
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

10.380-6/2011.  
 

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

31-én 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  képviselık    
   Dr. Szabó Rita  nem képviselı alpolgármester 
 
   Dankóné Gál Terézia  Jegyzıi Iroda vezetıje    
   
   
Meghívottak:  Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Donkó József a Kabinet 

Iroda vezetıje, Dr. Ponta Rajmund jogi referens, Cziráki Zsolt 
fıtanácsos, dr. Szebényi Tibor tanácsos 

 
Megjegyzés:  Jarecsni János László, Szabó András és Zérczi László képviselı nincs 

jelen.  
 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 8 
fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását. 
Amennyiben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás II. ütem közbeszerzésével 
kapcsolatos információ idıközben megérkezik, úgy javasolja, hogy vegyék fel majd a 
napirendre. Ellenkezı esetben a héten az ügyben ismételten testületi ülést kell tartani. 
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
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1. Elıterjesztés a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 
6/1997. (II. 21.) számú rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola maximális osztálylétszám 

túllépésének engedélyezésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

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

 Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Aros János: Kéri a Jegyzıi Iroda vezetıjét, tájékoztassa a Képviselı-testültet az 
elıterjesztésben foglaltakról. 
 
Dankóné Gál Terézia: Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt ülésen döntöttek a 
települési képviselık tiszteletdíjáról, ahol az alapdíjat 72 ezer Ft-ban állapították meg, 
ugyanakkor nem változott a bizottságok belsı és külsıs tagjainak a tiszteletdíja. A vonatkozó 
törvényi elıírás szerint az alapdíj 45 %-át nem haladhatja meg a bizottsági tagságért járó díj 
és a bizottságok nem képviselı tagjainak díja, ezért 35 ezer Ft-ról 32.400,-Ft-ra kell 
csökkenteni az ezen tagságért járó díjat. Ezért kell módosítani a vonatkozó rendeletet. 
 
Aros János: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület véleményét, javaslatát. Mivel észrevétel nem volt, a 
bizottság javaslata alapján javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Dankóné Gál Terézia: A rendelet-tervezet alapján 2011. szeptember 1-tıl az alapdíj 72 ezer 
Ft, a bizottsági tagságért járó díj és a bizottságok nem képviselı tagjainak járó díj 32.400,-Ft, 
az elnökök díja változatlan – 60 ezer Ft – marad.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, 
igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 



 3 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı rendeletet alkotta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
 

20/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 
 
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, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997. (II. 21.) számú 
rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(2) Amennyiben a képviselı 

- bizottság(ok) tagja      32.400,- Ft 
- bizottság elnöke      60.000,- Ft 

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

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt 2 napban élénk egyeztetés 
folyt a vételi szándékot benyújtó kft. vezetıjével és a hitelt biztosító pénzintézet 
munkatársaival. A megállapodás megszületett. Kéri az elıterjesztés készítıjét, tájékoztassa a 
testület tagjait.  
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Cziráki Zsolt: Elmondja, hogy a pénteki képviselı-testületi döntéshez képest változik az 
adásvételi szerzıdés tervezete, mivel a pénzintézetnek kifogásai voltak a tulajdonjog 
fenntartásával kapcsolatban. Az eredeti koncepció szerint a 10 millió Ft-os vételárrészt 
késıbb fizette volna meg a vevı. Mindkét fél részére kedvezı megállapodás született, mely 
értelmében oly módon változna az adásvételi szerzıdés, hogy a vevı a vételárat egy 
összegben – bruttó 60.250 ezer Ft - fizeti meg a szerzıdés aláírásától számított 60 napon 
belül. Így a tulajdonjog fenntartás, illetve a függıben tartás csak ezen 60 napos idıszakra 
vonatkozik. A 2016. augusztus 31-ig szóló visszavásárlási jog továbbra is a szerzıdésben 
marad.  
A lakásban lakó bérlıvel idıközben további tárgyalásokat folytattak. A bérlı a neki felajánlott 
lakást megtekintette, elfogadta, így vélhetıen nem 2012. december 31-ig történik meg a 
lakáskiürítés, hanem valószínőleg erre szeptember hónapban sor kerül.  
 
Aros János: Az ingatlanban határozatlan idejő bérleti jogviszonnyal rendelkezı lakó a Sport 
u. 1. szám alatti önkormányzati lakásba fog költözni. A lakás meglehetısen rossz állapotú, 
komfortos. Felajánlották a bérlınek, ha átköltözik a Sport u. 1. szám alatti ingatlanba, 1 év 
bérleti díj elengedésre kerül, valamint a lakást saját magának kell rendbe tennie. Sajnos a 
határozatlan idejő bérleti szerzıdést továbbra is meg kell tartani.  
Alpolgármester asszonyt és a Jegyzıi Iroda vezetıjét kérdezi, a szerzıdés rendben van-e. A 
korábbi aggályok tisztázásra kerültek? 
 
