
 
Sárospatak Város Önkormányzat 

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

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu                                         
  
   

9446-2/2012.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 

16-án 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  képviselők  

 
   dr. Komáromi Éva  jegyző 
 
 
Meghívottak:  Dr. Téglás Zsolt Gábor a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatója, 

Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, Donkó József a Kabinet 
Iroda vezetője, Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági- és sportügyintéző, 
dr. Szebényi Tibor tanácsos. 

 
 
Megjegyzés: Jarecsni János László, Szabó András és Zérczi László képviselők 

nincsenek jelen. Hajdu Imre a 6. napirend tárgyalása közben érkezett. 
 
 
Napirend előtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendéget és a Polgármesteri 
Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 7 fővel 
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. Kérdezi, van-e erre 
vonatkozóan módosító javaslat? 
 
Donkó József: Javasolja felvenni napirendre az ,,Előterjesztés a Zempléni Szakképzés 
Szervezési Társulásból történő kilépésről” című napirendet, melyet a Humán Bizottság 
rendkívüli ülésén véleményezett.  
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Aros János: Egyéb javaslat nem lévén kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítéssel a 
napirend elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta:  
 
Napirend: 

 
 

1. Előterjesztés a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel történő közoktatási 
megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
2. Előterjesztés a Városi Sportpályán található tankonyháról 

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

3. Előterjesztés a Városi Sportpályán található eszközökről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
4. Előterjesztés a Városi Sportpálya további működtetéséről 

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
5. Előterjesztés a Vay Miklós Szakképző Iskola Megszüntető Okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva jegyző 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
6. Előterjesztés a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történő kilépésről 

Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
7. Előterjesztés június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti ünneppé 

nyilvánításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
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1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel történő 
közoktatási megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 
 

Aros János: Kéri a Kabinet Iroda vezetőjének rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: Hozzászólásában elmondja, hogy közoktatási megállapodás megkötésére kerül 
sor az egyház kezdeményezésére, hogy az egyház az átvételt követően a kiegészítő egyházi 
normatívára jogosulttá váljon. Az önkormányzat módosító javaslata, hogy kerüljön be a 
megállapodásba, hogy az önkormányzat 2012. szeptember 1-től az intézmény további 
működtetéséhez semmilyen finanszírozást nem biztosít.  
Az előző testületi ülésen felmerült 25 mFt-tal kapcsolatosan elmondja, nem került ennyi 
pluszba az intézmény, adminisztratív feladat, hogy egy költségvetési előirányzat módosításra 
kerül vagy sem. Annak a kiadásnak, mely augusztus 31-ig szerepel az önkormányzatnál a 
fedezetét részben a 2011. évi, részben pedig a 2012. évi normatíva biztosította, plusz pénzébe 
nem került az önkormányzatnak. Ha maradna szeptembertől az önkormányzatnál ez az 
intézmény, a továbbiakban is az önkormányzat fizetné a béreket a 2012. évi normatívából, a 
december havi bér kifizetése a következő évre kerülne át. 
 
Aros János: Igazgató úr esetleges kiegészítését kérné. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Nincs kiegészítése. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
javasolja az előterjesztés elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János: Ismerteti a határozati-javaslatot, melyről kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

217/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel történő  
közoktatási megállapodás megkötéséről 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi fenntartói jogának 
átadásáról szóló döntése és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kérelme alapján, 
az előterjesztés mellékletét képező Közoktatási Megállapodás tervezetét megtárgyalta és 
jóváhagyta. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közoktatási megállapodás aláírására. 
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Felelős: polgármester, jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

 
2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Városi Sportpályán található tankonyháról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri a Kabinet Iroda vezetőjének rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: Külön előterjesztés készült a tankonyha és az ott található eszközök kérdéséről 
és külön azon eszközökről, melyek a szakképzési támogatásból kerültek beszerzésre és a 
sportpálya mindennapi működéséhez szükségesek. 
A tankonyha előterjesztéséhez csatolásra került egy melléklet, mely azon eszközöket 
tartalmazza, amelyeket a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. bocsátott a Vay Miklós 
Szakképző Iskola rendelkezésére ahhoz, hogy a szakképzésnek megfelelően biztosítani tudja a 
tankonyha működtetését. Az intézmény kérése, hogy ezt a jövőben is biztosítsa a Kft. Ehhez 
készült egy határozati-javaslat, mely szerint az önkormányzat felhatalmazza a Kft-t, hogy az 
eszközök használatba adásával kapcsolatos megállapodást megkösse a Tiszáninneni 
Református Egyházkerülettel. 
A tankonyhával kapcsolatos másik határozati-javaslat b.) variációját javasolják elfogadásra – 
ezt javasolja a Humán Bizottság is -, miszerint térítésmentes használatra adják át a tankonyhát 
mindaddig, amíg a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya által elnyert 
támogatásból a beruházás meg nem kezdődik. Az egyeztetések folyamán polgármester úr 
elmondta, hogy az egyház várhatóan 3-4 hónap alatt meg kívánja oldani a tankonyha más 
helyen történő elhelyezését.  
 
