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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. április 12. napján 10:00 órakor 

 

Jelen vannak:   
   Dankó Dénes alpolgármester 

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Schweitzer Tamás 

   Palicz István 

   Róth József 

Szőnyi István 

Pasztorniczky István 

Sebes Péter  

Szász József 

képviselők 

 

Távol voltak:   Szamosvölgyi Péter polgármester 

Csernai Ferencné képviselő 

 

 

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

aljegyző 

 

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

aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket az ülést 

megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 

képviselőből 10 képviselő jelen van. A meghívó szerint egy napirendi pont van, „Előterjesztés az 

Esély Otthon pályázati program támogatási szabályzatának módosítása”. Megkérdezte, hogy 

valakinek van-e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra 

bocsátotta a napirendi pontot a meghívóban foglaltak szerint. 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

napirendi pontot: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

Előterjesztés az Esély Otthon pályázati program támogatási szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

 

 

Napirendi pont: Előterjesztés az Esély Otthon pályázati program támogatási szabályzatának 

módosítására  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Átadta a szót dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úrnak, illetve Bajzáthné 

Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszonynak.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a szabályzatot 2018. évben a Képviselő-testület 

határozattal elfogadta. A pályázat végrehajtása során az elmúlt hónapokban folyamatosan merültek 

fel olyan kérdések, melyek miatt indokolt a szabályzat módosítása, továbbá polgármester úr akként 

rendelkezett, hogy a pályázati felhívásnak 2019. április 15-én meg kell jelennie. Felhívta a 

figyelmet a lényegi változásokra az alábbiak szerint. Felmerült a korábbi technikai egyeztetések 

során, hogy a hiányszakma ne legyen a bizottság által meghatározott beltartalmú, kerüljön a 

bizottság elé olyan iránymutatás, amit a Képviselő-testület által elfogadott szabályzat tartalmaz. A 

hiányszakmák tekintetében úgy alakulna át a fogalommeghatározás az értelmező rendelkezések 

között, hogy szakmacsoportok kerülnek előtérbe, így az egészségügy, szociális szolgáltatások, 

oktatás, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika, építészet és a közszolgálat 

szakmacsoportokon belül kerül majd meghatározásra. Ezzel szűkítésre kerül a bizottsági 

kompetencia és a támogatásra jogosultak köre is. Elmondta, hogy kéttípusú támogatással kell 

számolni ezek az ösztönző és lakhatási támogatások. A bizottságok dönthetnek úgy együttes zárt 

ülésen, hogy mindkét támogatást megadják az adott pályázónak, de akkor nagyobb elvárást kell 

támasztani a jelölttel szemben, illetve dönthetnek úgy is a bizottságok, hogy csak az egyiket kapja a 

pályázó. Elmondta, hogy az önkéntetes tevékenységet a pályázati felhívás nem korlátozza, amit 

szükséges egyfajta mederbe terelni, így az önkéntes tevékenységet kizárólag az önkormányzat 

költségvetési szerveinél, vagy olyan jogi személyeknél lehet folytani, amelyek a 

kedvezményezettel, vagyis Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatba 

lépnek. Így érhető el, hogy az önkéntes munka valóban elvégzett tevékenység legyen. Pontosításra 

került a pályázatok elbírálási rendje, mely szerint a szakmai előkészítést a hivatal megteszi és egy 

rangsorolt összesítő táblázattal terjeszti elő – és itt következik a lényegi változás – a három 

bizottság együttes zárt ülése elé. A Képviselő-testület ennek a határozatnak az elfogadásával, és a 

szabályzat módosításával a döntéshozatalt a három bizottság együttes ülésére ruházza át. A 

támogatási szerződés tartalmi elemei közül a V./2. 3. pont átkerült a VII./5-6. pontjába, így 

tisztázásra került mindkét támogatás szabályrendszere. Elmondta, hogy a pályázati felhívás 

meghirdetési napja 2019. április 15., illetve az eljárási határidő a döntés meghozatalát követő 15 

nap helyett 30 napra került növelésre, így a felhívás tanulmányozására 15 nap áll rendelkezésére a 

pályázónak, május 1-el nyílik meg a határidő a pályázat benyújtására, 15 nap áll rendelkezésre a 

benyújtásra, amelyre május 17-ig van lehetőség. Ezt követően az előterjesztést együttes bizottsági 

