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15.370/2010.  

 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. 

december 13-án tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János polgármester 
   Sikora Attila alpolgármester 
   Egyed Attila 

Hajdu Imre  
Kiss Csaba 

   Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Szvitankó Tamás    
Zérczi László   képviselık 

 
   Dr. Szabó Rita  aljegyzı 
  
Meghívott:  Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı. 
 
Megjegyzés: Jarecsni János László és Szabó András nincs jelen.  
 
Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Kht.  
 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 9 fıvel határozatképes, Jarecsni János László és Szabó András képviselı jelezte, 
hogy nem tud részt venni a rendkívüli ülésen. A meghívó egy napirendet tartalmaz, de 
egyebek között szeretne szólni a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai 
tagintézményének nyílászáró csere pályázata ügyében.  
 
Dr. Szabó Rita: Javasolja felvenni napirendek közé a kiosztásra került Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló anyagot, továbbá személyes 
bejelentése, illetve kérése lenne az aljegyzıi jogviszonyának megszüntetése tárgyában.  
 
Aros János: Amennyiben nincs más javaslat, kéri a testület döntését a napirendek 
elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirendi pontok 
tárgyalását elfogadta: 
 
N a p i r e n d : 
 

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

2. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 

 
3. Dr. Szabó Rita aljegyzı kérelme aljegyzıi jogviszonyának megszüntetése iránt 

Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
 

4. Egyebek 
• Tájékoztató a Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai 

tagintézményének nyílászáró csere pályázata ügyében 
• Nyílt levél a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke részérıl 
• Tájékoztató közvilágítás ügyében 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII. 16.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Aros János: Mint ahogy azt már az alakuló ülésen is elmondta, 2011. január 1-tıl élni kíván 
azon lehetıségével, hogy egy, nem a Képviselı-testület tagjai közül választandó 
alpolgármester személyére tegyen javaslatot. Dr. Szabó Ritát – jelenlegi aljegyzı asszonyt – 
kéri fel az alpolgármesteri feladatok ellátására, melyrıl dönteni kell a rendes képviselı-
testületi ülésen.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a 
rendelet-tervezetet.  
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a rendelet-tervezetrıl. 

 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - a következı rendeletet alkotta: 
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23/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
 
Sárospatak Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/1998. 

(XII. 16.) számú rendelet módosításáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 21/1998. (XII. 16.) számú 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
,,59. § A Képviselı-testület – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített 
többséggel – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére 

a) saját tagjai közül egy fı társadalmi megbízatású, 
b) nem a Képviselı-testület tagjai közül egy fı fıállású  

alpolgármestert választ.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 62. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„62. § A Képviselı-testület egységes, önálló hivatalt tart fent, Sárospatak Város 
Polgármesteri Hivatala elnevezéssel, melynek belsı szervezeti tagozódását, munkarendjét, 
ügyfélfogadási rendjét és fıbb feladatait Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.” 
 

3. § 
 
Ahol e rendelet hatálybalépését megelızıen alkotott Sárospatak Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének rendelete: 

a) Pénzügyi Bizottságot, Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottságot valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságot említ, ott Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságot, 

b) Kulturális Bizottságot, valamint Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot említ, 
ott Humán Bizottságot 

kell érteni. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet 2010. december 15-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a hatálybalépést követı napon e rendelet 1-2. §-a. 
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2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Dr. Szabó Rita aljegyzı kérelme aljegyzıi jogviszonyának megszüntetése 
iránt 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
 

Dr. Szabó Rita: Bejelentését, illetve kérelmét írásban is megfogalmazta, melyet mai napon 
átadott polgármester úrnak – természetesen a képviselık is meg fogják kapni -, ezt idézi. 
Alpolgármesteri tisztsége összeférhetetlen aljegyzıi jogviszonyával. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumtól kért jogértelmezésre vonatkozó állásfoglalás értelmében az 
összeférhetetlenség feloldásának egyetlen törvényes módja, hogy meg kell szüntetni 
köztisztviselıi jogviszonyát, mely a testület hatáskörébe tartozik. Ezért – amennyiben a 
Képviselı-testület 2011. január 1-tıl alpolgármesterré választja – kéri aljegyzıi 
jogviszonyának 2010. december 31-el közös megegyezéssel történı megszüntetését.  
 
