
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-1/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 

üléséről 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Polgármesteri Hivatal gróf Andrássy Gyula Termében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. január 25. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Csernai Ferencné  

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Schweitzer Tamás (az ülésre 8 óra 04 perckor érkezett) 

   Palicz István 

   Róth József 

Szőnyi István 

Pasztorniczky István 

Szász József 

Sebes Péter 

képviselők 

 

Az ülésről távol voltak: 

   Dankó Dénes alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Tagainé Fabók Tímea 

Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Terjék Ildikó 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 főből 10 fő jelen 

van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Kérte egy „Egyebek” napirendi pont felvételét. 
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További vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért a polgármester 

az ülés módosított napirendjét szavazásra bocsátotta, miszerint 3. napirendi pontként felvételre 

kerül az „Egyebek”. 

 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a 

módosított alábbi napirendi pontokat:  

 

N a p i r e n d i  p o n t o k :  

 

Nyílt ülésen: 

 

1. Előterjesztés tagi kölcsön biztosítása a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági 

Kft.  (szóban) 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

 

2. Előterjesztés kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó igénybejelentés 

benyújtására (szóban) 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

3. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés tagi kölcsön biztosítása a Sátoraljaújhelyi 

Városfejlesztő Gazdasági Kft. (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egy TOP-os turisztikai pályázat esetében 

két érintett van; Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő 

Gazdasági Kft.. Jelen állás szerint a Kft.-nek 5 millió forinttal kell hozzájárulnia, de nem 

rendelkezik ezzel az összeggel, mivel nincsenek bevételei e miatt szükséges az 5 millió forint 

kölcsön biztosítása, amit 2019. december 31-ig kell visszafizetnie, ez a támogatás lehívásából 

valósul majd meg. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, milyen pályázatról van szó. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a pályázat a Magas-hegyi beléptető 

rendszerrel kapcsolatos. 

 

Schweitzer Tamás képviselő 8 óra 05 perckor megérkezett az ülésre. 

 

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta javaslatát, miszerint a Képviselő-testület járuljon hozzá 5 millió forint tagi kölcsön 

biztosításra a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. részére, mely tagi kölcsön 

visszafizetési határideje 2019. december 31. napja. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (I.25.) határozata 

tagi kölcsön biztosítása a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft. részére 

 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági 

Kft. (cjsz.: 05-09-015752; adószám: 14343278-2-05; székhely: 3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5. ) részére 5.000.000.-Ft azaz Ötmillió forint mértékű tagi kölcsönt biztosít 

a pályázatok végrehajtásához 2019. december 31. véghatáridővel történő visszafizetési 

kötelezettség terhe mellett. 

 
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

vonatkozó igénybejelentés benyújtására (szóban) 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy hosszú évek óta a köztisztviselők 

illetményalapja 38.650.-Ft. A bértábla ennek okán szinte már alkalmazhatatlan és eddig még 

nem került sor a kormányzat részéről módosításra a köztisztviselőkkel kapcsolatban. Elmondta, 

hogy a kormány a 2019. évi központi költségvetés alapján 11 milliárd forintott különítettek el 

erre a célra, viszont ehhez pályázatot kell benyújtani. Szükséges a további bérrendezés, mivel 

egyre nagyobb a különbség a állami tisztviselői és a köztisztviselői bérek között. A pályázat 

beadásánál figyelembe veszik az adóerő képességet, valamint különböző vállalásokat, 

amelyeket a határozati jaslat 2. pontja tartalmaz, valamint szükséges egy nyilatkozat arról, hogy 

az önkormányzat ezidáig nem alkalmazott magasabb illetményalapot.  

 

Kérdések, vélemények követeztek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy összességében mennyi kiadást jelent ez az 

önkormányzatnak, valamint ez az emelés csak 2019. évre vonatkozik csak vagy a továbbiakban 

is így marad. Megkérdezte továbbá, hogy mekkor esélye van rá az önkormányzatnak, hogy 

megkapja a támogatást. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy ez az önkormányzatnak nem jelent kiadást és 

az emelés csak ez évre vonatkozik. Értelmezése szerint, ha a további években az önkormányzat 

nem tudja biztosítani az emelést és a kormányzat nem biztosítja 2020-ban is a 2019. évi 

növekményt akkor a Központi Költségvetési szóló törvény illetményalapja lesz az irányadó. 

Ahogy előzőleg is elmondta, 11 milliárd forint áll rendelkezésre, azonban vannak olyan 

önkormányzatok, akik eleve kizáródnak pályázati lehetőségből. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a várható támogatás 19,7 millió forint, 

amit az önkormányzat kaphat. 
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V é l e m é n y e k :  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy támogatja az előterjesztés elfogadását, mivel 

2008-tól nem változott a köztisztviselők illetményalapja, véleménye szerint, akik itt dolgoznak 

és érdemi munkát végeznek, rászolgáltak arra, hogy az ő bérük felzárkózzon. 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy ő is támogatja a döntést, viszont választás szagúnak 

tűnik neki a dolog. 

