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Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2010. október 18-án tartott 
  a l a k u l ó  ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Aros János polgármester 
   Egyed Attila 

Hajdu Imre  
Jarecsni János László  
Kiss Csaba 

   Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Sikora Attila 
   Szabó András  
   Szvitankó Tamás    

Zérczi László   képviselık 
 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívottak:   Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Választási Bizottság elnöke, Tóth 

Tamás a Választási Bizottság elnökhelyettese, Szepessy Istvánné a 
Választási Bizottság tagja, városi intézmények vezetıi, városi 
egyházközség vezetıje, a Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, meghívott 
vendégek és érdeklıdı állampolgárok. 

 
Az ülésrıl felvételt készít a Zemplén Televízió Kht.  
 

A Himnusz és rövid ünnepi mősor elhangzása után 
 
Saláta László Mihály korelnök: Köszöntötte a megválasztott Polgármester urat, 
önkormányzati képviselıket, a meghívott vendégeket. Megköszönte az ünnepi mősor 
közmőködıinek – Ringer Istvánnak, Gyulai Józsefnek, a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
növendékeinek - a színvonalas produkciót.  
Megadta a szót Dr. Hörcsik Richárd országgyőlési képviselı úrnak. 
 
Dr. Hörcsik Richárd: Köszöntötte a megjelenteket. Átadta Dr. Kövér László, a Magyar 
Országgyőlés elnökének jókívánságát az elkövetkezı 4 éves ciklusra. Remélte, jó 
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együttmőködés lesz a Magyar Országgyőlés és a Sárospataki Önkormányzat között. Gratulált 
Polgármester úrnak és minden képviselınek a választáson elért eredményekhez. Mint 
Sárospatak város volt polgármestere megköszönte az elmúlt 4 esztendıt és átadta a stafétát. A 
képviselık nagyobb része az elmúlt ciklusban is képviselı volt, így munkatársként részt 
vettek az önkormányzat szervezésében. Erıt és sok munkát kívánt az új ciklusban. Elmondta, 
mint sárospataki polgár is mindent megtesz az önkormányzat támogatásában, annál is inkább, 
mivel nagyon sok félbemaradt dolgot együtt kell elvégezniük. Remélte, hogy az elkövetkezı 
4 esztendı kormányzati hátszéllel sokkal könnyebb lesz, mint az elmúlt 4 esztendı volt, 
különösen az uniós beruházások végrehajtása kapcsán. Isten áldását kérve kért jó munkát 
Polgármester úrnak és a Képviselı uraknak. 
 
Saláta László Mihály: Megköszönte Dr. Hörcsik Richárd országgyőlési képviselı úr 
jókívánságát és együttmőködési szándékát. Megadta a szót Szamosvölgyi Péter úrnak, 
Sátoraljaújhely polgármesterének. 
 
 Szamosvölgyi Péter: Köszöntötte a megjelenteket, gratulált azoknak, akik mandátumot 
szereztek Sárospatak Város Képviselı-testületében polgármesterként és képviselıként a 2010-
2014. közötti idıszakra. Munkájukhoz eredményeket és sok sikert kívánt. Elmondta, 
összefogásra van szükség, bár a térség az elmúlt 20 évben komoly fejlıdésen ment keresztül, 
de még nem mondható el az, hogy „készen vannak és hátradılhetnek”. Bıven van tennivaló a 
munkanélküliség kezelésében, az idegenforgalom fejlesztésében, az infrastrukturális 
lehetıségek kiaknázásában. Ezért kérte és javasolta Polgármester úrnak, a Képviselı-
testületnek, hogy amikor mód van rá, közösen próbálják meg kiaknázni az ebbıl adódó 
lehetıségeket. Létrehozhatnak közös ipari zónát, összehangolhatják a turizmust. 
Legfontosabbnak tartotta, hogy olyan körülményeket teremtsenek Sátoraljaújhelyben és 
Sárospatakon, ami az itt élık számára elfogadható, az itt élı emberek életminıségét javítja. 
Mint az elızı idıszakban, most is nagy önfegyelemre, határozottságra és állhatatosságra van 
szükség, ezért a polgármester, alpolgármester és a képviselık nagyon komoly feladatot és 
felelısséget vettek a vállukra. Ezen a vidéken nem jellemzı az,  ami Budapesten bizonyos 
kerületekben elıfordult, hogy rombolták az önkormányzatiság, a képviselık, polgármesterek 
tekintélyét. Tudja azt, hogy a polgármesterek és a képviselık 95 %-a tisztességes, becsületes 
emberek, akik azért vállalták ezt a munkát, hogy segítsék a hozzájuk tartozókat, az adott 
településen élıket. Ehhez a munkához kívánt Polgármester úrnak, a Hivatalnak, a 
megválasztott Képviselı-testületnek kitartást, erıt, egészséget és jó munkát.  
 