ülésre készíti elő a hivatal, rangsorolva, feldolgozva, javaslatunk szerint május végén lenne a 

döntés, a döntésről az értesítés 8 nap múlva megtörténne, közben a döntéshez az előkészületek 

folynának, vagyis ha pénzbeli a támogatás, akkor a támogatási szerződések előkészítése, ingatlan 

esetében az ingatlan átadása vagy megtekintése. Elmondta, hogy 2019. július 1. a véghatáridő, 
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amelyre minden pályázó valamennyi pályázata feldolgozásra kerül és a döntést követően a 

folyósítás, minden támogatott esetében rendelkezésre áll. Természetesen amennyiben ez hamarabb 

megtörténik, korábban lehet teljesíteni, akár június folyamán. Felhívta a figyelmet a VII. pontra, 

hogy amennyiben már van egy ilyen lehetőség, hogy berendezett ingatlant és/vagy jelentős mértékű 

támogatást adjon az önkormányzat, növelve ezzel a helyben maradást, az ide letelepülni 

szándékozók számát, akkor legyen ez a személyi kör minél szélesebb. Ezért a javaslat szerint a 

VII./4.pontja alakul át akként, hogy nem 100.000,- forintban, hanem 50.000,- forintban 

részesülnének, amennyiben pénzbeli ösztönző támogatást kapnak a jogosultak, így nem 14, hanem 

28 pályázó az, aki támogatásban részesülhet, tehát van 14 bérlakás, illetve 28 pályázó kaphat 

ösztönző támogatást. Amennyiben pedig átfedés keletkezik a két támogatás között, akkor ez a kör 

szűkebb lesz. A szempontrendszer ad egyfajta zsinórmértéket a döntéshozatal elősegítésére. 

Javasolt különböző pontozás a családi állapot tekintetében van, a házasok és a többgyermekesek 

kapják a legtöbb pontot. A munkahely szempontjából is, aki határozatlan idejű szerződéssel 

rendelkezik, az kapja a legtöbb pontot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatban a helyben élők 

helyben tartása ugyanolyan kiemelt cél, mint az, hogy egyfajta hazai migrációval növeljük a 

lakosságszámot, ezért szakmailag az újhelyi lakcímmel nem rendelkezők kapjanak nagyobb 

pontszámot. Ugyanígy érvényesülnek a pontszámok az életkor és az iskolázottság tekintetében is. 

Elmondta, hogy ha valamelyik pályázó mindkét támogatást megkapja, akkor ezek a személyek a 

legmagasabb szintű elvárásnak feljenek meg, és ez egy szűk kör legyen, így az elérhető maximális 

pontszám 90%-át kell elérni, ebben az esetben nyílik meg a lehetősége, annak, hogy valaki mindkét 

támogatásban részesüljön. Kérte a Képviselő-testületet, hogy fontolja meg a szakma által is felvetett 

nyitott kérdéseket, valamint egy új határozat kerüljön megalkotásra és ne a jelenleg életben lévő 

módosuljon. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy kész vannak-e a lakások. Elmondta, hogy ha a 90%-os 

korlátozást tartja a testület a két támogatás igénylése esetén, akkor a hiányszakmát tanuló 

sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkező már kiesett a támogathatók köréből.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a lakások fele 100%-ban elkészült, a másik fele 

pedig május 1-ei hatállyal kerülnek befejezésre.  

 

Palicz István képviselő: Megkérdezte, hogy döntéshozónak a három bizottság tagjai számítanak, 

vagy a Képviselő-testület. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy csak a bizottsági tagok.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy az eredeti határozat mikor készült, mi a száma, 

és mikor lépett hatályba. Új szabályzatot kell elfogadni, vagy a régi módosítására kerül-e sor. 