Aros János: Kéri igazgató úr esetleges kiegészítését, véleményét. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Elmondja, hogy holnapi nap folyamán lesz helyszíni bejárás a 
tankonyha elhelyezése ügyében a Lorántffy Kollégiumban, így 2-3 hónapos időtartamra 
kérnék csupán a tankonyha használatát a Városi Sportpályán.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a tankonyha 
átadásáról szóló határozati-javaslat b.) variációját javasolja egyhangúlag elfogadásra, a 
tankonyha berendezéseiről szóló határozati-javaslatot az előterjesztésnek megfelelően 
javasolja elfogadásra szintén egyhangúlag.  
 
Oláh József Csaba: Kérdése, a tankonyha átadásával kapcsolatosan szabnak-e meg határidőt? 
 
Aros János: Nincs pontos határidő a tervezetben, addig adnák át a tankonyhát, amíg az STC 
Labdarúgó Szakosztálya által elnyert támogatásból a beruházás megkezdődik.  
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Aros János: Végső határidőt talán megszabhatnának. 
 
Donkó József: A megállapodás egy tanévben rögzíti, úgyis tárgyalni kell róla a testületnek, 
ha esetlegesen elhúzódna.  
 
Aros János: Az első határozati-javaslat a tankonyha átadásáról szól, a bizottság a b.) variációt 
javasolta elfogadásra, mely az iskolának is megfelel, így erről kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

218/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Városi Sportpályán található tankonyháról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Városi Sportpályán található tankonyhát 
térítésmentes használatra átadja a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek azon 
időpontig, amíg a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya által elnyert 
támogatásból a beruházás megkezdődik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1. melléklet a 218/2012. (VIII. 16.) KT. határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Sárospatak Város Önkormányzata (székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth utca 

44., képviseli: Aros János polgármester, törzsszáma: 726490, adószáma: 15726494-2-05), mint 

Tulajdonos,  

másrészről  a  

Tiszáninenni Református Egyházkerület (székhelye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17. képviseli: Csomós 

József püspök, adószáma: 19542403- 1-05, mint Használó, együttesen szerződő felek között az 

alábbiakban foglaltak szerint alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 
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1. A Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban a sárospataki 2724 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben Sárospatak, Zrínyi u. 12/A szám alatt található 

Városi Sportpálya épületében lévő 106 m2 alapterületű, tankonyhaként működő helyiség 

használatát átengedi Használó részére.  

2. A helységhasználat célja az ingatlanban történő, a szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati 

képzés megvalósítása.  

3. Az átadásra kerülő épületrészt Használó kizárólag oktatási célokra hasznosíthatja. Ettől eltérő 

tevékenység megvalósítása az ingatlanon, csak a Tulajdonos hozzájárulásával történhet.  

4. Tulajdonos a fenti, 1. pontban részletezett ingatlant Használónak 2012. szeptember 1-től adja 

használatba, amíg a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya által elnyert 

támogatásból megvalósítandó beruházás megkezdődik, de legfeljebb egy tanévre, 2013. június 

30-ig.  

5. Használó az ingatlan használatáért cserébe a Tulajdonos részére nem fizet használati díjat.  

6. Tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan használatáért külön anyagi ellentételezést nem kér. 

7. Használót a helység használatával kapcsolatos közüzemi díjak megfizetési kötelezettsége 

terheli. A közüzemi díjak megfizetésének elmulasztása esetén a Tulajdonos a helyiségbérleti 

szerződést – cserehelyiség biztosítása nélkül - a megfizetésre irányuló felszólításban 

megjelölt, elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjával felmondhatja. 

8. Szerződő felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést felmondani, egy hónapos felmondási idő 

mellett. A Tulajdonos, felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles. 