Saláta László Mihály: Megköszönte Szamosvölgyi Péter polgármester úr jókívánságait és 
együttmőködési szándékát. Úgy gondolja, a testület nevében ígérheti, az együttmőködést 
tovább kívánják folytatni.  
Javasolta, térjenek át az érdemi munkára. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, a 11 képviselı 
közül megjelent 11 fı.  
Kérdezte, az írásban kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokon kívül más javaslat 
van-e?  
A napirendi pontokra vonatkozóan egyéb javaslat nem volt, ezért kérte, hogy a meghívóban 
szereplı napirendi pontok elfogadásáról szíveskedjenek szavazni.  

 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta: 
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N a p i r e n d i   p o n t o k: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3-án megtartott helyi 
önkormányzati képviselık és polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzati 
képviselık választásáról 
Elıterjesztı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
2. A képviselık eskü (fogadalom) tétele 

Esküvevı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

3. A polgármester eskü (fogadalom) tétele 
Esküvevı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
4. A polgármester illetményének megállapítása 

Elıterjesztı: Saláta László Mihály korelnök 
 

5. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII. 16.) rendelet módosítására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
6. Alpolgármester megválasztása, eskü (fogadalom) tétele 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
8. Javaslat a Képviselı-testület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztására 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

9. A bizottságok nem képviselı tagjainak eskü (fogadalom) tétele 
Esküvevı: Aros János polgármester 

 
10. Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 

6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  

 
11. Egyéb ügyek 

• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történı felhívás 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3-án 
megtartott helyi önkormányzati képviselık és polgármester, valamint a 
kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról  
Elıterjesztı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a bizottság elnöke  
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Saláta László Mihály: Felkérte Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, ismertesse az október 3-ai önkormányzati választásról készült tájékoztatót.  
 
Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin: Köszöntötte a megjelenteket és ismertette a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık 
választásáról szóló tájékoztatót, melyet a képviselık írásban megkaptak. 
Polgármester úrtól és a Képviselı-testület tagjaitól a következıket kérte: Sárospatak lakói 4 
évre bizalmat szavaztak Önöknek, Önök vezethetik és fejleszthetik tovább ezt a nagy múltú, 
gyönyörő kisvárost. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a bizalom az évek 
során tovább erısödjön Önökkel szemben. Munkájuk során ne felejtsék el a választási 
kampány során tett ígéreteiket és igyekezzenek azokat beváltani. A város lakóinak problémái 
elıtt legyenek mindig nyitottak és törekedjenek érdemi megoldásokra. Feladataik 
megoldásához és munkájuk végzéséhez a Helyi Választási Bizottság és a maga nevében kíván 
jó egészséget, sok erıt, kitartást és hitet.  
 
Saláta László Mihály: Megköszönte Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin tájékoztatóját. Javasolja, 
térjenek át a 2. napirendi pont tárgyalására.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A képviselık eskü (fogadalom) tétele  
Esküvevı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke  

 
Saláta László Mihály: Az elfogadott napirend szerint a települési képviselık eskütételére 
kerül sor. Felkérte Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint a Választási Bizottság elnökét az eskü 
szövegének elıolvasására.  

 
A települési képviselık az esküt letették. 

 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A polgármester eskü (fogadalom) tétele 
Esküvevı: Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke  

 
Saláta László Mihály: Felkérte Aros János megválasztott polgármester urat, hogy a 
Képviselı-testület elıtt tegye le az esküt.  
Az eskü szövegének elıolvasására ismételten felkérte Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint, a 
Választási Bizottság elnökét.  
 
A Képviselı-testület elıtt Aros János polgármester letette az esküt. 

 
Saláta László Mihály: Felkérte Dr. Tóthné Dr. Béres Katalint a Választási Bizottság elnökét, 
szíveskedjen a megbízólevelet Polgármester úrnak és a Képviselıknek átadni, Polgármester 
urat és a Képviselıket kéri az esküokmány aláírására.  
 