Elmondta, hogy a régi szabályzat hatályon kívül helyezése szükséges. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy 2018. október-novemberében készült az előző 

határozat, a határozatot elfogadta a Képviselő-testület, a határozat alapján érvényes és hatályos volt 

a szabályzat. Alkalmazására azért nem került sor, mert nem voltak elkészítve az ingatlanok, nem 

volt meghirdetve a pályázat, nem volt adott a tárgyi feltétel, ezért nem került alkalmazásra. 

Elmondta, hogy a szabályzat módosítására is lehetőség van, azonban egyszerűbb úgy 

megfogalmazni, hogy a Képviselő-testület ezen az ülésén, a határozat mellékleteként megfelelő 
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szabályzatot elfogadta. A záradékban szerepeltetésre kerül az előző szabályzat hatályon kívül 

helyezése.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az önkéntes munkavégzés idejére nincs időtartam 

meghatározva, megkérdezte ki hoz döntést az önkéntes munka végzéséről. Hiányolta a célcsoport 

meghatározását. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a célcsoporton már nem lehet változtatni. A 

szakmacsoportok meghatározásra kerültek, hogy támpont legyen. Az önkéntes munkával 

kapcsolatban elmondta, hogy civil szervezetnél, önkormányzati intézménynél, jog személynél lehet 

helyt adni. A megkötésre kerülő támogatási szerződésben lesz majd feltüntetve, hogy milyen 

szervezetnél, milyen formában fogja a pályázó az önkéntes munkát elvégezni a fenntartási időszak 

végéig. Elmondta, hogy a lakhatási támogatás esetében 2 évre fog szerződni az önkormányzat, a 

nyertes pályázóval, az ösztönző támogatás esetében pedig 1 évre fog szerződni, mely idő alatt 

folyamatosan kell önkéntes munkát végezni.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a határozat nem valamennyi szabályt felölelő, teljes 

szabályanyagot magában foglaló szabályzat, csak azokra vonatkozóan tartalmaz normákat, amely 

más szinten más dokumentumban nem szabályozódik. A közérdekű önkéntes tevékenységről 

törvény van. Elmondta, hogy van egy pályázati felhívás és útmutató, ami ugyan nem jogszabály, de 

a pályázat végrehajtása szempontjából egy minősített alapdokumentum, polgárjogi szerződés kerül 

majd megkötésre a pályázókkal.   

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatott munkaviszonnyal rendelkezők miért 

nem pályázhatnak. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy ebben az esetben 14 bérlakásról és 28 pénzbeni 

támogatásról van szó, nem gondolná, hogy közfoglalkoztatottakat kell bevonni. Véleménye szerint 

azokat az  intézményekben, gyárakban, egyéb munkahelyeken határozott szerződéssel rendelkező 

munkavállalóknak szeretne az önkormányzat lehetőséget adni családalapításhoz, könnyebb 

lakhatáshoz juttatni, mert a helyi gazdasági demográfiai helyzetet jobban szolgálja, ha nem egy 

közfoglalkoztatási státuszban lévőt juttatunk kedvező helyzetbe, hanem egy olyan fiatal házaspárt, 

akik sátoraljaújhelyi munkavállalással rendelkeznek. 

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a szakmacsoport módosítható, vagy bővíthető-e. A 

lakcím szempontrendszernél, illetve a munkahellyel való rendelkezés szempontrendszernél célszerű 

lenne nemcsak két kategóriát alkotni. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a szakmacsoport módosítható. A lakcímmel 

kapcsolatosan felmerült kérdésre válaszolva elmondta, hogy aki ide költözik Sátoraljaújhelyre, 

vállalja, hogy itt marad két évig, az több ponttal támogatandó, de az is támogatandó, hogy ha a 

helyben élő fiatal szeretne külön költözni és önálló életet kezdeni. Azonban a hosszútávú célokat 

nézve a város szempontjából előnyösebb lenne, ha azt ösztönözné az önkormányzat, hogy a 

potencionális munkavállalók ne csak munkavállalók, hanem sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkezők 