9. A Használó köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, a használat során az 

állagmegóvásra, valamint a gazdaságos és takarékos üzemeltetésre törekedni. Használó a 

helység állapotában bekövetkezett, a Használónak felróható károkért felelősséggel tartozik, a 

helyreállítási munkálatokat saját költségén köteles elvégeztetni, ennek elmulasztása esetén 

Tulajdonos azt a Használóval szemben érvényesíti.  

10. Használó a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakítást és a rendszeres 

használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást 

nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett 

munkálatok minden költsége a Használót terheli. 

11. Használó tudomásul veszi, hogy a helységben elhelyezett tárgyakat (dolgokat) saját veszélyére 

tárolja. Csőrepedés vagy más ok folytán előállott kár esetén - a Tulajdonos szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából eredő károkat kivéve  -  kártérítésre nem tarthat igényt 

Tudomásul veszi továbbá, hogy a bérleményben tűz- és robbanásveszélyes anyagok nem 

tárolhatók. 

12. Használó az ingatlan használata során köteles a berendezési, felszerelési tárgyakat 

rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a 
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berendezési tárgyak állapotát rongálná. Használó köteles az 5. pontban megjelölt időpontban, 

a szokásos használattal járó romlást leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a helységet a 

Tulajdonos birtokába. 

13. Amennyiben a helyiségbérleti szerződés megszűnik, úgy a felek egymással kötelesek 

elszámolni.  

14. Jelen megállapodás megszűnésének napján, amennyiben a Használó a Tulajdonos 

hozzájárulása mellett értéknövelő beruházást végzett, a kimutatható értéknövekmény alapján a 

felek elszámolnak egymással. Jelen pontban rögzített rendelkezések a Tulajdonos azonnali 

hatályú felmondása esetén is érvényes. 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérésekben a Ptk., valamint a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

16. Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték és az abban foglaltakat magukra nézve 

mindentől befolyásmentesen, mint akaratukkal, megállapodásukkal egyezőt kötelezőnek 

tartják, és saját kezűleg aláírják.  

 
Sárospatak, 2012. augusztus 16. 

 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
  Sárospatak Város Önkormányzata                       Tiszáninneni Református Egyházkerület  
                   Tulajdonos                          Használó 
 

Ellenjegyzem:  

…………………………………….. 

      Dr. Komáromi Éva, jegyző  

 

 
Aros János: A második határozat-tervezet a tankonyha berendezéseiről szól, melyet a Humán 
Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolt elfogadásra, erről kéri a testület döntését. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

219/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Városi Sportpályán található tankonyha berendezéseiről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalva 
úgy döntött, hogy felhatalmazza a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, kössön szerződést a jelenleg a Városi Sportpálya tankonyhájában található 
berendezésekkel kapcsolatban a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Városi Sportpályán található eszközökről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri a Kabinet Iroda vezetőjének rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően leltárt kellett készíteni a 
Vay Miklós Szakképző Iskola teljes készletéről. A Gazdálkodási Irodavezető, a belső ellenőr, 
az intézmény gazdasági vezetője tárgyalását követően az a javaslat született, hogy a nevesített 
eszközökre - 1 db búvárszivattyú, 1 db HONDA gyártmányú fűnyíró, Vaillant napkollektor 
rendszer – kössenek három oldalú megállapodást. Azért lenne három oldalú a megállapodás, 
mert szakképzési támogatásból kerültek beszerzésre ezek az eszközök, amely szakképzési 
támogatást a TISZK adta át az iskolának. A TISZK, az iskola és az önkormányzat kötne tehát 
egy háromoldalú megállapodást, mely gyakorlatilag egy tárolási szerződést foglal magába. A 
tárolási szerződés határideje 2016. június 31., mivel az eszközök beszerzéséről szóló számla 
idejétől kezdődően 5 évet kell jóváírni. A tárolási szerződés rögzíti, hogy a sportpályán a 
szakképzésben továbbra is részt vesznek ezek az eszközök, kizárólag a helyszínen. Javasolja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatja.  
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Az intézmény is egyetért a szerződés elfogadásával.  
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozati-javaslatról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

220/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Városi Sportpályán található eszközökről 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy a Városi Sportpályán található eszközök tárolására szerződést köt a 
Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központtal és a Vay Miklós Szakképző Iskolával.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező tárolási szerződés 
aláírására.  
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  
 