Dr. Tóthné Dr. Béres Katalin: Átadta a Polgármesternek, majd ezt követıen a 
Képviselıknek a megbízólevelet.  
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Polgármester úr és a Képviselık a megbízólevél átvételével egyidejőleg az esküokmányt 
aláírták. 
 
Az esküokmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Saláta László Mihály: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság Elnökének a 
közremőködését. 
Köszönetét fejezte ki a vendégeknek is, akik részvételükkel megtisztelték a mai ünnepélyes 
alakuló ülést.  
Javasolta, közösen énekeljék el a Szózatot. 
 
Ezt követıen a Korelnök 10 perc szünetet rendelt el. 
 

Szünet után:  
 

 
4. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása  
Elıterjesztı: Saláta László Mihály korelnök  

 
Saláta László Mihály: Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az alakuló ülés törvény által 
elıírt kötelezı feladata a megválasztott Polgármester illetményének megállapítása.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármester illetményének megállapítását a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 
többször módosított 1994. évi LXIV. törvény szabályozza, mely szerint az illetmény 
összetevıje a mindenkori köztisztviselıi illetményalap, melynek összege jelenleg 38.650,-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 483.125,-Ft-tól – 521.775,- Ft-ig terjedhet. 
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a korábbi Polgármester úrnak 500.000,-Ft/hó 
összegben volt megállapítva az illetménye. 
Javasolta, hogy a Képviselı-testület 500.000,- Ft/hó összegben határozza meg Aros János 
Polgármester úr illetményét.  
 
Aros János: Bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván 
részt venni.  
 
A Képviselı-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Saláta László Mihály: Kérte a Képviselıket, hogy a javaslatról szavazzanak.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı – Aros János nem vett részt a szavazásban -. 
 
A Képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

14.000/281/2010. (X.18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
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a Polgármester illetményének megállapításáról 
 
 

A Képviselı-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl szóló 
módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,  
 

Aros János polgármester 
 

illetményét 2010. október 3-tól 500.000,-Ft, azaz  Ötszázezer forintban állapítja meg. 
 
Felelıs: Aljegyzı 
 
Határozat: azonnal (a határozat kézbesítésére) 

 
 

 
Saláta László Mihály: Tájékoztatta a Tisztelt Képviselıket, hogy a Polgármestert, választása 
szerint – a tisztsége ellátásával összefüggı, az általa elılegezett, számlákkal igazolt költségei 
megtérítése helyett – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a Képviselı-
testület döntése alapján – a Polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelı összeg. 
Ha a Polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékérıl a Képviselı-testület 
a következı ülésen köteles határozni. A költségátalány kérését elegendı szóban elıterjeszteni 
az ülésen, azonban tényét rögzíteni kell a testületi ülés jegyzıkönyvében, ezért kéri 
Polgármester urat, nyilatkozzon, kéri-e a költségátalány megállapítását.  
 
Aros János: Elmondta, hogy nem tart igényt a költségátalány megállapítására. 

 
Saláta László Mihály: Megköszönte a nyilatkozatot, mely további spórolásra ad lehetıséget.  
Ezzel korelnöki tiszte véget ért, az ülés további vezetését átadja Aros János polgármester 
úrnak. Köszöni az ülés folyamán tanúsított eddigi együttmőködést és a jelenlévık figyelmét.    
 
Aros János: Megköszönte Saláta László Mihály képviselı úr, mint korelnök 
közremőködését. Kérte, foglalja el helyét és javasolta a Testület az elfogadott napirend szerint  
folytassa munkáját. 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 21/1998. (XII. 16.) rendelet 
módosítására  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

