
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-6/2019. 

 

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. február 6. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné  

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Schweitzer Tamás 

   Palicz István 

   Róth József 

Szőnyi István 

Pasztorniczky István 

Szász József 

Sebes Péter 

képviselők 

 

 

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

Zsuzsanna aljegyző 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző 

 

 

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. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek 

van-e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

A képviselő-testület ülése határozatképes. 
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Vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzottak el, ezért a polgármester 

szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) 

önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. 

(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a 12.000.-Ft-os tüzelőanyag támogatás 

forrása, már az önkormányzata számláján van, el kell kezdeni az osztást. A tüzelőanyag 

elszállítása sok esetben akár fizikai akár anyagi nehézséget is okoz, ezért úgy döntöttek, hogy 

1.000.Ft-al az önkormányzat saját forrásából, hozzájárul a hazaszállítási költségekhez. A 

felhasználásról az önkormányzat elszámolást nem kér. 

Elmondta, hogy többek részéről felmerült a kérdés, hogy miért nem utalványt ad az 

önkormányzat, melynek fejében megvásárolhatják a jogosultak a 12.000.-Ft összegű 

tüzelőanyagot. Elmondta, hogy a Kormányrendelet szerint csak és kizárólag természetben 

adható a támogatás, valóban könnyebb lett volna az önkormányzat dolga, de ezt így nem lehet 

megvalósítani. A tervek szerint az osztás egy hónapig fog tartani és remélhetőleg március 

közepéig mindenkihez eljut a tüzelőanyag, egyébként a kiosztás határideje 2019. december 

31. napja.  

 

Kérdések, vélemények következtek: 

 

Szász József képviselő: Megkérdezte, hogy van-e olyan fuvaros, aki ennyi pénzért 

hazaszállítja a tüzelőanyagot. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmonda, hogy vannak teher taxisok a piac környékén, 

valamint vannak olyan esetek, hogy a személy taxisok is elszállítják a becsomagolt brikettet.  

 

Szőnyi István képviselő: Megkérdezte, hogy a településrészeken lakóknak is be kell-e majd 

jönnie Sátoraljaújhelybe. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a vállalkozóval úgy készül majd a 

megállapodás, hogy Sátoraljaújhelyben 3 deponáló állomás lesz, az egyik a Szlovák Iskola és 

a Ronyva közötti terület, a másik a Kossuth tömb, a harmadik pedig a Hecske ABC-nél a 

Martinovics-Honvéd lakótelepen, valamint a településrészeken külön lesz 1+1 nap a 

tüzelőanyag átvételére. Elmondta, hogy 1211 háztaratást érint ez az osztás.  
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Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy a depók őrzését ki fogja biztosítani, és ki 

fogja felügyelni, hogy mindenki azt a mennyiséget kapja, ami neki jár. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az őrzést a vállalkozó fogja megoldani, a 

kapott mennyiséget a jogosult is ellenőrizheti. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy nem lehetett volna megoldani, hogy a vállalkozó 

kiszállítsa mindenkinek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy 1211 háztartás esetében nehezen tudta 

volna megoldani a vállalkozó a hatékony és gyors kiosztást. 

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter szavazásra bocsátotta  a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta azt. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag -  megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete. 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli 

nyílt ülést 8 óra 10 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

jegyző polgármester 

 


