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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 

26-án tartott rendkívüli ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Egyed Attila 
   Hajdu Imre 
   Jarecsni János László    

Kiss Csaba 
   Oláh József Csaba 
   Saláta László Mihály  
   Sikora Attila    

Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselık    

   Dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester  
 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
     
Meghívottak:  Grunda János a Miskolci Görög Katolikus Püspökség közoktatási 

referense, Mosolygó Tamás a Sárospataki Görög Katolikus Egyház 
parochusa, Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsıde 
vezetıje, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, Dr. Szebényi 
Tibor ügyintézı  

 
 
Megjegyzés:  Szabó András nincs jelen.  
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a testületi ülés 10 fıvel határozatképes. Mielıtt a napirendi pontot ismertetné, szeretettel 
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hívja az érdeklıdıket ma 1700 órától a Sarokbástya termében tartandó Lokálpatrióták 
Egyesülete által szervezett fórumra, melynek témája a 37-es fıközlekedési út állapota, illetve 
az elkerülı út. A fórumra illetékes szakembereket is várnak, így akinek lehetısége van, kéri 
vegyen részt a rendezvényen a téma fontosságára tekintettel.  
A mai ülés egyetlen napirendi pontja elıterjesztés közoktatási megállapodás megkötésérıl, 
melynek elfogadásáról kéri a Képviselı-testület szavazását.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pont tárgyalását 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta.  
 
 
Napirend: 
 
 

1. Elıterjesztés közoktatási megállapodás megkötésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. Elıterjesztés közoktatási megállapodás megkötésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság  

 
Aros János: Az ülést megelızıen egyeztetett a Kormányhivatallal. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Humán Bizottság együttes ülésén utalt arra, hogy egyetlen hozzájáruló 
nyilatkozat hiányzik, mégpedig a Megyei Közgyőlés nyilatkozata, amelyet hétfın rendkívüli 
ülés keretében tárgyalnak.  
A Képviselı-testületnek két lehetısége van. Az egyik, hogy feltételes módban döntenek a 
témáról, amely akkor lép életbe, amikor a Megyei Közgyőlés határoz a témáról, vagy pedig – 
és inkább erre tenne javaslatot, egyeztetve jegyzı asszonnyal és alpolgármester asszonnyal, 
nehogy eljárási hiba történjen – a Megyei Közgyőlés hétfıi döntését követıen kedden 900 
órától rendkívüli képviselı-testületi ülés keretében tárgyalnák a napirendet, ezért javasolja az 
elıterjesztés jelen ülés napirendrıl történı levételét.  
 
Grunda János: Kedd az utolsó nap, amikor az egyház a mőködési engedélyre vonatkozó és a 
nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmet benyújthatja jegyzı asszonyhoz. Ha ez nem 
történik meg, és az alapító okiratot nem tudják aláírni, akkor elveszítik a tanévet. 
 
Aros János: Korábbi javaslatát fenntartva, kéri a Képviselı-testület szavazását az 
elıterjesztés napirendrıl történı levételérıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

139/2011. (V. 26.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a görög katolikus egyházzal történı közoktatási megállapodás megkötésérıl 
 
A Képviselı-testület a görög katolikus egyházzal történı közoktatási megállapodás 
megkötésérıl szóló elıterjesztést jelen ülés napirendjérıl leveszi, azt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése hozzájáruló nyilatkozatának megtételét 
követıen, rendkívüli ülés keretében tárgyalja újra.  
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: azonnal  
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1630 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