Hajdu Imre : Kérdése, az aljegyzıi feladatokat hogyan oldják meg a jövıben? 
 
Aros János: 2011. január 1-tıl jegyzı asszony visszajön, az aljegyzıi feladatokat az egyik 
jelenlegi irodavezetıvel kívánják elláttatni, tehát új aljegyzıi pályázat kiírását nem javasolja a 
Képviselı-testületnek, takarékossági okokból sem. 
 
Dr. Szabó Rita: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében jegyzı és aljegyzı együttes 
távolléte esetén a Jegyzıi Iroda Vezetıje helyettesíti a jegyzıt. Szeretnék, ha e 
megfogalmazásnak megfelelıen irodavezetı asszony töltené be az aljegyzıi feladatok 
ellátását arra az esetre, ha jegyzı asszony távol van.  
 
Aros János: A bérezésre vonatkozóan a rendes képviselı-testületi ülésen tesz javaslatot 
(jelenlegi bére megtartásával, a törvényi elıírások betartásával). 
Észrevétel nem lévén kéri a testület döntését aljegyzı asszony kérésérıl, miszerint 
amennyiben a Képviselı-testület 2011. január 1-tıl alpolgármesterré választja, akkor 
aljegyzıi jogviszonyát 2010. december 31-el közös megegyezéssel szüntessék meg.  
 
Dr. Szabó Rita: Megjegyzi, a ki nem vett szabadságok megváltása esedékes jogviszony 
megszüntetésekor, ez az egyetlen munkáltatói kötelezettség.  
 
Aros János: Kéri a testület döntését az elhangzottakról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

15.370/351/2010. (XII. 13.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

aljegyzıi jogviszony megszüntetésérıl 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 
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Dr. Szabó Rita aljegyzı közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel 2010. 
december 31. napjával megszünteti, amennyiben 2011. január 1-tıl 
alpolgármesterré választják. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelıs: Polgármester 
 
Határid ı: 2010. december 31. 
 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 
 

Aros János: A határozat-tervezetbıl kitőnik, hogy néhány átszervezésre tesznek javaslatot, 
melyet ismertet.  
 
Dr. Szabó Rita: Elmondja, hogy a jelenlegi hivatali tagozódás az Igazgatási Iroda, ill. a 
Mőszaki és Kommunális Iroda vonatkozásában három csoportot különböztet meg. E három 
csoport elkülönülten csak részben töltötte be funkcióját, ésszerősítés vezette ıket, amikor a 
három-három csoportot leredukálták kettıre. A Mőszaki és Kommunális Irodához kerülne 
beintegrálásra a pályázati és közbeszerzési referens – a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Csoporthoz -, hisz az ı feladatköre szorosan kapcsolódik e csoport 
tevékenységéhez.  
A szervezeti egységhez nem tartozó munkakör a jogi referens, az a köztisztviselı, aki a 
Vagyongazdálkodási Csoportnál jelenleg vagyongazdálkodási ügyekkel, bírósági képviselettel 
kapcsolatos feladatokat is ellát, megtartja jelenlegi munkakörét, de kibıvülne további jogi 
jellegő feladatokkal. Közvetlenül jegyzıi irányítás alá kerülne, hisz többféle iroda 
tevékenységét is érinti feladatköre.  
A belsı ellenıri feladatkör egyelıre fenntartott hely, hisz nem tudják, hogyan fog változni a 
késıbbiekben a kistérségek feladatellátása.  
 
Saláta László Mihály: Véleménye szerint át kellene tekinteni a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot, mert több reklamáció érkezett hozzá a korábbiakban elmaradt tiszteletdíjak 
ügyében.  
 