is legyenek. A pénzbeli támogatásnál az 50.000,- forint támogatásból finanszírozható egy átlagos 

albérlet, mely átlagosan a városban 18.000-45.000 forintig terjed. Elmondta, hogy jelenleg a 

támogatási forma bruttó, de azon dolgoznak, hogy ne kelljen utána adózni, és tulajdonképpen úgy 

működjön, mint egy ösztöndíj. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy magyar állampolgár és a nem magyar állampolgár is 

megkapja a támogatást. 
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy jogszabály alapján igen, a nem magyar állampolgár, 

ha munkavállalóként Sátoraljaújhelybe költözik akkor benyújthat pályázatot.  

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Javasolta az önkéntes munkavégzéssel kapcsolatban az időtartam 

vonatkozásában tegyenek hozzá egy kitételt, hogy a „pályázat a támogatási szerződésben 

meghatározottak szerint”, utalás legyen az önkéntes munkára. Javasolta, hogy az ezzel kapcsolatos 

döntést a IV./2. pontban meghatározott bizottságok hatáskörébe utalná. Elmondta, hogy a célcsoport 

meghatározása, valamint a II./1./d) pontban a közeli hozzátartozó fogalom leírásában a rokon 

szóhasználat nem jogszerű megfogalmazás. A pontozással kapcsolatban elmondta álláspontját, hogy 

ne legyen hátrány az, ha valaki már itt lakik, a Sátoraljaújhelyiek is kapjanak támogatást, legalább 

olyan mértékben, mint aki nem Sátoraljaújhelyben lakik. Véleménye szerint a szabályzat I./2. 

pontjában a „vállalkozóként kívánnak munkát vállalni” ugyancsak nem pontos megfogalmazás. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy érthető, ha garanciákat szeretne a szabályzatban, de 

a szabályzatnak nem célja, hogy a támogatási szerződéssel ellentétes jogviszonyokat hozzon létre, 

hiszen akkor nem lesz elszámolható a támogatás. Elmondta, hogy a rokonság fogalma tágabb, mint 

a közeli hozzátartozó fogalma. A közeli hozzátartozóság a szabályzatban akkor nyer értelmet, 

amikor a döntéshozó és a pályázó viszonyában vizsgálunk bármit, miért ne lehetne ezen a közeli 

hozzátartozó viszonyon túl egy szélesebb rokonság fogalmat alkalmazni, olyan célcsoporton belüli 

rokonok tekintetében, akik összeköltöznek, és egyébként a döntéshozóval közeli hozzátartozói 

jogviszony nem áll fenn.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy a szempontrendszernél a 6 pontot annak a pályázónak 

adná, akinek munkaszerződése határozatlan idejű és házas/élettársa munkaviszonyban áll, vagy 

gyes, gyed ellátásban részesül, valamint a határozott időtartamra szóló munkaszerződésnél pedig a 4 

pontot, és bejönne a határozatlan idejű az kapna 2 pontot.  

 

Palicz István képviselő: Örömmel vette, hogy az első családok, házastársak hamarosan 

beköltözhetnek a sátoraljaújhelyi lakásokba. Elmondta, hogy IV./2.,3. pontja alapján a döntéshozók 

köréből, a megjelölt három bizottságban lévő külső bizottsági tagok esetében a gyermekek ne 

essenek ki a pályázók köréből. Elmondta, hogy az, hogy valaki határozott vagy határozatlan 

munkaviszonnyal rendelkezik, nem a dolgozón múlik, hanem a munkáltatón. Elmondta, hogy egyes 

esetekben első alkalommal próbaidős szerződést kötnek, csak utána van határozott szerződés. 

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy kerüljön elfogadásra a szabályzat az elmondottak szerint 

és megkérdezte, hogy később lehet-e módosítani. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy lehet módosítani, de később, amikor pályázatok 

vannak bent, felvetődhetnek olyan kritikák, hogy egyesek kiszorulhatnak.  