  
Aros János: Még egyszer köszönetét fejezte ki valamennyi sárospataki lakosnak, hogy a 
választások során éltek állampolgári jogaikkal és döntöttek arról, hogy a következı 4 évben 
milyen összetételő Képviselı-testület irányítsa Sárospatakot. Megkülönböztetett tisztelettel 
köszönte meg polgármester-jelölt és képviselı-jelölt társainak, akik vállalták a 
megmérettetést, de nem jutottak be a Képviselı-testületbe a tisztességes kampányt. Kért 
mindenkit – attól függetlenül, hogy bekerült-e vagy sem a Képviselı-testületbe - , 
magánszemélyt, civil szervezetet, egyesületet, hogy a kampányának azt a részét, amelyben 
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Sárospatak város elıremozdításának ígéreteit tette, ne felejtsék el. Ígéri, hogy minden évben a 
költségvetés elıkészítésekor Sárospatak város Képviselı-testülete ezen javaslatokat be fogja 
venni a programjába.  
A napirendi pont, az SZMSZ módosítására készült elıterjesztés is tartalmazza, hogy jóval 
kevesebb bizottsággal képzeli el a következı 4 év munkáját, ezért fokozottan szükség lesz a 
választási kampány során elhangzott  civil támogatásra.  
Valamennyi kollégának megköszönte a választások lebonyolításában végzett áldozatos 
munkát, mely nagyon nagy terhet rótt az önkormányzati dolgozókra és a választásban 
résztvevı delegáltakra.  
Köszönetét fejezte ki a mai rendkívüli testületi ülésen szereplı Farkas Ferenc Mővészeti 
Iskolának, Ringer István tárogató mővésznek. Ígérte, megfogadják Gyulai József intelmeit és 
a Helyi Választási Bizottság Elnökének záró szavait.  
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az SZMSZ átfogó módosításának elıkészítése 
folyamatban van.  
A jelenlegi módosításra a Képviselı-testület tagjai számának és személyeinek, a bizottságok 
elnevezésének, tagjai számának és személyeinek változása miatt van szükség. 
Az SZMSZ-tervezetet a hatékonyság és a takarékosság jegyében készítették. A korábbi 6 
bizottság helyett 3 bizottság létrehozására tett javaslatot. A pénzügyekkel, gazdasággal, az 
idegenforgalommal  a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság foglalkozna, mely 4 belsı és 3 külsı 
tagból állna.  
Az egészségüggyel 5 fıs bizottság foglalkozna Szociális és Egészségügyi Bizottság néven.  
A harmadik bizottság az oktatást, a kultúrát, az ifjúságot és a sportot foglalná magában 
Humán Bizottság néven.  
Az eddigiektıl eltérıen változást tervez az alpolgármesteri tisztség betöltési módjával 
kapcsolatban is, hiszen eddig fıállású alpolgármesterrel dolgozott az elızı ciklusban a 
Képviselı-testület. Most a törvényi elıírásoknak megfelelıen kötelezı  belsıs alpolgármestert 
választani a Képviselı-testületnek, így egy társadalmi megbízatású alpolgármester 
megválasztására fog javaslatot tenni. 2011. január 1-tıl élni kíván azzal a lehetıséggel, mely 
szerint külsı, nem megválasztott képviselıt választanak alpolgármesternek. Az ı személyére 
akkor tesz javaslatot, amikor ez aktuális lesz.  
Az SZMSZ-tervezetbıl kitőnik, hogy meg kívánják szüntetni a tanácsnoki rendszert. 
Elmondja, hogy sokkal nagyobb szerepet szánnak a civil szervezeteknek. A héten, a jövı hét 
elején össze fogják hívni az egyeztetı bizottságokat, így az egyházügyi tanács, a 
városmarketing csoport, a vállalkozó tanácsadó testület létrehozását, az ifjúsági 
önkormányzat, az ifjúsági képviselı-testület felállítását. Mindenkit kér, hogy a tanácsadó 
testületek létrehozásában és aktív mőködésében segédkezzenek.  
Szó volt a takarékosságról is, így az SZMSZ megváltoztatásával – figyelembe véve, hogy 18 
fırıl 11 fıre csökkent a Képviselı-testület létszáma, 6 bizottság helyett 3 bizottság, valamint 
összesen 7 külsı bizottsági tag fog dolgozni – évi 16 millió Ft megtakarítás érhetı el, a 4 éves 
ciklusban 65 millió Ft.  
Kérdezte Képviselı társait, az SZMSZ módosításával kapcsolatban észrevétel, javaslat van-e? 
 
Dr. Szabó Rita: A rendelet-tervezetet a Képviselık a meghívóval együtt megkapták, melyrıl 
dönteni kell. 
 
Aros János: Mivel észrevétel, javaslat nem volt, ismertette a rendelet-tervezetben foglaltakat. 
Kérte a Képviselı-testület szavazását a rendelet-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
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A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı rendeletet alkotta: 
 

20/2010. (X. 18.) 
 

 önkormányzati rendelet 
 
Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/1998. 