 
1. melléklet a 220/2012. (VIII. 16.) KT. határozathoz  
 

TÁROLÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészről Sárospatak Város Önkormányzata (székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth utca 
44., képviseli: Aros János polgármester, adószáma: 15726494-2-05), a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről a Vay Miklós Szakképző Iskola (székhely: 3950 Sárospatak, Arany János u. 5. képviseli: 
Dr. Téglás Zsolt, igazgató, adószáma: 15585273-1-05), a továbbiakban Iskola  
valamint a  Zemplén Térségi Integrált Szakképző Központ (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1., 
képviseli: Dr. Simon Csaba igazgató, adószáma: 15765963-1-05), között az ingatlan-nyilvántartásban 
a sárospataki 2724 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Sárospatak, Zrínyi u. 12/A szám alatt 
található Városi Sportpályán a Vay Miklós Szakképző Iskola által a szakképzési hozzájárulásokból 
beszerzett eszközök tárolására.  
 

1. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonát képező ingatlanon az alábbiakban felsorolt eszközök 
tárolását és szükség szerinti karbantartását:  

• 1 db Honda típusú fűnyíró gép 
• 1 db Vailant típusú napkollektor  
• 1 db búvárszivattyú.  
 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az iskola által előre jelzett időpontokban, a tárolt eszközöket 
a szakmai gyakorlati oktatásban megjelölt célokra rendelkezésre bocsátja a helyszínen.  

 
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az eszközök segítségével biztosítja az Iskola számára a 

testnevelés órák, valamint sportköri alkalmak lebonyolításához szükséges feltételeket.  
 

4. Az Iskola a tárolásért cserébe az Önkormányzat részére nem fizet tárolási díjat.  
 
5. Önkormányzat kijelenti, hogy a tárolásért külön anyagi ellentételezést nem kér. 
 
6. Az Iskola vállalja, hogy az eszközök használatát kizárólag a szakmai gyakorlati képzés 

megvalósítására veszi igénybe a Városi Sportpályán.  
 
7. Az Önkormányzat 2012. szeptember 1-től tárolja az 1. pontban felsorolt eszközöket négy 

tanévre, 2016. június 30-ig.  
 
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  
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9. Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték és az abban foglaltakat magukra nézve 
mindentől befolyásmentesen, mint akaratukkal, megállapodásukkal egyezőt kötelezőnek 
tartják, és saját kezűleg aláírják.  

 
Sárospatak, 2012. augusztus 16. 

 
 
……………………………            ………………………….           ……………………………... 
        Sárospatak Város                    Vay Miklós Szakképző                 Zemplén Térségi Integrált  
         Önkormányzata                                     Iskola                                   Szakképző Központ  
 
Ellenjegyzem:  
 
…………………………………….. 
      dr. Komáromi Éva, jegyző  
 
 
 

 
4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Városi Sportpálya további működtetéséről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri a Kabinet Iroda vezetőjének rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: Gyakorlatilag technikai változásról van szó az előterjesztésben, a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladata helyett önkormányzati szakfeladatra kerül a 
sportlétesítmények működtetése és fejlesztése. A működtetés július 1-től az önkormányzathoz 
kerül, az alkalmazott azonban csak szeptember 1-től.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

221/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Városi Sportpálya további működtetéséről 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Városi Sportpálya üzemeltetését a Vay Miklós 
Szakképző Iskolától 2012. július 1. napjától átveszi, és azt a továbbiakban Sárospatak 
Város Önkormányzata üzemelteti tovább. 
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Egyidejűleg a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. 
függelékének II. pontjában szereplő, az önkormányzat alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása kiegészül a következő szakfeladatszámmal és 
megnevezéssel: 
 

 Szakfeladatszám Megnevezés 

34. 931102 Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportpálya további 
működtetéséről szóló 184/2012. (VI. 28.) KT. határozatát visszavonja. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Vay Miklós Szakképző Iskola Megszüntető Okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva jegyző 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
dr. Komáromi Éva: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, gyakorlatilag a 
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága hiánypótlási 
felhívásának kell eleget tenni.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását a 
Képviselő-testületnek. 
 