Dr. Szabó Rita: Felvetésre elmondja, hogy a képviselıi hiányzások nem az SzMSz-ben, 
hanem a tiszteletdíj rendeletben vannak meghatározva, melyet szintén át kell tekinteni.  
Elmondja továbbá, hogy a határozat-tervezet is tartalmazza, hogy a Szabályzatot egységes 
szerkezetben legkésıbb a márciusi képviselı-testületi ülésre elı kell terjeszteni, mind az 
önkormányzat, mind a hivatal szervezeti és mőködési szabályzata egységesen felülvizsgálatra 
kerül, több helyen módosítani szükséges. A hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát 
átruházott hatáskörben bizottság már nem hagyhatja jóvá, ezt a testületnek kell megtennie – 
ezért is készült rendkívüli ülésre javaslat annak érdekében, hogy a januári kezdés már e 
tagozódás szerint indulhasson.  
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Zérczi László: Nevesítve szeretne hallani az átszervezésekrıl. 
 
Dr. Szabó Rita: Felvetésre elmondja, hogy Donkó József, Vighné Fehérvári Zsuzsanna és 
Koleszárné Braun Mónika referensek beintegrálásra kerülnek a Kabinet Irodába, az iroda 
vezetıje Donkó József lenne, Buchalter Nóra, aki korábban titkársági referens volt, szintén 
ehhez az irodához tartozna.  
Az Igazgatási és Szociális Csoportnál és Okmányirodánál a csoportok szerinti mőködés 
ésszerő és indokolt, az irodavezetı már hónapokkal ezelıtt jelezte, hogy túl nagy leterheltség 
számára, hogy saját ügyein kívül az Okmányiroda szerteágazó tevékenységét is felügyelje, 
irányítsa, valamint az igazgatási és szociális ügyek is annyira szerteágazó területet foglalnak 
magukba, ahol mindenképp célszerőbb, ha csoportvezetık segítik az irodavezetı munkáját. A 
Költségvetési és Adócsoport jelenleg is így mőködik. A Mőszaki és Kommunális Irodán belül 
a Hatósági Csoport vezetıje Dankóné Újszászi Katalin, aki helyettesíteni tudja az 
irodavezetıt szükség esetén. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Csoport 
összevonását az teszi indokolttá, hogy két-három fıs csoport fenntartása nem életszerő. Mivel 
a jogi referens kikerül egy jegyzı irányítása alá tartozó munkakörbe, a Vagyongazdálkodási 
Csoportnak számos olyan ügye van, mely átfedéseket mutat a Városüzemeltetési Csoporttal, 
itt a jelenlegi csoportvezetı meghagyása mellett történne a két csoport integrálása. Kérdésre 
elmondja, hogy Dr. Ponta Rajmund a jogi referens.  
Az új pályázati referens Kovács Eszter, aki jelenleg a projekt menedzsment irodában 
dolgozik, de a munkavégzése helyét tervezik célszerőbben kialakítani. Amennyiben a korábbi 
pályázati referens irodahelyiség megürül – a NORDA használja december 31-ig -, a jogi 
referensnek külön helyiséget alakítanának ki, a pályázati referens pedig valamely mőszaki 
irodai helyiségben kapna helyet.  
 
Aros János: Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

15.370/352/2010. (XII. 13.) KT. számú  
 

h a t á r o z a t 
 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
 
 
A Képviselı-testület megtárgyalta az aljegyzı tárgybani szóbeli elıterjesztését és 
Sárospatak Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
A Szabályzat III/1) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
,,III/1) Az egységes Polgármesteri Hivatal belsı tagozódása 

a) Kabinet Iroda 
b) Jegyzıi Iroda 
c) Igazgatási Iroda 

ca) Igazgatási és Szociális Csoport 



 7 

cb) Okmányiroda 
d) Gazdálkodási Iroda 

da) Költségvetési Csoport 
db) Adócsoport 

e) Mőszaki és Kommunális Iroda 
ea) Hatósági Csoport 
eb) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Csoport 

f) Gyámhivatal 
g) Szervezeti egységhez nem,  közvetlenül a jegyzı irányítása alá tartozók: 

ga) jogi referens 
gb) belsı ellenır 
 

A szervezeti egységek nem önálló jogi személyek.” 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a fentiek szerinti tagozódást figyelembe véve a Szabályzat 
további szükséges módosításait is végezze el és a Szabályzatot egységes szerkezetben 
legkésıbb a márciusi képviselı-testületi ülésre terjessze elı jóváhagyás céljából. 
 