(XII. 16.) Önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 21/1998. (XII. 16.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 

1. § 
 
A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(4) A képviselı-testület tagjainak száma 11 fı.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 10. § a.) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(A képviselı-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: ) 
 
   „ a.) a települési képviselık egynegyedének – de legalább három települési képviselı - 
kezdeményezésére.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 16. § (1) bekezdés b.) pontjának helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„b.) Megállapítja a határozatképességet. A testület határozatképes, ha a képviselı-testület 
tagjainak több mint a fele – 6 képviselı – van jelen.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(3) Min ısített többséghez a megválasztott képviselık több mint felének – 6 képviselınek – 
igenlı szavazata szükséges.” 
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5. § 
 
A Rendelet 51. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(8) A vagyonnyilatkozatot a Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tartja 
nyilván és ellenırzi, továbbá kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
kezdeményezéseket, és annak eredményét a Képviselı-testület következı ülésére 
elıterjeszti.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„A képviselı-testület a települési képviselık és a bizottság feladatköre által érintett 
szakterültek képviselıinek (továbbiakban: kültagok) bevonásával az alábbi bizottságokat 
hozza létre: 
 
a.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     tagjainak száma: 7 fı 
 
b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság 
    tagjainak száma: 5 fı 
 
c.) Humán Bizottság 
    tagjainak száma: 5 fı” 
 

7. § 
 
A Rendelet 58. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(1) A polgármester megbízatását fıállásban látja el. 
 
(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyának, díjazásának, fegyelmi és kártérítési 
felelısségének megállapítása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.  
Ezen rendelkezést értelemszerően az alpolgármesterre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, 
hogy megválasztásakor tiszteletdíját a képviselı-testület, továbbiakban a polgármester 
állapítja meg.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselı-testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással – 
a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ.” 
 

9. § 
 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Rendelet 57/A §-a hatályát veszti. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
(4) Jelen rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Alpolgármester megválasztása, eskü (fogadalom) tétele 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  

 
Aros János: Javasolta, hogy az elıbb módosított SZMSZ szerint 1 fı társadalmi megbízatású 
alpolgármester választására kerüljön sor. Az Ötv. 34.§ (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen 
legalább 1 alpolgármester választása kötelezı. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek  
Sikora Attila képviselıt javasolta, aki hozzájárult a napirend nyílt ülésen történı 
tárgyalásához.  
Kérte, Sikora Attila képviselı úr nyilatkozzon, elfogadja-e a jelölést? 
 
Sikora Attila : Megköszönte a megtisztelı bizalmat és a jelölést elfogadta. 

 
Aros János: Tájékoztatta a Képviselı-testület tagjait, hogy az önkormányzati törvény 
értelmében az alpolgármestert titkos szavazással, minısített többséggel kell megválasztani, 
melyhez 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. A szavazatszámláló bizottság 
elnökének javasolta Saláta László Mihály Képviselıt, tagjainak Jarecsni János László és 
Szabó András Képviselıket. 
A javasolt személyek hozzájárultak nyílt ülésen történı megválasztásukhoz. 
Kérte a Képviselı-testület szavazását a Szavazatszámláló Bizottság elnökére és tagjaira tett 
javaslatról. 
 
Az érintettek bejelenttették személyes érintettségüket, és azt, hogy a szavazásban nem 
kívánnak részt venni.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı – Saláta László Mihály, Jarecsni János László és Szabó 
András képviselık nem vettek részt a szavazásban -. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

14.000/282/2010. (X. 18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
 
 

A Képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester választás lebonyolítására 
a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Saláta László Mihályt, tagjainak Jarecsni János 
László és Szabó András képviselıket megválasztotta. 
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Aros János: Kérdezte Sikora Attila társadalmi megbízatású alpolgármester-jelöltet, részt 
kíván-e venni a szavazásban? 
 
Sikora Attila: Bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván 
részt venni.  
 
Aros János: Felkérte Saláta László Mihályt, az SZSZB elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
módját. 
 
Saláta László Mihály: Ismertette a szavazás módját. Elmondta, hogy az urnát a Polgármester 
úr irodájában helyezték el. A szavazatszámláló bizottság külön névjegyzék alapján adja át a 
szavazólapokat, melynek átvételét a képviselıknek aláírásukkal kell igazolni, melyre a 
polgármesteri iroda elıtti titkárnıi irodában kerül sor. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve elıtti körben elhelyezett két egymást metszı vonallal lehet. 
 
Aros János a szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el. 
 