Dr. Szabó Rita: A szerzıdés rendben van. 
 
Dankóné Gál Terézia: A szerzıdés rendben van. 
 
Aros János: Kéri a bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. Cziráki Zsolt 
tájékoztatása, illetve az írásos elıterjesztés alapján egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ingatlan becsült ára 73 millió Ft, az ÁFA 5 millió Ft 
körüli összeg, mely a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat terheli csak.  
 
Oláh József: Érdeklıdik, az ingatlanokat milyen tartalommal kívánja megtölteni a vevı? 
 
Aros János: Kávéházat, üzletet és cukrászdát szeretne kialakítani. 
 
Cziráki Zsolt: A közterületen egy nagy parkot szeretne létrehozni. 
 
Oláh József: A vállalkozónak van valamilyen kötelezettsége a megvalósításra vonatkozóan – 
kérdezi.  
 
Aros János: Az adásvételi szerzıdés tartalmazza a biztosítékokat is. El nem idegenítheti, 
tovább nem adhatja. 
 
Cziráki Zsolt: Elidegenítési tilalom és visszavásárlási jog került beépítésre az adásvételi 
szerzıdésbe.  
 
Aros János: Megemlíti, az ott lévı egyik üzlet tulajdonosa is érdeklıdött, akinek felajánlásra 
került, hogy tegyen konkrét ajánlatot, de a mai napig ajánlat nem érkezett. A lakások árai 
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szerepelnek a szerzıdés-tervezetben. Jó lenne többet kihozni belıle, de úgy gondolja, a 
jelenlegi lakáspiacon ez még az elfogadható ár alsó határa.  
 
Dr. Szabó Rita: Az adásvételi szerzıdés-tervezet 10. pont utolsó tagmondatának egy része a 
K&H Bank sárospataki fiókja részére történı okirat kiadására vonatkozik. Véleménye szerint 
ezt ki kellene hagyni és elegendı, ha az marad a szerzıdésben, hogy ezen okiratot Vevı 
tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot a Sátoraljaújhelyi Körzeti 
Földhivatalhoz benyújtja. A hozzájáruló nyilatkozat nem a bank részére, hanem a földhivatal 
részére szükséges.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki a módosító javaslattal egyetért, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett azzal, hogy az 
adásvételi szerzıdés-tervezet 10. pontjának második mondata az alábbira módosul: 
„Ezen nyilatkozatot letétbe helyezik dr. Ablonczy Zoltán egyéni ügyvédnél, aki jelen okirat 
aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben rögzített teljes vételár 
maradéktalan megfizetését követıen ezen okiratot a Vevı tulajdonjogának bejegyzéséhez 
hozzájáruló nyilatkozatot a Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatalhoz benyújtja.” 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az ingatlan elidegenítésével és az 
adásvételi szerzıdés tartalmával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – fenti szavazást is figyelembe véve – a következı 
határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

277/2011. (VIII. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti  
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta, s az alábbiak szerint döntött: 
 
1. A Képviselı-testület a Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló 
Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti, 177/A/1, 177/A/2, 177/A/3, 177/A/4, 177/A/5, 
177/B/1, 177/B/2 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar megnevezéső ingatlant nettó 
55.000.000 Ft + a nem lakáscélú helyiségek után fizetendı 5.250.000 Ft ÁFA-t is magába 
foglaló áron értékesíti a CEKAR Kft. (3950 Sárospatak, Kopácsi u. 3. sz.) részére a 
határozat mellékletét képezı adásvételi szerzıdésben rögzített feltételekkel. 
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2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
3. A Képviselı-testület a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítésérıl szóló 265/2011. (VIII.26.) KT. határozatát 
visszavonja. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2011. október 31. 
 
 
1. melléklet a 277/2011. (VIII. 31.) KT.  határozathoz 
 

Adásvételi szerzıdés 
 

 
amely létrejött: 
egyrészrıl: Sárospatak Város Önkormányzata (törzsszáma: 726490, képviseletében eljár: 
Aros János polgármester, statisztikai azonosítója: 15726494-8411-321-05, adószáma: 
15350095-2-05, székhelye: Sárospatak, Kossuth utca 44.) mint eladó (továbbiakban: Eladó) 
 
másrészrıl: CEKAR Kft. (székhelye: ; ügyvezetı:; cégjegyzékszám:; adószám:; statisztikai 
számjele: ) mint vevı (továbbiakban: Vevı)  
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Eladó eladja örökre és visszavonhatatlanul a Sárospatak belterület 
 