Felelıs: Jegyzı 
 
Határid ı: folyamatos, 2011. március 31. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyebek 

 
• Tájékoztató a  Carolina Óvoda és Bölcsıde József Attila utcai tagintézményének 

nyílászáró csere pályázata ügyében  
 
Aros János: Elmondja, hogy az óvoda nyílászáró cseréjére korábban biztosított az 
önkormányzat 2 mFt önrészt, mely pályázat nyert, azonban ha idén el akarják végeztetni a  
közbeszereztetést az idı is nagyon kevés rá, továbbá még további 1,5 mFt-ba kerülne, hisz 
nyílt nemzetközi közbeszerzési eljáráson kellene részt venni. Akarva-akaratlanul ki kell 
mondani, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségek közül annak, hogy óvoda céljára a József 
Attila utcai épületet még 5 évig használni fogják, nem meri senki felvállalni - nagyon kevés 
gyermek születik az utóbbi években. Pár éven belül az épületet más célra kell hasznosítani 
vagy értékesíteni. Ez ügyben tesz majd javaslatot e pályázat visszavonására.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Nyílt levél a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke részérıl 
 
Aros János: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökétıl 
kapott egy nyílt levelet, melyet mindenki számára továbbított. Válaszolt elnök úr számára, 
remélhetıleg felülbírálják döntésüket és fognak tudni együttmőködni a helyi 
önkormányzattal.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
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• Tájékoztató közvilágítás ügyében 
 
Aros János: Egyeztetı tárgyalást tartottak pénteki nap folyamán közvilágítás ügyben, hisz a 
városközpontból és több más városrészrıl is jelezték, hogy sorozatosan nem égnek a 
világítótestek. Lassan úgy ítéli meg, hogy elégtelen szolgáltatás miatt a szerzıdés felbontását 
kell kezdeményezniük. Nagy probléma, hogy a hídon sincs világítás másfél hónapja. A híd a 
KPM tulajdonában van, rajta az áramszolgáltatás az ÉMÁSZ-é, de az ÉMÁSZ nem vette át a 
KPM által kiépített vezetéket, így mégiscsak a KPM-é, nekik nincs pénzük. A pénteki 
megbeszélés után a Kft., mely a közvilágítási szolgáltatást ellátja vállalta, hogy amíg nincs 
végsı megoldás a KPM részérıl, átmenetileg megvalósítja a közvilágítást. Hétfın egyeztet ez 
ügyben.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Egyed Attila: Kérése, hogy e tájékoztatót rendes képviselı-testületi ülésen is tegye meg 
polgármester úr a lakosság számára. Megjegyzi, felé is nagyon gyakran jeleznek, mert nincs 
közvilágítás a végardói városrészen.  
 
Aros János: Amint megkapja az írásbeli választ, minden képviselınek továbbítja.  
 
Zérczi László: Véleménye szerint a kettısséget kellene feloldani az ÉMÁSZ és a szolgáltató 
között. Nem lehet az ÉMÁSZ-nak visszaadni a szolgáltatást? 
 
Aros János: Közszolgáltatási szerzıdés alapján 15 évre ez a cég végzi a szolgáltatást, ha 
felbontják, kb. 40 mFt visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak – ez a 
feszültségszabályozók beépítésébıl adódik, mellyel remélhetıleg megtakarítást érhetnének el.  
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és  a rendkívüli ülést 16.10 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Rita                   Aros János 
    aljegyzı                   polgármester 