Szünet után  
 
 
Aros János: Felkérte Saláta képviselı urat, az SZSZB elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
Saláta László Mihály: Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint a névjegyzékbe felvett 
képviselık száma: 11 fı, szavazóként megjelent képviselık száma: 10 fı. Az urnában lévı 
szavazólapok száma 10 db. Eltérés nem volt. Érvényes szavazatok száma: 8 db. Érvénytelen 
szavazatok száma:  2 db 
 
A megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester Sikora Attila 8 szavazattal.  
 
A választás eredményérıl készült külön jegyzıkönyv szerint a Képviselı-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

14.000/283/2010. (X. 18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 
 
 

A Képviselı-testület 
Sikora Attila képviselıt 

 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek  2010. október 18. napjától megválasztotta. 
 
Felelıs: Aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
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A választás eredményérıl készült külön jegyzıkönyv e jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

Saláta László Mihály: Gratulált a megválasztott Alpolgármesternek, munkájához sok sikert 
kívánt.  
 
Aros János: Gratulált a megválasztott Alpolgármesternek és felkérte az eskü letételére, majd 
az esküokmány aláírására.  
 
A Képviselı-testület elıtt Sikora Attila társadalmi megbízatású alpolgármester az esküt 
letette, az esküokmányt aláírta. 
 
Az esküokmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  

 
Aros János: Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a társadalmi megbízású alpolgármester 
tiszteletdíját a Képviselı-testület összegszerően állapítja meg a már a polgármesternél 
hivatkozott köztisztviselıi illetményalap, mely jelenleg 38.650,-Ft és a polgármesteri tisztség 
ellátásáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben meghatározott szorzószám figyelembevételével, 
mely 4,5 – 6,5 között lehet, forintosítva 173.925,- Ft – 251.225,-Ft között.  
A hivatkozott törvény szerint a tiszteletdíj megállapítása mellızhetı vagy kisebb összegben is 
megállapítható az alpolgármester írásban benyújtott kérésére, melyet az alakuló ülés 
jegyzıkönyvéhez kell csatolni.  
Tájékoztatta a Képviselıket, hogy Alpolgármester úr kérelmet nyújtott be, melyben a törvény 
szerint meghatározott minimum összegtıl kisebb összegben kéri tiszteletdíjának a 
megállapítását. (A kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Javasolta, hogy az Alpolgármester tiszteletdíját 160.000,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselı-
testület. 
 
Sikora Attila: Bejelentette személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem kíván 
részt venni.  
 
Aros János: Kérte a Képviselı-testület szavazását a 160 ezer Ft-os tiszteletdíjról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı – Sikora Attila alpolgármester nem vett részt a szavazásban 
-. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

14.000/284/2010. (X. 18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
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A Képviselı-testület Sikora Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2010. október 18-tól havi 160.000,-Ft-ban, azaz Egyszázhatvanezer forintban állapítja 
meg. 

 
 
Felelıs: Aljegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
 

Aros János: Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az Alpolgármestert választása szerint – 
az általa elılegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése mellett – költségátalány illeti 
meg. Az Alpolgármester esetében a költségátalány mértéke a tiszteletdíja 10-20 %-ának 
megfelelı összeg lehet.  
Ha az Alpolgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékérıl a Képviselı-
testület a következı ülésen köteles határozni. A költségátalány kérését elegendı szóban 
elıterjeszteni az ülésen, azonban tényét rögzíteni kell a testületi ülés jegyzıkönyvében, ezért 
kérdezte Alpolgármester urat, kéri-e a költségátalány megállapítását.  
 
Sikora Attila: Megköszönte a lehetıséget, de nem kíván élni vele. 

 
 
 

8. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Képviselı-testület bizottságai elnökének és tagjainak 
megválasztására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 

Aros János: Az SZMSZ elfogadott módosítása alapján három bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztására tett javaslatot, figyelemmel arra, hogy a bizottság elnökét és 
tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell választani. A polgármester, és az 
alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. Javaslatainak megtétele elıtt 
tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult e napirend nyílt 
ülésen való tárgyalásához. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Hajdu Imre képviselıt, képviselı tagjainak 
Jarecsni János Lászlót, Kiss Csabát és Egyed Attilát, míg külsıs tagnak Stumpf Lászlónét, 
Vámosi Ilonát és Halász Pétert javasolta. 
 
Jarecsni János László, Kiss Csaba, Egyed Attila, Hajdu Imre képviselık bejelentették 
személyes érintettségüket. 
 