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy nem kampány jellegű a dolog, hiszen nem kormányra 

szavaznak, hanem önkormányzatra és az itt dolozók többsége nem Sátoraljaújhelyben fog 

szavazni.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy ő is örömmel lámogatja a kezdeményezést. Ennek a 

lehetőségnek most örülni kell és reméli, hogy ez a kezdeményezés folytatódni fog és áll úgy a 

nemzetgazdaság, hogy az emelés meg fog maradni.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy valóban méltatlan a kormánytisztviselők és a 

köztisztviselők bére közötti különbség. Úgy gondolta, hogy egyszerűbb lett volna egy 

rendeletet alkotni, hogy ne legyen azonos munkakört végzők között bérdifferencia. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a kormány, azért nem rendezte a 

köztisztviselők bérét a kormánytisztviselőkével egy időben, mert nem tudta fölmérni azt, hogy 

melyik önkormányzat milyen gazdasági potenciál mellett milyen fizetés emelést gondol a saját 

hivatali dolgozóinak. Jegyző úr is elmondta, hogy vannak olyan városok, ahol meg tudják adni 

ugyanazt a bért, mint a kormányhivatalokban. Tehát egy rendelet alapján meghatározott emelés 

után ezeknek az önkormányzatoknak még több pénz maradna a zsebükben. Elmondta, hogy ez 

a pályázat pont arra jó, hogy ezen az éven kiderül, hogy kik azok, akiket meg kell segítenie a 

Magyar Kormánynak és kik azok akiknek akkora adó erő képességük van, hogy nem szorulnak 

segítségre. Ennek alapján a következő évben már egy sávos rendszerben meglehet határozni, 

hogy ki mennyit kaphat. Összefoglalta az elmondottakat, miszerint azért szükséges ezéven 

pályázat kiírása, hogy következő éven már normatív támogatásként beépül.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta, a Képviselő-testületnek a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

vonatkozó igénybejelentés benyújtását, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2019.(I.25.) határozata 

döntés kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról  

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. 

évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja 

alapján a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati eljárás szerint 
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kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

döntött.  

 

II. A képviselő-testület jelen határozatában vállalja, hogy a 2019. évben a 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában legkevesebb 20%-kal emelt összegben, vagyis legalább 

46.380,- Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői illetményalap mértékét, 

legkésőbb a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásával. 

 

III. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2018. július 1-jén és az azt megelőző 

években a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalnál a mindenkori költségvetési 

törvény szerint megállapított 38.650,- Ft mértékű illetményalap került 

alkalmazásra.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

Egyebek: 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a Városellátó Szervezet minden évben 

beszámol, hogy hogyan készül fel a téli időszakra, viszont amikor téli időszak van akkor az 

tapasztalható, hogy nem megfelelően készültek fel, mert nincs eltakarítva a hó. Javasolta, hogy 

meg kellene kérdezni a vezetőt mi ennek az oka. Valamint, ahogy jött az ülésre több helyen 

tapasztalta, hogy a villanyoszlopokon több helyről hiányzik a szerelvény ablak, ami eltakarja a 

villamos részeket. Tekintettel arra, hogy az éven lejár a szolgáltatóval a szerződés, célszerű 

lenne előtte felméretni és pótoltatni ezeket az ablakokat, mert utána az önkormányzatnak fog 

pénzbe kerülni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a szerelvény ablakok hiányát ő is észlelte 

és ezek pótlása folyamatosan történik, de sajnos ezeket az ablakokat folyamatosan ellopják. A 

Városellátó Szervezet munkájával kapcsolatban elmondta, hogy eddig a telet tisztességesen 

végig csinálták, az utak járhatók, de a 30-40 közmunkással nehéz több száz hektár közterületet 

tisztán tartani, folyamatosan. Egy egész éjszaka tartó havazás, szél után nem várhatjuk el, hogy 

reggelre minden közterület hómentes legyen. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy sokan úgy elégedetlenkednek, hogy a saját portájuk 

előtt nincs eltakarítva a hó. Felhívta Kaibás László osztályvezető figyelmét ezekre a helyekre, 

hiszen több helyen látható, hogy heteken keresztül nincs eltakarítva a hó, holott laknak ott. A 

Városellátó Szervezet téli beszámolóját elfogadta a Képviselő-testület, abban részletes leírást 

kaptak a hótakarítás menetéről, még arról is, hogy mikor melyik utcákon, milyen irányban fog 

ez megtörténni. Ennek ellenére tapasztalhattuk, hogy voltak olyan utak, ahol nem ment végig a 

hókotró. Elmondta, hogy jelzéssel élt a vezető felé, hogy ellenőrizzék az autókat, teljesítik-e 

megfelelően a kiadott feladatot. 

 

Sebes Péter képviselő: Figyelemfelhívásként elmondta, hogy 2018-ban módosításra került a 

Szervezési és Működési Szabályzat, melyben módosult a vagyonnyilatkozatok leadásának 

formája, erről képviselő társai egy levelet is kaptak. A héten volt egy nap, amikor le lehetett 
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adni, viszont nagyon kevesen adták le, így jövőhéten kedden 29-én 16:00 és 17:00 között ismét 

le lehet adni itt a gróf Andrássy Teremben. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 

óra 25 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc s.k. Szamosvölgyi Péter s.k. 

jegyző polgármester 

 


