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Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 29-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester 
Egyed Attila 
Hajdu Imre 
Kiss Csaba  
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 
Szabó András 
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívottak:  Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Dr. 

Téglás Zsolt Gábor a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója, Donkó 
József a Kabinet Iroda vezetıje, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda 
vezetıje, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, dr. Szebényi 
Tibor tanácsos.  

 
Megjegyzés: Jarecsni János László képviselı nincs jelen, Kiss Csaba képviselı az 1. 

napirend tárgyalása közben érkezett.  
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 9 fıvel határozatképes, Jarecsni János László 
képviselı jelezte távollétét, Kiss Csaba képviselı késıbb csatlakozik. Javasolja a meghívóban 
szereplı napirend tárgyalását, továbbá tájékoztatást ad mai aktualitásokról és közelgı 
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rendezvényekrıl, alpolgármester asszony rövid tájékoztatót ad a Várnegyed pályázatának 
jelenlegi helyzetérıl, jegyzı asszony pedig a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
kormányablakok kialakításáról, ügysegéd alkalmazásáról szóló megkeresésérıl ad rövid 
tájékoztatást.  
Aki a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı – Saláta László Mihály nem vett részt a szavazásban. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását 8 igen szavazattal – egyhangúlag 
– elfogadta:   
 
Napirend: 
 

1. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 
 

2. Kormányablakok kialakításáról, ügysegéd alkalmazásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 

 
3. Egyéb ügyek 

• Polgármester úr tájékoztatója hétvégi programokról 
• Alpolgármester asszony tájékoztatója a Várnegyed pályázat jelenlegi 

helyzetérıl 
 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri Kabinet Iroda vezetı urat, foglalja össze, a fenntartói jog átvételének 
szándéknyilatkozatától milyen lépések történtek.  
 
Donkó József: Ahogy a jelenleg még hatályos Közoktatási törvény szabályozza, a Vay 
Miklós Szakképzı Iskolában az elıírásoknak megfelelıen igyekeztek beszerezni azon 
véleményeket, melyekre jogszabály kötelez. A nevelıtestülettel, ill. alkalmazotti közösséggel 
megbeszélést tartottak, melyen az egyházkerület fıgondnoka és iskolaügyi tanácsosa is jelen 
volt, de ezt megelızıen püspök úr is megjelent egy személyes egyeztetésen, amikor helyszíni 
bejárásra is sor került. Akkor az iskola tanmőhelyeit tekintették meg, emlékei szerint jó 
benyomásokat szerzett püspök úr. 
Az alkalmazotti közösség és a nevelıtestület véleménye zömében támogató volt. Mivel az 
iskolában mőködik reprezentatív szakszervezet, az ı véleményüket is kikérték a 
fenntartóváltás kérdésében. A diákönkormányzat szintén összefoglalta saját véleményét és a 
szülıi közösség vezetıi is megtették a véleményezést, amelyben támogatják a 
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fenntartóváltást. Kérte igazgató úrtól, kerüljön egy levél kiküldésre, melyben minden szülıt 
megszólítanak, hogy véleményüket nyilváníthassák e kérdésben. A vélemény-nyilvánítás nem 
kötelezı. Az 580 család részére kiküldött levélbıl meglehetısen kevés érkezett vissza, 51 db, 
melybıl 36 szülı nyilatkozott úgy, hogy támogatja a fenntartóváltást.  
A korábbiakban már az elızetesen megküldött Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás-
tervezetet és az intézmény Használatba adási szerzıdésének tervezetét püspök úrral és 
kollégáival megtárgyalták és egyeztetés volt folyamatban. Az egyeztetés lezajlott, múlt hét 
folyamán a Humán Bizottság ülésén, ill. testületi ülésen egy pontra hívta fel a figyelmet, és 
amennyiben lehetséges kéri püspök urat, ill. az egyházkerületet, hogy a Fenntartói jog 
átadásáról szóló megállapodás 3. pontjának elsı mondata az alábbira módosuljon: ,,A 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenntartói jog átadása egyébiránt nem érinti az oktatási 
intézmény mőködését, tevékenységét, kötelezı felvételi körzetét.”  
Megjegyzi, mai napon érkezett a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal részérıl egy megkeresés a 
fenntartóváltással kapcsolatos eljárásokról. Véleménye szerint akkor látja biztosítottnak az 
önkormányzat döntését, ha a ,,kötelezı felvételi körzetét” szövegrész megjelenítésre kerül a 
megállapodásban.  
Januártól az állam venné át ennek a típusú intézménynek a mőködtetését is, onnantól kezdve a 
felelısség az államé, amennyiben most nem történik fenntartóváltás. A következı tanévre 
pedig már részben folyamatban vannak, lezajlottak a felvételik, beiratkozások, mely lépésüket 
a tanulók még egy önkormányzati fenntartású intézmény felé tették meg. Akik jelenleg 
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek az iskolában, ık is önkormányzati fenntartású 
intézménybe iratkoztak.  
Javaslata – bár jogszabály is kötelez rá -, hogy átadásról szóló döntés esetén létre kell hozni 
egy bizottságot, mely a leltározást elvégzi (intézményvezetés, gazdasági vezetı, belsı ellenır, 
hivatal részérıl egy személy). Amikor a leltározás elkészül a jelenlegi és a leendı fenntartó 
áttekintheti együtt az eszközöket, ill. minden olyan tárgyat, mely az intézményben fellelhetı.   
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Hozzászólásában elmondja, jó gazdája volt az intézménynek a helyi 
önkormányzat és sajnálják, hogy ilyen oktatáspolitikai változás következik. Az 
összalkalmazotti munkaközösség több, mint 2/3-a támogatja a református egyházkerület 
szándéknyilatkozatát.  
 