A Képviselı-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Aros János: Kérte a Képviselı-testület véleményét az elhangzott javaslatról. Mivel 
észrevétel, javaslat nem volt, kérte a Képviselı-testület szavazását a bizottság elnökérıl, 
belsıs és külsıs tagjairól az elhangzottak alapján.  
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Jelenlévı képviselık száma: 11 fı – Jarecsni János László, Egyed Attila, Hajdu Imre 
képviselık  nem vettek  részt a szavazásban - 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı 
határozatot hozta: 
 

14.000/285/2010. (X. 18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének/tagjának/kültagjának 
megválasztásáról 

 
 

A Képviselı-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének: 
 

Hajdu Imre  képviselıt, 
 

tagjának: Jarecsni János Lászó, Kiss Csaba, Egyed Attila képviselıket, 
kültagjának: Stumpf Lászlónét, Vámosi Ilonát és Halász Pétert 

 
m e g v á l a s z t o t t a . 
 
 
Aros János: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – mely 5 tagú lesz - elnökének Oláh 
József Csabát, belsıs tagnak Egyed Attilát, Szabó Andrást, külsıs tagnak Dr. Cserkúti 
Sándort és Papp Imrénét javasolta.  
 
Egyed Attila, Oláh József Csaba és Szabó András képviselık bejelentették személyes 
érintettségüket. 
 
A Képviselı-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Aros János: Kérdezte a Képviselı-testületet, más javaslat van-e? Mivel más javaslat nem 
volt, kérte a Képviselı-testület szavazását az elhangzott javaslatról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı – Szabó András, Egyed Attila és Oláh József Csaba 
képviselık nem vettek részt a szavazásban -. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 

14.000/286/2010. (X. 18.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

az Egészségügyi és Szociális  Bizottság elnökének/tagjának/kültagjának 
megválasztásáról 
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A Képviselı-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének 
 

Oláh József Csaba  képviselıt, 
 

tagjának: Szabó András és Egyed Attila képviselıket, 
 
kültagjának: Dr. Cserkúti Sándort és Papp Imrénét 

 
m e g v á l a s z t o t t a . 
 
 
Aros János: A Humán Bizottság - mely 5 tagú lesz -  elnökének Szvitankó Tamást, tagjainak 
Zérczi Lászlót, Saláta László Mihályt, külsıs tagnak Lendák Lajos Zoltánt és Tarnavölgyi 
Lászlót javasolta. 
 
Szvitankó Tamás, Saláta László Mihály és Zérczi László képviselık bejelentették személyes 
érintettségüket. 
 
A Képviselı-testület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Aros János: Kérte a Képviselı-testület tagjait, ha más javaslatuk van, tegyék meg. Mivel más 
javaslat nem volt, kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az általa elmondott személyekkel, 
igennel szavazzon. 

 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı –Szvitankó Tamás képviselı nem vett részt a szavazásban -. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 

 
14.000/287/2010. (X. 18.) KT. számú 

 
h a t á r o z a t  

 
a Humán Bizottság elnökének/tagjának/kültagjának 

megválasztásáról 
 
 

A Képviselı-testület a Humán Bizottság elnökének 
 

Szvitankó Tamás  képviselıt, 
 

tagjának: Zérczi László, Saláta László Mihály képviselıket, 
 
kültagjának: Lendák Lajos Zoltánt és Tarnavölgyi Lászlót 

 
m e g v á l a s z t o t t a . 

 
 

Aros János: Gratulált a bizottságok megválasztott elnökének és tagjainak.  
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9. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A bizottságok nem képviselı tagjainak eskü (fogadalom) tétele  
Esküvevı: Aros János polgármester  
 

Aros János: Felkérte a bizottságok nem képviselı tagjait az eskü letételére, majd az 
esküokmányok aláírására.  Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Dr. Cserkúti Sándor 
külföldi tartózkodása miatt az esküt késıbb teszi le. 
 
Elıolvasta az eskü szövegét 
 
Az önkormányzati bizottságok külsıs tagjai – Dr. Cserkúti Sándor Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagjának kivételével -  az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 
 
Az esküokmányok a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 

 
 
 

10. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól 
szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 

Aros János: A módosítást tartalmazó rendelet-tervezetet a Képviselık megkapták. Ismertette 
a rendelet-tervezet lényegét. 
Kérte a Képviselı-testület véleményét, javaslatát a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Mivel 
észrevétel, javaslat nem volt, kérte a Képviselı-testület szavazását a rendelet-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
következı rendeletet alkotta: 
 

21/2010. (X. 20.) 
 