Donkó József: Kiegészítésként elmondja, hogy a tegnap délutáni egyeztetést követően a 
határozati-javaslat kiegészült egy 2. ponttal, mely az intézmény igazgatójára vonatkozik, hisz 
a vele kapcsolatos munkáltatói feladatok a testület, ill. polgármester úr hatáskörébe tartoznak. 
Úgy, ahogy az intézményben dolgozó egyéb közalkalmazottak nyilatkoztatására sor került, 
igazgató úr kapcsán is meg kell ezt tenni, ezért került a határozat-tervezetbe beépítésre. 
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

222/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Vay Miklós Szakképző Iskola  
Megszüntető Okiratának módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és a Vay Miklós Szakképző Iskola megszüntetéséről szóló 183/2012. (VI. 
28.) KT. határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Vay Miklós Szakképző Iskola Megszüntető Okiratának módosítását e 
határozat 1/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 1/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
2. A Határozat kiegészül: 

 
„Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Téglás Zsolt 
Gábor, a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatójának közalkalmazotti 
jogviszonyát az intézmény megszűnésének napjával megszünteti, ezzel 
egyidejűleg vezetői megbízatása is megszűnik.” 

 
 
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
1/A. melléklet a 222/2012. (VIII. 16.) KT. határozathoz 
 

A Vay Miklós Szakképző Iskola 
Megszüntető Okiratának 

módosítása 
 

1. 
 
A megszüntető okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
8. Jogutódlással összefüggő kérdések: 
Az intézmény jogutódlással – ezen belül átalakulással, különválás költségvetési körből -
szűnik meg oly módon, hogy a feladatot az önállóan működő Vay Miklós Református 
Szakképző Iskola látja el. 
 
 

2. 
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A 12. pont helyébe a következő szöveg kerül: 
 
12. A kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő költségvetési szerv kötelezettséget 2012. 
augusztus 31. napjáig vállalhat. 
 
 

3. 
 
A 12. pont 13. pontra változik. 
 
 
Záradék: A Vay Miklós Szakképző Iskola Megszüntető Okiratát Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2012. (VIII. 16.) KT. határozatával 2012. augusztus 
31. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2012. augusztus 16. 
 
 

dr. Komáromi Éva         Aros János 
        jegyző        polgármester 

 
 
 
1/B. melléklet a 222/2012. (VIII. 16.) KT. határozathoz 
 

A Vay Miklós Szakképző Iskola 
Megszüntető Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4), az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV tv. 11.§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján Sárospatak Város Képviselő-
testülete (a továbbiakban: (Megszüntető) az alábbi 
 

i n t é z m é n y t 
 
megszünteti a következő feltételekkel: 
 
1. A megszüntetendő intézmény neve: Vay Miklós Szakképző Iskola 
 
2. A megszüntetendő intézmény székhelye: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
 
3. A megszüntető szerv neve, székhelye: Sárospatak Város Önkormányzata 
              3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. A megszüntetendő intézmény felügyeleti szerve: Sárospatak Város Önkormányzat    

képviselő-testülete 
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5. A megszüntetés oka: Fenntartói jog átadása 
 
6. A megszüntető intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése: 
 

853100 általános középfokú oktatás 
853200 szakmai középfokú oktatás 

 
7. Az intézmény alapfeladatait a jövőben az alábbi intézmény látja el: 

2012. szeptember 1-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott Vay 
Miklós Református Szakképző Iskola 

 
8. Jogutódlással összefüggő kérdések: 

Az intézmény jogutódlással - ezen belül átalakulással, különválás költségvetési körből 
- szűnik meg oly módon, hogy a feladatot az önállóan működő Vay Miklós 
Református Szakképző Iskola látja el. 

 
9. A vagyonnal összefüggő rendelkezések: 

Az intézmény működését szolgáló 5. hrsz-ú, a természetben Sárospatak, Arany J. u. 5. 
sz. alatti ingatlan, a 3647 hrsz.-ú természetben Sárospatak, Árpád u. 5. sz. alatti 
ingatlan Sárospatak Város Önkormányzat tulajdonát képezi.  
 
A működéshez és a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok és ingóságok a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület számára ingyenesek. A megszüntető 
költségvetési szerv a megszüntetés határidejéig vagyonleltárt készít. 

 
10. Az ellátandó feladatokhoz tartozó hatósági engedélyek visszavonásának és az új 
szervezet részére történő kiadásának előkészítése: 

A más szervezeti formában ellátandó feladat nem hatósági engedélyköteles, illetve a 
fenntartói jogot átvevő szervezet rendelkezik megfelelő hatósági engedéllyel. 