Szvitankó Tamás: Ahogyan Donkó úr már elmondta, Humán Bizottság ülésén felmerült a 
kötelezı felvételi körzet megállapodásban történı megjelenítésének a fontossága. Donkó úr 
elmondta, hogy jogszabály alapján esetlegesen hátrány is érheti az önkormányzatot, ha ezt az 
új fenntartó nem teljesíti, hisz azon gyerekek, akik ezen intézményben tanulnának – mivel 
más ilyen intézmény nincs a városban – utiköltségét és egyéb költségeit az önkormányzatnak 
kellene fizetnie. Ez a kérdés felmerült a Képviselı-testület ülésén is, de mivel az egyház 
részérıl senki nem volt jelen, ezért e napirendi pontot levették a napirendrıl és ezért hívták 
össze mai napra a rendkívüli ülést.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja az intézmény 
átadását a Tiszáninneni Református Egyházkerület részére.  
 
Aros János: Hangsúlyozza, hogy a jelenleg beiratkozott gyerekek még önkormányzati 
fenntartású iskolába iratkoztak, és a most beiratkozó gyerekek is annak tudatában voltak, 
hogy önkormányzat által fenntartott iskolába iratkoznak, következı beiratkozásnál viszont 
már lehet, hogy az új fenntartó fogja a szabályokat megszabni. 
A leltárral kapcsolatosan elmondja, jelenleg van olyan létesítménye az iskolának – sportpálya 
-, amit nem szeretnének átadni, hisz más önkormányzati intézmény számára is funkcionál. 
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Alaposan meg kell vizsgálni, hogy a leltárt elıkészítı bizottság – akik tagjaira is javaslatot 
tesz mai napon – mely ingatlanokat, ingóságokat adja át az egyház részére.  
 
