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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 10-

én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila   alpolgármester 
Egyed Attila 
Hajdu Imre 
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás  képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívott:  Pénzesné Csorosz Marianna a Kommunális Szervezet gazdasági 

vezetıje, Dr. Szebényi Tibor tanácsos. 
 
Megjegyzés: Jarecsni János László, Kiss Csaba, Szabó András, Zérczi László 

képviselık nincsenek jelen.  
 
 
Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 7 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban 
szereplı napirend tárgyalását. 
Kérdezi, hogy a napirendi pont tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
Más javaslat nem lévén kéri a testület döntését a napirend elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı.  
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta:   
 
Napirend: 
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1. Elıterjesztés a Kommunális Szervezet vezetıjének közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Kommunális Szervezet vezetıjének közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Aros János: Emri László hozzájárult a napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához. 
Megkérdezi Pénzesné Csorosz Mariannát, hozzájárul e a napirend nyílt ülésen történı 
tárgyalásához. 
 
Pénzesné Csorosz Marianna: Igen, hozzájárul. 
 
Aros János: Ismerteti az elızményeket, miszerint 2012. március 27-én Emri László a 
Kommunális Szervezet vezetıje azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy április 
26-ai hatállyal magasabb vezetıi megbízását vonja vissza, valamint közalkalmazotti 
jogviszonyát szintén ezen idıpontban közös megegyezéssel szüntesse meg. E kérelmet 
intézményvezetı úr március 27-én módosította, ı akkor úgy tervezte, hogy e kérelmet - mivel 
nem az ı hatáskörébe tartozik a döntés - a következı rendes képviselı-testületi ülésre 
elıterjeszti. Idıközben április 5-én kapott Emri úrtól egy levelet, melyet tegnapi nap folyamán 
volt lehetısége átvenni, hisz április 6-án szabadságon volt. A levél arról szól, hogy Emri 
László április 5-ével lemond vezetıi megbízásáról és közalkalmazotti jogviszonyáról, 
ugyanakkor kéri munkaviszonya megszüntetését a felmondási idı végén, ez viszont nem 
lehetséges. 
 
dr. Komáromi Éva: Azért nem lehetséges, mert határozott idejő a vezetıi megbízás és a 
közalkalmazotti jogviszony, amely 2012. május 31-én szőnik meg. Intézményvezetı úr 
megjelölte idıpontját 2012. április 5-ben - 60 nap a lemondási idı -, melyet április 5-tıl nem 
lehet érvényesíteni, csak a Képviselı-testület döntése alapján, hisz a testület adta a kinevezést, 
ı is vonhatja meg. Így tehát, ha mai vagy holnapi naptól számítanak 60 napot – június 10. -, 
idıközben már egyébként is megszőnik a jogviszonya, május 31-én. A kérelmet így érdemben 
elbírálni nem tudja a Képviselı-testület. 
 
Aros János: Javaslatot tesz az elızı kérés tartalmára vonatozóan, miszerint szüntessék meg a 
Kommunális Szervezet vezetıjének, Emri Lászlónak a munkaviszonyát közös megegyezéssel 
április 17-ei dátummal - az Emri Lászlóval folytatott egyeztetés alapján -, hisz 16-án - hétfın 
– még megvizsgálnák az akkori állapotot az intézményben.  
Elmondja továbbá – ahogy már legutóbbi testületi ülésen tájékoztatást adott róla -, hogy 
névtelen bejelentés alapján belsı ellenıri vizsgálatot rendelt el a Kommunális Szervezetnél, 
mely vizsgálat elıkészítı anyaga már részére rendelkezésre áll. Ez alapján egyeztetéseket 
kezdeményeztek, ennek részletes tartalma soron következı testületi ülésen kerül a bizottság, 
ill. igény esetén a testület elé, már tartalmazva a Kommunális Szervezet vezetıjének 
intézkedési tervét.  
Tekintettel arra, hogy ilyen vizsgálat folyamatban van, a következı, jegyzı asszony által 
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ismertetett záradékot javasolja a határozati-javaslatban szerepeltetni. 
 
dr. Komáromi Éva: A Képviselı-testület az intézménynél jelenleg folyamatban lévı belsı 
ellenırzési eljárás miatt úgy dönt, hogy a jelen határozat szerinti munkaviszony megszüntetés 
nem jelent lemondást a munkáltató részérıl a közalkalmazott esetleges 
kötelezettségszegésével kapcsolatban felmerülı egyéb igényekrıl. 
 
