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

29-én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Sikora Attila    alpolgármester  
   Egyed Attila    

Hajdu Imre 
Saláta László Mihály 

   Szabó András     
Szvitankó Tamás   
Zérczi László   képviselık    

 
   dr. Komáromi Éva    jegyzı 
   
 
Meghívottak:  Cziráki Zsolt fıtanácsos, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda 

vezetıje, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje 
 
Megjegyzés:  Hajdu Imre, Jarecsni János László, Kiss Csaba, Szabó András és Zérczi 

László képviselık nincsenek jelen. 
 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 6 
fıvel határozatképes. Tekintettel az üzleti érdekre, zárt ülésen javasolja tárgyalni a napirendi 
pontot, egyben kérdezi, hogy erre vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Amennyiben nincs, úgy 
kéri, hogy aki elfogadja a napirendi pont tárgyalására tett javaslatot – azzal, hogy zárt ülésen 
tárgyalják – igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
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Zárt ülésen:  
 

1. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. fsz. 2. szám alatti ingatlanra 
megkötött bérleti szerzıdés felmondásáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester  
 

Nyílt ülésen: 
 

1. Egyéb ügyek 
 

 
 

A Képviselı-testület további munkáját zárt ülésen folytatja, melyrıl külön jegyzıkönyv készül.  
 
 
N y í l t   ü l é s   f o l y t a t á s a : 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

 
Aros János: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy rovásos helyiségnév tábla 
avatására kerül sor Sárospatakon a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyarok 
Világszövetsége szervezésében, melyre minden érdeklıdıt szeretettel hívnak és várnak.  
A Sárospataki Kistérség mélyszegénységében élık rétegének felzárkóztatása címmel 
benyújtottak egy pályázatot 180 millió forintra, ez egy gyorsan benyújtott pályázat volt, elsı 
körben elutasították, megfellebbezték, most a fellebbezést jogosnak találták, és a pályázatot 
visszaküldték további értékelésre, tehát ebbıl lehet, hogy lesz valami.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése, hogy mire vonatkozik a pályázat?  
 
Aros János: A szokásos képzések, stb. Ha megnyerik a pályázatot és elkészül a támogatási 
szerzıdés, azt annak aláírása elıtt vissza fogja hozni a Képviselı-testület elé, hogy a tartalmát 
ítélje meg a testület, és ha úgy dönt, hogy nem akar részt venni a képzéses pályázatban, akkor 
kiszállnak belıle.  
 
Oláh József Csaba: Akkor ez nem foglalkoztatásos jellegő: 
 
Aros János: Van benne kb. 30 millió forint értékben eszközvásárlás, de nagy része képzések 
költségeit takarja.  
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1340 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
dr. Komáromi Éva s.k.               Aros János s.k. 
         jegyzı                    polgármester  