Csomós József: Hozzászólásában elmondja, jelenléte is jelzi, hogy mennyire komolyan 
gondolják az intézmény átvételét, a kérdések tisztázását. Munkatársai a felmerült kérdésekre 
írásban is megszövegezték állásfoglalásukat, tudomása szerint a hivatal részére meg is 
érkezett. Szeptember elsejével egy mőködı iskolát vesznek át az ott lévı tárgyi és humán 
leltárral, annyi változás lesz, hogy egyházi fenntartású lesz az intézmény.  
A 2013-as beiskolázásnál egy kritérium van, az egyház által beépített értékrend, házirend 
vállalása. Valószínő állami átvétel esetén is a hit- és erkölcstan vagy hitoktatás bevezetése. A 
következı évfolyamtól egyházi intézményben kötelezı heti 2 óra hittanóra lesz.  
Szólna arról, miért is veszik át az intézményt. Az egyházkerület több éve próbálkozik azzal, 
hogyan tudna a szakképzés területén intézményt indítani - átvételben korábban nem 
gondolkodtak -, de mivel az intézmény indítás nem sikerült, meglévı szakmunkásképzıket és 
szakképzı iskolák átvételét próbálták célul tőzni. Örültek a megkeresésnek, hisz az alapötlet 
nem tılük indult, így képbe került a hevesi és a sárospataki intézmény.  
Meggyızıdésük, hogy a nevelésben az egyháznak szerepe van. A térség sajnos eljutott oda, 
hogy a gimnáziumba, szakoktatásba jelentkezı gyerekek aránya elmozdult. A lelkészek 8. 
osztályban jó szívvel mondják a szülıknek, hogy ne ,,gyötörjék” a gyermeket a 
gimnáziummal. A református egyháznak a történelem során nem a nagybirtokos, gazdag 
emberek voltak a tagjai, hanem a ma vállalkozónak hívott iparos, mezıgazdasági réteg. 
Sárospatak az egyházkerület számára az oktatásban ,,zászlóshajó” szerepet tölt be.  
Örül annak, hogy a Képviselı-testület bizottságai és az iskola dolgozói kollektívája így áll az 
intézményátadás kérdéséhez, nem az államtól való menekülés vagy az intézmény bezárás 
kényszeríti ebbe a helyzetbe, hanem úgy ítéli meg, hogy ha már az önkormányzat nem lehet a 
fenntartó, akkor az egyház jobb gazdája lesz az intézménynek, mint az állam. 
 
Aros János: Várja a képviselıi kérdéseket, észrevételeket, de elsıként jegyzı asszony ad 
tájékoztatást a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal mai napon kapott levelérıl. 
 