Aros János: Kéri az esetleges észrevételeket, kiegészítéseket.  
Amennyiben nincs, kéri a testület döntését a határozati-javaslatról, az elhangzott 
kiegészítéssel. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

92/2012. (IV. 10.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Kommunális Szervezet vezetıje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésérıl 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 
 
1. Emri Lászlónak, a Kommunális Szervezet igazgatójának kérelmére közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján 2012. április 17. napjával közös megegyezéssel megszünteti, 
 
2. Emri Lászlónak, a Kommunális Szervezet igazgatójának magasabb vezetıi 
megbízását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) 
bekezdése alapján 2012. április 17. napjával visszavonja, 
 
3. az intézménynél jelenleg folyamatban lévı belsı ellenırzési eljárás miatt úgy dönt, 
hogy a jelen határozat szerinti munkaviszony megszüntetés nem jelent lemondást a 
munkáltató részérıl a közalkalmazott esetleges kötelezettségszegésével kapcsolatban 
felmerülı egyéb igényekrıl. 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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Aros János: Döntenie kellene a Képviselı-testületnek a Kommunális Szervezet vezetıjének 
megbízásáról, az errıl szóló határozati-javaslatot mindenki megkapta. 2012. április 18. 
napjától a magasabb vezetıi megbízás pályázat útján történı betöltéséig – hisz a pályázat már 
korábban kiírásra került – Pénzesné Csorosz Mariannát javasolja megbízni az intézmény 
vezetésével, részére a magasabb vezetıi megbízás idıtartamára jelenlegi illetménye 
változatlanul hagyása mellett 60 eFt magasabb vezetıi pótlék kerül megállapításra.  
 
Hajdu Imre : Bruttó 60 eFt-ról van szó? 
 
Aros János: Igen. Kérdezi Pénzesné Csorosz Mariannát, elfogadja-e a megbízást? 
 
Pénzesné Csorosz Marianna: Igen. 
 
Aros János: Kéri az esetleges más javaslatokat, észrevételeket. 
Más javaslat nem lévén kéri a testület döntését a határozati-javaslat elfogadásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

93/2012. (IV. 10.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Kommunális Szervezet vezetıjének megbízásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kommunális Szervezet 
magasabb vezetıi feladatainak ellátásával 2012. április 18. napjától, a magasabb vezetıi 
megbízás pályázat útján történı betöltéséig 
 

Pénzesné Csorosz Mariannát   b í z z a  m e g . 
 
Pénzesné Csorosz Mariann részére a magasabb vezetıi megbízása idıtartamára - 
jelenlegi illetménye változatlanul hagyása mellett -  60 ezer Ft magasabb vezetıi pótlékot 
állapít meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
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Aros János: A megbízott vezetınek és igazgató úrnak is el fogja mondani, hogy az átadás-
átvételt kezdjék meg holnapi nappal, melyet jövı héten hétfın akár a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökével, vagy aki igényli a Kommunális Szervezetnél véglegesítenek.  
Az intézménynél van egy 50 %-os belsı kedvezmény, mely felfüggesztését kéri. 
 
Pénzesné Csorosz Marianna: Április 1-tıl megszüntették e belsı kedvezményt. 
 
Aros János: Kéri az intézménynél a portaszolgálat megerısítését legalább a munkaidı lejárta 
utáni és hétvégi idıszakokra.  
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 16.25 órakor bezárta. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


