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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 4-

én tartott rendkívüli ülésén.  
 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

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

 
   dr. Szabó Rita   nem képviselő alpolgármester  
 
   dr. Komáromi Éva  jegyző 
 
 
Meghívottak:  Demeter Ervin kormánymegbízott, önkormányzati intézmények, cégek 

vezetői, Erdős Tamás projektvezető, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási 
Iroda vezetője, Donkó József a Kabinet Iroda vezetője, Dankóné Gál 
Terézia a Jegyzői Iroda vezetője, dr. Szebényi Tibor tanácsos. 

 
Megjegyzés: Jarecsni János László, Kiss Csaba és Szabó András képviselők 

nincsenek jelen. 
 
Az ülés megnyitása előtt:  
 
 
Szebényi Lucia – az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulójának – rövid műsora.  
 
 
Aros János: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 8 fővel határozatképes. 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megkülönböztetett tisztelettel köszönti Demeter Ervin 
urat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, a sárospataki 
intézményvezetőket, a sárospataki cégek vezetőit és a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit.  
Napirend előtt javasolja a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírását. 
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Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő Kárpátia Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai 
Testületi Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépésről szóló előterjesztés 
napirendről történő levételét, mivel a testületi ülést megelőző Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésén nem rendelkeztek még kellő információval ahhoz, hogy ebben a kérdésben 
felelősen tudjon dönteni a Képviselő-testület.  
Mielőtt a napirendi pontokról rendelne el szavazást, megköszöni Szebényi Lucia rövid, de 
annál szebb műsorát.  
Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a testület döntését az elhangzott kiegészítéssel a napirend 
elfogadásáról. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
 
 
Napirend előtt:  
 
 

• A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása 
 
A megállapodást ünnepélyes keretek között   a l á í r j a :  
 
Átvevő részéről:  Demeter Ervin, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja  

 
 Átadó részéről:  Aros János,  
    Sárospatak Város Önkormányzat polgármestere  
 

Napirend:  
 

1. Előterjesztés az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 

Zárt ülésen:  
 
 

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Patakhő Energiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. közötti Megállapodásról  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
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Napirend előtt:  
 
 

• A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása 
 
A megállapodást ünnepélyes keretek között   a l á í r j a :  
 
Átvevő részéről:  Demeter Ervin, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja  

 
 Átadó részéről:  Aros János,  
    Sárospatak Város Önkormányzat polgármestere  
 

 
Aros János: A Képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén egyhangúlag hagyta jóvá a 
megállapodás tartalmát. Tisztelettel kéri kormánymegbízott urat, hogy e nevezetes alkalomból 
néhány szóval köszöntse a jelenlévőket.  
 
Demeter Ervin: Köszönti a megjelenteket. Megköszöni Sárospatak városának, különösen az 
önkormányzatnak, hogy abban a fontos munkában, amit a jogállam kialakítása terén 
végeznek, nagy segítségnek és komoly partnernek bizonyult Sárospatak. Ennek 
eredményeként a mai napon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elsőként Sárospatakon kerül 
aláírásra a járási hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás, most teszik le a járási hivatal 
alapkövét.  
Az állam nagyon sok feladatot kiszervezett, állami volt ugyan a feladat, a jegyzőkhöz 
telepítette. Most, amikor a közigazgatás újjászervezésre kerül, visszatérnek ahhoz a 
módszerhez, hogy saját keretei között végezze el az állam ezeket a feladatokat. Természetesen 
ennek úgy kell megtörténni, hogy az a polgárok számára változást ne jelentsen, a 
későbbiekben csak javulást eredményezzen.  
A sárospataki járásba 16 település fog tartozni, a Sárospataki Járási Hivatalban 59 fő dolgozik 
majd. A törzshivatalon kívül két szakigazgatási szervnek is lesz itt – illetve már van – területi 
irodája, akik szintén integrálódnak a járási hivatalba, az egyik a Munkaügyi Központ, a másik 
az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal Területi Irodája, ők innen fognak több 
járásra kiterjedő illetékességgel is feladatot végezni. 
Még egyszer megköszöni az önkormányzatnak azt a munkát és segítséget, amit ebben 
nyújtott, meggyőződése, hogy jó ügyet szolgálnak, és az a jó együttműködés, ami Sárospatak 
Város Önkormányzata és a Kormányhivatal között létrejött, annak előnyeit az itteni polgárok 
fogják érezni úgy, hogy a közigazgatásból közelebb kerül hozzájuk nagyon sok olyan 
szolgáltatás, amelyekért eddig esetleg távolabb kellett utazni.  
 
Demeter Ervin a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és 
Aros János Sárospatak Város Önkormányzat Polgármestere ünnepélyes keretek között aláírja 
a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást.  
 
 
A polgármester 5 perc szünetet rendel el.  
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S z ü n e t   u t á n :  
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat 
előkészítéséről  
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
Aros János: A Képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén elnapolta ezt a napirendi pontot. 
Kéri Erdős Tamás projektvezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Erdős Tamás: A pályázat 2012. július vége óta nyitott, december 31-ig lehet benyújtani a 
régi Egészségház felújításával kapcsolatos 100 %-os támogatási intenzitású pályázatot. A 
pályázható összeg a vállalt szakmai tartalomtól függően 60-130 millió forint. Az előterjesztés 
arról szól, hogy a polgármester kezdje meg a műszaki és egészségügyi szakmai egyeztetéseket 
a pályázat tartalmáról. Bizonyos kötelezettségvállalás mellett a pénzügyi felméréseket 
készíttesse el, a tervek elkészítésére kössenek szerződést, amennyiben elkészült a műszaki 
tartalom, a pályázat kerüljön benyújtásra december 31-ig.  

 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatban foglalt négy pontot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

272/2012. (X. 4.) KT. 
 

h a t á r o z a t a  
 

az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázat előkészítéséről  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház felújításával 
kapcsolatos pályázat előkészítéséről című napirendi pontot megtárgyalta, és a következő 
döntéseket hozza:  
 

1. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fejlesztés szakmai 
tartalmának egyeztetésére folytasson le egyeztetést az érintett szakmai szereplők 
bevonásával (rendelőintézet igazgatója, orvosok). Az így meghatározott írásos 
szakmai program képezze a pályázat előkészítésének alapját. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 
dokumentáció elkészítésére az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft-vel a szükséges 
szerződést megkösse. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő kiválasztási 

eljárást követően a kiválasztott tervezőirodával a szükséges tervezési szerződést 
megkösse. 

 
4. A pályázat a benyújtás előtt a pályázati szabályzat szerint kerüljön a Képviselő-

testület ülésének napirendjére. 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal  

 
 
 

A polgármester az ülést bezárta, a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésen folytatta, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