dr. Komáromi Éva: A közoktatási intézmények átszervezése tárgyban érkezett a 
Kormányhivatal megkeresése. Fıigazgató asszony három oldalban részletezi a közoktatási 
intézmények átszervezésével kapcsolatos kérdéseket, elsısorban az eljárás rendre hívja fel a 
figyelmet.  
Megállapítható, hogy az önkormányzat mindent betartott az eljárás rend menetével 
kapcsolatban. A szükséges véleményeket beszerezték és az elıfeltételek megfelelnek annak, 
hogy a Képviselı-testület döntést hozhasson.  
Felhívja a figyelmet a közoktatási törvény 81.§ (13) bekezdésébıl idézett szabályra, miszerint 
amennyiben az önkormányzat vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett nevelést-oktatást 
folytató intézmény fenntartójával köt megállapodást, a megállapodás megkötése nem 
mentesíti a helyi önkormányzatot a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermekek 
tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, ill. világnézetileg elkötelezett iskolába 
járatni gyermeküket. Ezekre a szülıkre, gyermekekre, ill. tanulókra a közoktatási 
megállapodás miatt aránytalan teher nem hárulhat. Éppen ezért kérték az imént említett 
kitételt és köszöni az egyházkerületnek, hogy el tudja fogadni, hisz ha ennek hiányában 
hoznának döntést és emiatt bármely szülı vagy gyermek bírósághoz fordul, a Kotv. 84.§ (7) 
és (12) bekezdésekben foglalt rendelkezések léphetnének életbe – ezt szeretnék 
mindenképpen elkerülni. Véleménye szerint az elıterjesztett anyag és az elhangzottak alapján 
a Képviselı-testület meghozhatja szabályszerő döntését. 
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Kiss Csaba: Hozzászólásában elmondja, hogy az elmúlt 20 évben az érettséginek nagy súlya 
volt, de ma már a diplomának sincs akkora súlya. A szakmunkás képzés felıl talán 
eltávolodtak a diákok, a szülık azt szerették volna, hogy gyermekeik magasabban 
kvalifikáltabbak legyenek. A szakmunkás képzıkbe beíratott gyerekek talán picit 
gyengébbek, mint akik felsıbb intézménybe járnak és az összetétele is megváltozott. Igazgató 
úr el tudja képzelni, hogy ezek a diákok az egyházi neveléssel azonosulni tudnak és részt 
vesznek az esetleges új tantárgyakon, ill. milyen szankciókkal sújtják azon gyerekeket, akik 
nem tesznek eleget a követelményeknek? Kérdése továbbá, hogy milyen új tantárgyakat, ill. 
szakmákat vezet be az intézmény a jövıben? 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: A jelenlegi oktatáspolitikában jelentıs változások történnek a 
szakképzés területén. 2012. január 1-tıl életbe lépett az új szakképzési törvény, melynek 
kapcsán több motiváló tényezı serkentheti a diákokat, hogy szakképzı iskolába jöjjenek, 
tanuljanak szakmát. Jelentıs lépésnek tartja az ösztöndíjrendszer felállítását. Az utóbbi 
években olyan szakmákat vezettek be, melyekkel el tudnak helyezkedni a fiatalok, mely 
felemelkedés lehet számukra.  
A szankcionálással kapcsolatosan elmondja, manapság a diákok a jogaikkal tisztában vannak, 
de a kötelességeikkel nem igazán. A törvényi szankciók pedig eddig is meg voltak és ezután 
is meglesznek, mely nem lehet más egyházi fenntartású intézményben sem. Jövıre más 
intézményben is bevezetésre kerül hittan vagy erkölcstan, e téren nem lát aggodalmat a 
kollégák és szülık részérıl, sıt, talán erkölcsi tartást is adhat a diákok számára.  
 
Aros János: Mindenki érzi a minıségi szakképzés szükségességét – felveti a korábbi években 
a mesterekhez való bejelentkezés nehézségét. Bizalmi szakmákról van pedig szó, hisz a 
szobafestıt, vízvezeték szerelıt be kell engedni a lakásokba. Megnézve Magyarországon a 
szakképzı iskolákba beiratkozottak összetételét megállapítható, van még mit javítani a 
helyzeten.  
Elmondja, sokkal nagyobb vita lenne az intézmény átadása kapcsán akkor, ha nem lenne 
ennyire bizonytalan a helyzet 2013-tól. Nem ismertek a feltételek, nem lehet tudni, milyen 
szakmák indíthatóak. Véleménye szerint e döntéssel a lehetı legjobb kezekbe kerül a 
szakképzés.  
 
Szvitankó Tamás: Megnyugtatja püspök úr véleménye, és hogy elfogadja az említett 
kiegészítés beépítését. İ is szakmapárti, sajnos nagyon kevés a jó szakember. Számára a 
református egyház törekvése bizonyított – református általános iskola. Kívánja püspök úrnak, 
legyenek jó gazdái az intézménynek, reméli az eddigi jó kapcsolat is megmarad.  
 