177/A/1 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi egyéb helyiség 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. fsz./1. szám alatt 
található, a 
177/A/2 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi egyéb helyiség 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. fsz./2. szám alatt 
található, a 
177/A/3 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi egy szobás lakás 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. I./1. szám alatt 
található, a  
177/A/4 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi másfél szobás lakás 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. I/2. szám alatt 
található, a 
177/A/5 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi két szobás lakás 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. I./3. szám alatt 
található, a  
177/B/1 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi két szobás lakás 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. fsz./3. szám alatt 
található, valamint a   
177/B/2 hrsz. alatt felvett, az ingatlan-nyilvántartás szerint társasházi két szobás lakás 
megjelöléső, természetben a Sárospatak belterület Szent Erzsébet utca 26. fsz./4. szám alatt 
található  
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kizárólagos tulajdonát képezı lakásokat, egyéb helyiségeket és az ezen ingatlanokhoz tartozó, 
az alapító okiratban meghatározott helyiségeket. 
 
2./ Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képezı összes ingatlan mőemlék és kiemelten 
védett régészeti lelıhely, továbbá a 177/B/1 hrsz. és a 177/A/1 hrsz. alatt felvett társasházi 
ingatlanokat jelenleg bérlık lakják.  
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 177/B/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon fennálló bérleti 
jogviszonyt megszünteti, és ezen ingatlan bérlıjét egy csereingatlanba elhelyezi. Felek 
megállapodása értelmében Eladó ezen kötelezettségének legkésıbb 2012. december 31-ig 
köteles eleget tenni. 
Az Önkormányzat a 177/A/1 hrsz. alatt felvett ingatlan esetében bírósági eljárást 
kezdeményezett, a nem lakás célját szolgáló ingatlan kiürítésére. Eladó ezen tényekre 
vonatkozó tájékoztatását Vevı jelen szerzıdés aláírásával is tudomásul veszi. Eladó szavatol 
azért, hogy a szerzıdés jelen pontjában rögzítetteken kívül az adásvétel tárgyát képezı 
ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.  
 
3./ Vevı az 1./ pontban részletesen körülírt ingatlanokat Eladótól megvásárolja Sárospatak 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete 277/2011. (VIII. 31.) KT.  határozata alapján, a 
következık szerint: 
 
a 177/A/1 hrsz. alatt felvett ingatlant 16.250.000,-Ft ÁFÁ-t is magába foglaló vételáron,  
a 177/A/2 hrsz. alatt felvett ingatlant 10.000.000,- Ft ÁFÁ-t is magába foglaló vételáron,  
a 177/A/3 hrsz. alatt felvett ingatlant 6.050.000,- Ft vételáron, 
a 177/A/4 hrsz. alatt felvett ingatlant 3.750.000,- Ft vételáron, 
a 177/A/5 hrsz. alatt felvett ingatlant 9.100.000,- Ft vételáron, 
a 177/B/1 hrsz. alatt felvett ingatlant 7.700.000,- Ft vételáron,  
és a 177/B/2 hrsz. alatt felvett ingatlant 7.400.000,- Ft vételáron  
 
azaz az összes ingatlan vonatkozásában 60.250.000,-Ft azaz hatvanmillió-
kettıszázötvenezer forint vételáron. 
 
4./ Felek kijelentik, hogy az ingatlanok vételára ingatlanforgalmi értékbecslésen alapul és 
igazodik jelen ingatlanpiaci helyzethez, valamint az ingatlanok mőszaki és esztétikai 
állapotához. 
 
5./ Vevı a 3./ pontban megjelölt teljes vételárat jelen adásvételi szerzıdés aláírását követı 
60 napon belül - a K&H Bank sárospataki fiókja által biztosított vállalkozói hitel 
igénybevételével - fizeti meg Eladónak, a Polgármesteri Hivatal 11734169-15350095-
06080000 önkormányzati bérlakás értékesítési elszámolási számlájára. 
 
6./ Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. augusztus 31.-ig az 1./ pontban részletesen 
körülírt ingatlanokat harmadik személynek nem idegeníti el. Szerzıdı felek megállapodnak 
abban, hogy Eladó az 1./ pontban megjelölt ingatlanokat 2016. augusztus 31. napjáig 
visszavásárolhatja. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az elidegenítési tilalom és a 
visszavásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásba az adásvétel tárgyát képezı valamennyi 
ingatlan tekintetében bejegyzésre kerüljön. 

7./ Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a visszavásárlási jog – a Polgári Törvénykönyv 
374. §-ában részletesen rögzített – azon természetével, hogy a visszavásárlás az Eladónak a 
Vevıhöz intézett nyilatkozatával jön létre, és a Vevı felelıs a visszavásárlási jog 
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meghiúsításáért vagy csorbításáért; ha azonban a dolog neki fel nem róható okból 
megsemmisült, a visszavásárlási jog megszőnik. 
 
