküldtek adminisztrációs hiba miatt, ugyanis a helyrajzi számok pontatlanul kerültek 
feltüntetésre. Az ülés közben kiosztott anyag már helyesen tartja ezen helyrajzi számokat, más 
változás nincs a határozat-tervezetben, errıl kéri a testület döntését.  
 
Aros János: Kéri a testület döntését a határozat-tervezettel kapcsolatosan. 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
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9810/179/2008. (VI.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

pályázat benyújtásáról 
 

A Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a decentralizált 
helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2008. évi támogatására (HÖF TEKI) 
pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Sebességkijelzı táblák kihelyezése. 
A fejlesztés megvalósulási helye:  
3950 Sárospatak belterület, Erdélyi J. utca, hrsz.: 230/3. 
3950 Sárospatak belterület, Arany J. utca, hrsz.: 3011. 
3950 Sárospatak belterület, Gárdonyi G. utca, hrsz.: 4167. 
3950 Sárospatak belterület, Kazinczy utca, hrsz.: 1738. 
3950 Sárospatak belterület, Wesselényi utca, hrsz.: 1899. 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 1 047 990 

Hitel 0 

Igényelt támogatás 9 431 910 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 10 479 900 
 
A Képviselı-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésérıl szóló 
2/2008. (II.15.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat hiánypótlásának benyújtására. 
 
Felelıs: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
Határid ı: 2008. június 12. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyebek 

•  Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról 
 
Aros János: Ismerteti a nyilatkozatot, melyet mindenki kézhez kapott. A Zempléni Tájak 
Helyi Közössége (ZTHK) által létrehozásra kerülı Zempléni tájak Vidékfejlesztési 
Egyesületben alapító tagként való részvételrıl van szó, mely nyilatkozatban a tag neveként 
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Sárospatak Város Önkormányzata szerepelne, képviselıje pedig polgármester úr lenne. 
Hangsúlyozza, a nyilatkozatban szereplı 15.000,-Ft nem lakosonként értendı, hanem 
összességében.  
Kéri a testület döntését a nyilatkozat kiadásáról. 
 
 
 
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta: 
 

9810/180/2008. (VI.09.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról 
 

A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és egyetért a Zempéni Tájak 
Vidékfejlesztési Egyesület alapításával, melyben alapító tagként részt kíván venni. 
 
Az egyesület induló vagyonához 15.000,-Ft-tal hozzájárul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Alpolgármester úr a rendkívüli ülést 16.30 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