Csomós József: Kiss Csaba kérdésére elmondja, nincsenek tapasztalataik szakmunkásképzés 
területén, közoktatás esetében már van – általános iskola - . Véleménye szerint az intézmény 
átvétele után 12 évvel lehet vizsgálni, hogy mennyire lett egyházi. Egyházi intézményben 
hétfın fél órával hamarabb kezdıdik a tanítás, áhítat van, nem illik csúnyán beszélni, van 
egyfajta rend. Változás lesz az iskolában, hogy az alkalmazottak részére belép a református 
etikai kódex.  
A szankcionálással kapcsolatosan elmondja, a hitéletben nem lehet szankcionálni, sokkal 
fontosabb a minta. Az egyháznak kell majd olyan programokat szervezni, értéket felmutatni, 
hogy kedvvel menjen a gyerek.  
Elmondja, nem egy-két évben gondolkodik az egyház e téren.  A hevesi szakmunkásképzı, 
szakközépiskola, gimnázium, a Vay Miklós Szakképzı Iskola és újhelyi általános iskolák 
átvételével szeptembertıl megduplázódik a Tiszáninneni Református Egyházkerület tanulói 
létszáma.  
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Saláta László Mihály: Minden képviselı nevében mondja, hogy nagy felelısséggel 
próbálnak döntést hozni az intézmény átadása tekintetében. Sajnálatosnak tartja, hogy a 
szülık nagy része nem véleményezte az intézményátadást, reméli ez azért van, mert 
elfogadják az új helyzetet.  
Magánvéleményében megfogalmazza, sajnálja az intézményátadást, de van már a városban 
több olyan intézmény, mely kikerült önkormányzati irányítás alól és mégis megfelelıen 
mőködik és töretlen az együttmőködés velük. Igazgató úrnak is többször feltették a kérdést, 
aki egyértelmően az egyházi fenntartást támogatta.  
 
Hajdu Imre : A református egyház Zempléni TISZK-kel kapcsolatos viszonya felıl 
érdeklıdik. 
 
Csomós József: Álláspontjuk egyelıre, hogy elıször kerüljön át az intézmény egyházi 
fenntartás alá, aztán vizsgálják meg e kérdést.  
 
Hajdu Imre : Felhívja a figyelmet, hogy a tagság kötelezettségvállalással jár, így nem biztos, 
hogy átvétel után kellene e kérdéssel foglalkozni, az egyház érdekében szól errıl, hisz az 
önkormányzat nem fizet semmilyen kötelezettségvállalást. 
 
Csomós József: Tudomása szerint az egyháznak sem kell fizetnie, nincs ilyen kötelezettség a 
szerzıdésben, hisz abban az szerepel, hogy per-, teher- és igénymentes. Az igény beadásra 
gondolt, nem az átvételre, tehát május végéig kerüljenek benyújtásra a szükséges adatok, 
aztán visszatérnek a TISZK-re a szerzıdés aláírásakor.  
 
Aros János: A TISZK-kel kapcsolatosan a határozati-javaslat kiegészítésre kerül. Az 
átadással kapcsolatosan az önkormányzat plusz költséget nem tud vállalni.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Saláta úr felvetésére még elmondja, hogy a szülık mintegy 10 %-a 
küldte vissza vélemény-nyilvánítását az intézmény átadásával kapcsolatosan. Megjegyzi, a 
szülıi értekezletekre sem igazán járnak a szülık, szinte csak probléma esetén jelentkeznek. 
Az intézmény részérıl leginkább családlátogatás alkalmával találkoznak a szülıvel.  
 
Sikora Attila : A szakmabıvítés felıl érdeklıdik. 
 
Csomós József: Konkrét terv nincs, de leginkább a helyi igényeknek szeretnének megfelelni. 
Soha nem az lesz a szempont, hogy mi az, amit jól finanszíroznak.  
 
Aros János: Ez csak akkor lehetséges, ha az iskola kilép a TISZK-bıl, hisz a TISZK-nek 
beleszólása van abba, hogy milyen szakmákat indít az iskola. Ez ügyben további egyeztetések 
szükségesek, legmegnyugtatóbb talán az lenne, ha az egyházi TISZK-be lépne be az iskola, de 
a jelenlegi viszonyokat rendezni kell a Zempléni TISZK-kel.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Talán érdemes lenne még egy-két évig benne maradni a TISZK-
ben, amíg kötelezettségük van és aztán váltani. 
 
