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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30-

án tartott rendkívüli ülésén.  
 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

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

 
   dr. Szabó Rita   nem képviselő alpolgármester  
   Dankóné Gál Terézia  jegyzői irodavezető 
 
Meghívottak:  Donkó József a Kabinet Iroda vezetője, dr. Szebényi Tibor tanácsos. 
 
 
Megjegyzés: Hajdu Imre, Jarecsni János László, Kiss Csaba és Szabó András 

képviselők nincsenek jelen. 
  
 Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
 
Napirend előtt: 
 
Aros János: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli 
ülés 7 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden túl javasolja felvenni 
napirendre a Zempléni TISZK vonatkozásában kötendő megállapodásról szóló előterjesztést. 
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: 7 fő.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendek tárgyalását 
elfogadta:  
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1. Előterjesztés alpolgármester lemondásáról és közszolgálati jogviszonyba történő 
visszahelyezéséről szóló határozat módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
 

2. Előterjesztés a Zempléni TISZK vonatkozásában kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés alpolgármester lemondásáról és közszolgálati jogviszonyba 
történő visszahelyezéséről szóló határozat módosításáról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
Aros János: Legutóbbi rendes testületi ülésen tájékoztatást adott arról, hogy alpolgármester 
asszonyt a Tokaji Járási Hivatalhoz delegálják. Határozatban elfogadták alpolgármester 
asszony lemondását, melyet módosítani szükséges, kéri jegyzői irodavezető asszony 
tájékoztatóját. 
 
Dankóné Gál Terézia: Jelen esetben már nem módosításról van szó, hanem a kiosztott 
határozat-tervezet szerint javasolják a korábbi határozat visszavonását és a tervezetben 
szereplően a testület azon döntését, hogy alpolgármester asszony írásbeli nyilatkozatának 
dátumával 2012. október 25-el fogadja el a lemondást a testület. További döntésre a testület 
részéről nincs szükség. 
 
Dr. Szabó Rita: Miután a nem képviselő alpolgármesteri tisztség speciális jogviszony, a 
közszolgálati törvényen kívül a polgármesterek jogállásáról szóló törvény is vonatkozik rá, 
tehát több szempontból kell a jogértelmezést helyesen megtenni. 
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, aki egyetért a korábbi határozat 
visszavonásával és a kiosztásra került új határozati-javaslattal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

315/2012. (X. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

alpolgármesteri tisztségről történő lemondásról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Sárospatak Város Önkormányzat nem képviselő 
alpolgármesterének, dr. Szabó Ritának – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 2. § (2) bekezdés c) pontja és 2. § (4) bekezdése alapján – 2012. október 25-én 
kelt írásbeli nyilatkozata alapján az alpolgármesteri tisztség lemondással történő 
megszűnését a nyilatkozat aláírásának napjával tudomásul veszi. 
 
Egyidejűleg visszavonja az alpolgármesteri tisztségről történő lemondásról és 
közszolgálati jogviszonyba történő visszahelyezésről szóló 279/2012. (X. 26.) KT. 
határozatát. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 

 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Előterjesztés a Zempléni TISZK vonatkozásában kötendő 
megállapodásról 
Előterjesztő: Aros János polgármester 

 
Aros János: Kéri Kabinet Irodavezető úr rövid tájékoztatóját. 
 
Donkó József: Tájékoztatásul elmondja, hogy a fenntartóváltástól függetlenül az 
önkormányzat 2012. december 31-ig tagja a Zempléni TISZK-nek. Ahhoz, hogy a 
szakképzési hozzájárulást az intézmény számára a TISZK továbbra is le tudja hívni, ill. 
számára átadja, szükséges, hogy az új fenntartó és a TISZK között új megállapodás szülessen, 
ehhez az önkormányzatnak az egyházzal kell egy előzetes megállapodást elfogadnia. A 
megállapodás lényege, hogy a 2012. augusztus 31-ig - az önkormányzat fenntartási időszakáig 
- keletkezett kötelezettségeinek az önkormányzat a TISZK-et és a szakképzési hozzájárulást 
érintően eleget tett, az egyháznak visszamenőlegesen semmilyen kötelezettsége nem 
keletkezhet.  
 
Aros János: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, aki egyetért a határozati-javaslattal, igennel 
szavazzon. 
 
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

316/2012. (X. 30.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zempléni TISZK vonatkozásában kötendő megállapodásról 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést és az 
annak mellékletét képező Megállapodást megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 14.15 órakor bezárta. 
 
A Képviselő-testület további munkáját informális ülésen folytatta, melynek témája a Főtér 
beruházás.  
 
 

K. m. f. 
 
 

 
A jegyző távollétében: 
 
 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                          Aros János s.k. 
    jegyzői irodavezető                 polgármester 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