8./ A visszavásárlási összeg megegyezik a 3./ pontban megállapított vételárral. Amennyiben 
Eladó visszavásárlási jogával élni kíván, úgy azt a megjelölt határidıig írásban, ajánlott 
tértivevényes levéllel köteles Vevı részére jelezni, ezzel egyidejőleg köteles a teljes vételárat 
jelen szerzıdés Vevıje részére visszafizetni. 
 
9./ Vevı jogosult jelen adásvételi szerzıdést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani az 
illetékes földhivatalhoz azzal, hogy felek az Ingatlan-nyilvántartási törvény 47/A. § (1) bek. 
b.) pontja alapján kérik a Sátoraljaújhelyi Körzeti  Földhivataltól az eljárás függıben 
tartását a tulajdonjog bejegyzését engedı eladói jognyilatkozat földhivatali beadásáig, de 
legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtását követı 6 hónapos határidı elteltéig. 
 
 
10./ Ugyanakkor Eladó jelen adásvételi szerzıdés aláírásával egyidejőleg külön okiratban 
nyilatkozik, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy Vevı kizárólagos tulajdonjoga az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az 1./ pontban körülírt ingatlanokra. Ezen nyilatkozatot 
letétbe helyezik dr. Ablonczy Zoltán egyéni ügyvédnél, aki jelen okirat aláírásával 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben rögzített teljes vételár maradéktalan 
megfizetését követıen ezen okiratot a Vevı tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájáruló 
nyilatkozatot a Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatalhoz benyújtja. 
 
11./ Szerzıdı felek akként állapodnak meg, hogy a birtokbaadásra a vételár maradéktalan 
megfizetését követıen haladéktalanul, a felek által elıre egyeztetett idıpontban kerül sor. 
 
12./ Szerzıdı felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, elidegenítési 
és szerzési képességük korlátozás alá nem esik. 
 
13./ Felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartási igazgatási-szolgáltatási díjat valamint a 
visszterhes vagyonátruházási illetéket Vevı köteles megfizetni.  
 
14./ Szerzıdı felek jelen szerzıdés aláírásával megbízzák Dr. Ablonczy Zoltán egyéni 
ügyvédet ezen szerzıdés elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlan – nyilvántartási 
eljárásban történı képviseletükkel, aki ezen megbízást vállalja, amit igazol az okiraton 
ellenjegyzése. 
 
15./ Jelen szerzıdéssel felmerülı költségeket Vevı viseli. 
 
Ezt a szerzıdést elolvastuk, tartalmát értelmeztük és azt, mint akaratunkkal mindenben 
megegyezıt saját kezőleg aláírtuk. 
 
Sárospatak, 2011. augusztus 31. 
 
----------------------------------------------                              ----------------------------------------- 
Sárospatak Város Önkormányzata eladó                                        CEKAR Kft. vevı 
        képviseletében Aros János                                              képviseletében Czetı Lajos 
              polgármester                                                                            ügyvezetı 
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A szerzıdést ellenjegyzem: 
Sárospatak, 2011.                                                                                      Dr. Ablonczy Zoltán        
                                                                                                                            ügyvéd 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola maximális 
osztálylétszám túllépésének engedélyezésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri Donkó József tájékoztatását az elıterjesztésben foglaltakról. 
 
Donkó József: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában az osztályozó vizsgák az elmúlt héten lezajlottak, ebbıl következıen a 4. a 
osztályban a 19 fı tényleges létszám a számított létszámmal - mivel ebben az osztályban több 
sajátos nevelési igényő gyerek is van – 27 fıre emelkedett. Alsó tagozatban a jogszabályban 
meghatározott maximum létszám 26 fı, a fenntartónak saját hatáskörben hozzá kell járulnia a 
létszám túllépéséhez.  
 
Aros János: Kéri a Humán Bizottság véleményét. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és 
javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását.  
 
Egyed Attila: Eltérés van a számított és a valós létszám között. A valós létszám felöl 
érdeklıdik. 
 
Donkó József: 19 fı a valós létszám.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért a csoportlétszám bıvítés 
engedélyezéssel, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

278/2011. (VIII. 31.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésérıl 

 
 
A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kérelmére, fenntartói 
jogosítványával élve engedélyezi, hogy a 4.a osztályban a 2011/2012-es tanévben a 
jogszabály által megállapított maximális 26 fıs létszámot 1 fıvel túllépje.  
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Felelıs: polgármester, igazgató 
 
Határid ı: 2011. augusztus 31. 
 
 
 
Aros János: Mivel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás II. ütem közbeszerzésével 
kapcsolatos információ nem érkezett meg, a héten ismételten rendkívüli ülés összehívására 
kerül sor. 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 8.25 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

A jegyzı távollétében: 
 
 
 

Dankóné Gál Terézia s.k.      Aros János s.k. 
             Jegyzıi Iroda vezetıje                 polgármester 
 

 
 
 
 

 
 
 