Csomós József: Természetesen az egyház is úgy gondolta, hogy további egyeztetések 
szükségesek még ez ügyben. Többoldalú megbeszélésrıl is szó lehet, hisz lehetséges, hogy az 
egyházi TISZK-et is be kell vonniuk. Számára még kissé átláthatatlan, de munkatársai 
felkészültek és gazdasági kérdések esetén majd lefolytatják a szükséges tárgyalásokat. 
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Aros János: Véleménye szerint az önkormányzat mindent megtett a döntés érdekében. 
Megköszöni a kollégák elıkészítı munkáját.  
Ismerteti a határozat-tervezetet, melyet javasol kiegészíteni az alábbiakkal: ,,Az iskola 
Zempléni TISZK tagságáról 2012. július 31-ig folytassák le a tárgyalásokat.”, továbbá  a 
Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 3. pontjának elsı mondata az alábbira módosul: 
,,A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenntartói jog átadása egyébiránt nem érinti az oktatási 
intézmény mőködését, tevékenységét, kötelezı felvételi körzetét.”. Aki ezzel egyetért, kéri 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

167/2012. (V. 29.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és 
úgy döntött, figyelembe véve a beszerzett intézményi véleményeket, szakértıi és 
szakvéleményt, hogy a Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogát 2012. szeptember 
1-tıl a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek á t a d j a. 
 
Az intézmény alapító okiratában megjelölt ingatlanok helyrajzi számának 
megosztásáról a döntést követıen gondoskodik. 
 
Az átadást a Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodásban és a Használatba adási 
szerzıdésben foglaltak szerint bonyolítja le azzal, hogy a Fenntartói jog átadásáról szóló 
megállapodás 3. pontjának elsı mondata az alábbira módosul: 
  

,,A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenntartói jog átadása egyébiránt nem érinti 
az oktatási intézmény mőködését, tevékenységét, kötelezı felvételi körzetét.”. 

 
A normatíva lemondásról az önkormányzat gondoskodik, egyben jelzi a Magyar 
Államkincstárnak a feladat megállapodás szerinti átadását. 
 
Az iskola Zempléni TISZK tagságáról 2012. július 31-ig folytassák le a tárgyalásokat. 
 
 
 
Felelıs: polgármester, intézményvezetı 
 
Határid ı: 2012. augusztus 31. és folyamatos 
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Aros János: Dönteni szükséges a vagyonátadást elıkészítı bizottság tagjairól, javaslatai a 
következık: az iskola igazgatója, kabinet iroda vezetıje, iskola gazdasági vezetıje, belsı 
ellenır.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése, a belsı ellenır leterheltsége miatt el tudja-e végezni a 
feladatot? 
 
Aros János: A belsı ellenır azon feladatot végzi el, melyre megbízást kap.  
 
dr. Komáromi Éva: Megjegyzi, nem egyedül a belsı ellenır végzi majd a feladatot. 
 
Aros János: Kérdése, van-e más javaslat a bizottság tagjaira vonatkozóan. 
Javaslat nem lévén kéri a testületet kézfelemeléssel szavazzon az általa javasolt személyekrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

168/2012. (V. 29.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

vagyonátadást elıkészítı bizottság tagjairól 
 

 
A Képviselı-testület a Vay Miklós Szakképzı Iskola Tiszáninneni Református 
Egyházkerületnek történı átadása érdekében vagyonátadást elıkészítı bizottságot hoz 
létre a következı tagokkal: 