 
11. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a fenntartói jog átadásáról szóló 
megállapodás 9. pontjában rögzíti a foglalkoztatottakkal kapcsolatos intézkedéseket. 

 
12. Kötelezettség vállalás rendje: A megszűnő költségvetési szerv kötelezettséget 2012. 
augusztus 31. napjáig vállalhat. 
 
13. Záró rendelkezések: 
 

1. Jelen határozat rendelkezései alapján az intézmény 2012. augusztus 31-én szűnik 
meg. 

2. A megszűnés napjával megszűnik az intézmény Sárospatak Város Önkormányzata 
által történő fenntartása, az intézményvezető aláírási joga, pecséthasználati joga, az 
intézmény hivatalos pecsétjét köteles a Megszüntető szervnek átadni. 

3. A megszűnés napjával az intézmény bankszámlája zárolásra kerül az Alapító 
(Megszüntető) szerv által. 

4. Az intézmény pénzügyinisztériumi nyilvántartási törléséről az Alapító a 
megszüntetést követően rendelkezik. 
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Záradék: A Vay Miklós Szakképző Iskola Megszüntető Okiratát Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2012. (VIII. 16.) KT. határozatával 2012. augusztus 
31. hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2012. augusztus 16. 
 

P.h. 
 

dr. Komáromi Éva                     Aros  János  
       jegyző          polgármester  

 
 
 
Aros János: Megköszöni igazgató úr és munkatársai eddigi önkormányzat érdekében végzett 
intézményvezetői tevékenységét. 
 
Dr. Téglás Zsolt Gábor: Ő is megköszöni az önkormányzat együttműködését, mely 
remélhetőleg a továbbiakban is megmarad.  
 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történő 
kilépésről 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Kéri a Kabinet Iroda vezetőjének rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: Hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzatnak ki kell lépnie a 
Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból. Amikor a fenntartóváltásról szóló döntését 
meghozta az önkormányzat, azonnal tájékoztatták a TISZK központját, ill. Dr. Simon Csaba 
igazgató urat és tegnap szintén tájékoztatták az érintetteket. Ezen túlmenően egyeztetéseket 
folytattak az ügyben, hogy megküldésre kerül részükre az intézmény megszüntető okirata, 
illetve a társulási megállapodásnak megfelelően az önkormányzat – mivel 2012. szeptember 
1-től nincs intézménye – kilép a Szakképzés Szervezési Társulásból, de a kilépés dátuma 
2012. december 31. a korábbi megállapodás alapján.  
Tájékoztatásul még elmondja, hogy polgármester úr küldött egy levelet a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület püspökének, melyben írásos nyilatkozatot kér, hogy az intézmény 
továbbra is a TISZK tagja marad.  
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozat-tervezetről. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

223/2012. (VIII. 16.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni Szakképzés Szervezési Társulásból történő kilépésről 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Szakképzési 
Szervezési Társulás létrehozására és működtetésére irányuló megállapodást 2012. 
december 31 napjával felmondja, ezen nappal a Társulás tagjainak sorából kilép. 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás felmondását, 
tagsági viszonyának megszüntetését minősített többséggel hozott határozatával fogadta 
el. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
 
 
 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti 
ünneppé nyilvánításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Humán Bizottság 

 
Aros János: Ismerteti a kérelemben foglaltakat, majd kéri a Humán Bizottság véleményét. 
 
Szvitankó Tamás: A Humán Bizottság a kérelmet megtárgyalta és egyhangúlag támogatásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Aros János: Szeretné tudni, kiket kértek még fel e kérelem aláírására. 
 
Saláta László Mihály: Nem tudja, de azon csodálkozik, hogy a Rákóczi Szövetséget nem 
kérték fel.  
 
Sikora Attila : Véleménye szerint most kezdték el szervezni és megszólítják az összes érintett 
települést. 
 
Aros János: Aki egyetért a bizottság javaslatával, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő – Oláh József Csaba nem vett részt a szavazásban. 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
224/2012. (VIII. 16.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének nemzeti ünneppé nyilvánításáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete László Ferenc, a Rákóczi Örökség 
Egylet vezetője és Novák Gyula, a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző egyesület vezetője 
kérelmét megtárgyalta és támogatja, hogy június 16-a, a Rákóczi-szabadságharc kezdete 
nemzeti ünneppé legyen nyilvánítva Magyarországon. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
Aros János: Megköszönte a részvételt és az ülést 14.25 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