 önkormányzati rendelet 
 

a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 
6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosításáról 

 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. §-ában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselık tiszteletdíjáról és 
egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„2. § (1) A képviselıket képviselıi munkájukért havi 80.000,- Ft tiszteletdíj, mint alapdíj 
illeti meg. 
 
(2) Amennyiben a képviselı 

- bizottság(ok) tagja      35.000,- Ft 
- bizottság elnöke      60.000,- Ft 

 
illeti meg az alapdíjon felül. 
 
(3) A bizottságok nem képviselı tagjait a bizottsági munkában való részvételükért havi 
35.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A tiszteletdíj elszámolását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság félévenként ellenırzi.” 
 

3. § 
 
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2010. 
október 3-ától kell alkalmazni. 
 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a települési képviselık 
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosításáról 
szóló 10/2010. (III. 2.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) Ezen rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 

 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 

Egyéb ügyek 
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történı felhívás  

Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 

Aros János: Tájékoztatta a Képviselıket, hogy a megbízólevelük átvételétıl, majd ezt 
követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek 
tenni.  
A Képviselı a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı, 
házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát is. A 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a bizottságok külsıs tagjaira is kiterjed.  
Kérte, hogy az ülés végén a szükséges formanyomtatványokat szíveskedjenek átvenni.  

 
 

• Tájékoztató a „Virágos Magyarországért környezetszépítı verseny 2010.” 
eredményérıl 
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Aros János: Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy pénteken hirdették ki a „Virágos 
Magyarországért környezetszépítı verseny 2010.” eredményét, melyen a város a zsőri 
elnökének különdíját nyerte el. Ezért köszönetét fejezte ki Sárospatak város valamennyi 
lakosának, akik magukénak érzik a várost, az elıttük lévı közterületet, a Kommunális 
Szervezetnek, Ágoston András fıkertész úrnak és mindenkinek, aki valamilyen módon, akár 
alkalmazottként vagy magánszemélyként hozzájárult ahhoz, hogy Sárospatak a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is elnyerte ezt a rangos címet.  
 
 

• Dr. Dienes Dénes professzor úr ajándéka a Képviselı-testületnek 
 
Aros János: Elmondta, hogy az „Elveszett és megtaláltatott” címő könyv Dr. Dienes Dénes 
professzor úr személyes ajándéka a Képviselı-testület tagjainak.  
 
 

• Tájékoztató az október 23-ai ünnepi megemlékezésrıl 
 
Aros János: Tájékoztatta a Képviselı-testületet és a lakosságot, hogy október 23-án a 
református temetıben 10 órától, majd ezt követıen 11 órától A Mővelıdés Házában kerül sor 
az ünnepi megemlékezésre. Az ünnepi mősort az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
tanulói adják, a beszédet Tóth Tamás igazgató úr tartja. Kérte a Képviselı-testületet, hogy 
együtt vegyenek részt az ünnepi megemlékezésen. 
 
 

• Jarecsni János László hozzászólása 
 
Jarecsni János László: Gratulált a város Polgármesterének, Alpolgármesterének és külön 
köszöntötte a megválasztott képviselıket. Véleménye szerint a verseny a választással 
befejezıdött és egyetért Polgármester úrral abban, hogy nem egymással kell rivalizálni, 
hanem összefogásra van szükség a város érdekében. Reméli, ez a munkában is meg fog 
látszani. Vetélytársként a szomszéd településeket említi, akik pályázatokon sikeresebb 
eredményeket érhetnek el, vagy sem. Mindenkit arra kért, hogy próbáljanak meg együtt 
dolgozni. Remélhetıleg sikeres 4 év lesz, a maga részérıl mindent megtesz ennek érdekében.  
 
Aros János: Egyetértett az elmondottakkal. Kiegészítve, hogy nemcsak a Képviselı-
testületnek kell összefogni, hanem meg kell próbálni ezt a térség valamennyi településével.  
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a következı testületi ülés 29-én, pénteken lesz, 
melyre az elıkészületek már folynak.  
 
Alpolgármester úr megköszönte a megjelenést és az alakuló ülést 10 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

           Dr. Szabó Rita s.k.          Aros János s.k. 
                  aljegyzı                                                                                           polgármester 