 
Dr. Téglás Zsolt Gábor, az iskola igazgatója 
Batta Istók Sándor az iskola gazdasági vezetıje 
Donkó József a Polgármesteri Hivatal kabinet iroda vezetıje 
Soltész Ibolya belsı ellenır. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: folyamatos, 2012. augusztus 30. 
 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Kormányablakok kialakításáról, ügysegéd alkalmazásáról 
Elıterjesztı: dr. Komáromi Éva jegyzı 
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dr. Komáromi Éva: A kiosztott levélben a Képviselı-testületet szólította meg a 
Kormányhivatal. Valamennyi településnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben központi forrásból a településen nincs lehetıség integrált ügyfélszolgálati iroda 
megnyitására, kívánnak-e önkéntesen és kizárólag önkormányzati forrásból kormányablakot 
kialakítani, vagy amennyiben kormányablak nem kerül kialakításra, akkor milyen 
gyakorisággal és milyen idıtartamban tartják indokoltnak ügysegéd közremőködését a 
település jövıbeni államigazgatási ügyeinek ellátásában.  
Nehéz a kérdés, mai kistérségi tanácsülésen a települési polgármesterek is érdeklıdtek, 
hogyan nyilatkozzanak erre vonatkozóan úgy, hogy a Képviselı-testület megfelelı 
tájékoztatást kapjon és döntsön e kérdésben. 
Sárospatak város vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint 
Sárospatakon járási hivatal kerül kialakításra. Errıl még törvény, kormányhatározat nem 
jelent meg. Mai napi legfrissebb hírek szerint még mindig érkeznek a módosító indítványok a 
járásokról szóló törvénnyel kapcsolatban. Újabb koncepció szerint a törvénybe lesz 
belefoglalva hol és milyen székhellyel kerülnek kialakításra a járások. 
Polgármester úrral és fıigazgató asszonnyal egyeztetve úgy ítélik meg, hogy Sárospatak 
vonatkozásában nem szükséges most érdemben dönteni, de mindenképp szerették volna, hogy 
tudjon a testület a megkeresésrıl. Továbbra is ahhoz az információhoz tartják magukat, hogy 
Sárospatakon járási hivatal lesz, így a további kérdések az önkormányzat esetében nem 
merülnek fel.  
Amennyiben kérdése, véleménye van a Képviselı-testületnek, azt továbbítják a 
Kormányhivatal felé. 
 
Aros János: Ha nem szerepelne a levélben, hogy a Képviselı-testületeknek döntenie kell, 
nem került volna most a testület elé. Kéri tehát, hogy hozzanak döntést arról, miszerint 
jelenlegi információk szerint az önkormányzatnak nem kell nyilatkoznia, mert járási központ 
lesz. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 10 fı. 
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

169/2012. (V. 29.) KT.  
 

h a t á r o z a t a 
 

kormányablakok kialakításáról, ügysegéd alkalmazásáról 
 

A Képviselı-testület a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal tárgybani – ügyiratszám: IV-B-
05/55-63/2012. – megkeresését megtárgyalta és figyelemmel jegyzı asszony szóbeli 
tájékoztatására is, álláspontja az alábbi: 
 
A jelenlegi információk alapján Sárospatak város a járási hivatal székhelye lesz, így a 
további kérdések az önkormányzat esetében nem merülnek fel. 
 
 
Felelıs: polgármester 
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Határid ı: azonnal 
 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek 

 
• Polgármester úr tájékoztatója hétvégi programokról 

 
Aros János: Tájékoztatásul elmondja, hogy június 2-án 14 órától 100 fı polgári védelmi 
eskütételére kerül sor ünnepélyes keretek között. Ugyanezen a napon lesz a ,,Te szedd !” 
akció, a résztvevıket reggel 8 órára a lábas házhoz várják. 
Június 3-án 11 órától lesz a Nemzeti Összetartozás Napja az Iskolakertben. A programokra 
mindenkit tisztelettel hív és vár. 
 
 

• Alpolgármester asszony tájékoztatója a Várnegyed pályázat jelenlegi helyzetérıl 
 

Dr. Szabó Rita: Rendes képviselı-testületi ülésen az iráni nagykövet úr látogatása miatt 
elmaradt a tájékoztató. Lázas munka folyik annak érdekében, hogy az 500 mFt-os pályázatot, 
mely 100 % mértékő támogatást nyújt ne kelljen elengednie a városnak. Viszont az elképzelt 
turisztikai attrakciók körében a nyugati várfal olyan területen található, mely több 
magántulajdonban lévı ingatlant is érint. Ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen és ne 
kelljen kisajátításra sort keríteni, csütörtök délután fórumot tartanak az érintett 
ingatlantulajdonosokkal és a Várnegyedben lévı szervezetek képviselıivel. A pályázat 
lehetıséget biztosít arra, hogy az ingatlanvásárlás is támogatásból finanszírozható legyen.  
Az attrakció még nem állt össze 100 %-ban, de interaktív látogató tér kialakításában 
gondolkodnak, amely a volt ÁFÉSZ udvaron található lıportorony és a nyugati várfal 
helyreállítását jelenti, sétány kialakítását, ágyúmásolatok kihelyezését, történeti terepasztal, az 
oroszlános bástya bekapcsolásával Kurucz kori ,,játszótér”, valamint a kazamata bekapcsolása 
szintén interaktív látogatótér kialakítással. Szívesen várják még a jó ötleteket turisztikai 
attrakciókhoz, hisz a pályázat leginkább erre koncentrál.  
Elmondja ugyanakkor, hogy a Szent Erzsébet utca területrekonstrukciójából, az alatta lévı 
közmővek megújításából indult volna a munka, viszont a pályázati kiírásnak komoly 
kritériumai vannak. A Szent Erzsébet sétány kialakítása a teljes közterület térburkolása olyan 
nagyságrend, mely nem igazán fér bele a turisztikai attrakció fejlesztésbe.  
Készen állnak a közbeszerzési eljárás indítására a terveztetéssel kapcsolatosan. Elsı feladat, 
hogy az ingatlantulajdonosokkal megegyezzenek a területátadásról.  
 
Aros János: Várja a fórumra a képviselıket. Személy szerint kíváncsi a lakosság 
hozzáállására, ha beleegyeznek igen, de ha nem, átgondolandó.  
 
Dr. Szabó Rita: Másik variáció, hogy csak önkormányzati területre koncentrálódjon a 
pályázat. 
 
Egyed Attila: Megjegyzi, azon területek egy részérıl van szó, melyeket az önkormányzat 
értékesített, ill. bérbe adott vállalkozónak – Szent Erzsébet u. 26., Kuczik-gödör - .  
 
Aros János: Megjegyzi, a vállalkozó nem nyert el pályázatot, így neki is érdeke lenne, ha az 
önkormányzat nyerne a pályázaton.  
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Kiss Csaba: Kérdése, hogy az ingatlanok kertjérıl és az épületek mögötti udvar egy részérıl 
van-e szó? Százalékos arányban érdeklıdik azon területrıl, melyet az ingatlantulajdonosoktól 
kellene megvásárolni. 
 
Dr. Szabó Rita: Igen, és a lıportorony. Az a területszélesség, mely be van jelölve a fıépítész 
úr által készített térképen, abban szerepel a lıportorony is. Pontosan nem tudja megmondani, 
az ingatlantulajdonosoktól milyen nagyságú területet kellene megvenni, hisz az ingatlanok 
területnagysága különbözik. Ha soknak tartanák az eredetileg igényelt területet a lakosok, a 
sáv leszőkíthetı.  
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Aros János: Végezetül elmondja, hogy a Kommunális Szervezet igazgatói állására beérkezett 
pályázatokról jövı hét folyamán rendkívüli képviselı-testületi ülés keretében döntenek. 
 
 
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 