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy örül annak, hogy ilyen pályázatot lehet kiírni 

Sátoraljaújhelyben. Véleménye szerint nagyobb pontozási súlyt kellene adni azoknak, akik 

hiányszakmával rendelkeznek és ide akarnak jönni dolgozni. Úgy látta, hogy a családi állapot 

fontosabb, mint a hiányszakmával való rendelkezés.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nevesítésre kerül az, hogy mit 

nevezünk hiányszakmának, ez egy alap. Elmondta, hogy jelen pályázat szerint a pályázó, ha május 

2-án nyújtja be a pályázatot, nem fog tudni beiratkozni hiányszakmát tanulni.  
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” lakhatási 

pályázat értékelési szempontjai és pontrendszere 6. Előnyök című pontjának törlését.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az EFOP-1.2.11-16-2017-

00041 Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” lakhatási pályázat értékelési szempontjai 

és pontrendszere „6. Előnyök” című pontjának törlését támogatta.  

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” ösztönző 

támogatásainak szabályzatának II./1./c) pontjában a hiányszakmáinak kibővítését a közgazdaság és 

a művészetközművelődés-kommunikáció szakmacsoporttal.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – egyhangúlag – 

elfogadta az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” ösztönző támogatásainak szabályzatának II./1./c) 

pontjában a hiányszakmáinak kibővítését a közgazdaság és a művészetközművelődés-

kommunikáció szakmacsoporttal. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 Esély Otthon 

– „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” lakhatási pályázat értékelési szempontjai és pontrendszere 2. 

pontja alapján 6 pont adható: az együtt költözők esetén, házas/élettárs kapcsolat esetén mindketten 

rendelkezzenek munkahellyel, vagy egyikőjük gyed, gyes ellátásban részesül, 4 pont adható: a 

házas/élettárs nincs benne az előző kategóriában, valamint 2 pont adása a határozott szerződéssel 

rendelkezőknek. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az EFOP-1.2.11-

16-2017-00041 Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” lakhatási pályázat értékelési 

szempontjai és pontrendszere módosítását, miszerint a 2. pont alapján 6 pont adható: az együtt 

költözők esetén, házas/élettárs kapcsolat esetén mindketten rendelkezzenek munkahellyel, vagy 

egyikőjük gyed, gyes ellátásban részesül, 4 pont adható: a házas/élettárs nincs benne az előző 

kategóriában, valamint 2 pont adása a határozott szerződéssel rendelkezőknek. 

 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” ösztönző 

támogatásainak szabályzatának – önkéntes munka a szabályzatban „a támogatási szerződésben 

rögzítettek szerint” bekerüljön a szerződés szövegébe.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta, az „Esély Otthon 

Sátoraljaújhelyen!” ösztönző támogatásainak szabályzatának – önkéntes munka a szabályzatban „a 

támogatási szerződésben rögzítettek szerint” kiegészítés bekerüljön a szerződés szövegébe. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta, hogy a rokoni kapcsolat ne legyen kizáró 

tényező a döntéshozó három bizottságban lévő képviselők és külső bizottsági tagok esetében. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta, hogy a rokoni 

kapcsolat ne legyen kizáró tényező a döntéshozó három bizottságban lévő képviselők és külső 

bizottsági tagok esetében. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 Esély Otthon 

– „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” lakhatási pályázat értékelési szempontjai és pontrendszere 4. 

pontját, mely szerint az a pályázó, aki nem rendelkezik sátoraljaújhelyi lakcímmel 4 pontot, aki 

pedig rendelkezik sátoraljaújhelyi lakcímmel 2 pontot kapjon. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – egyhangúlag – 

elfogadta, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” 

lakhatási pályázat értékelési szempontjai és pontrendszere 4. pontját, mely szerint az a pályázó, aki 

nem rendelkezik sátoraljaújhelyi lakcímmel 4 pontot, aki pedig rendelkezik sátoraljaújhelyi 

lakcímmel 2 pontot kapjon. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az EFOP-1.2.11-16-2017-00041 Esély Otthon 

– „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen!” ösztönző támogatásainak Szabályzatát. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2019.(IV.12.) határozata 

az Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak 

Szabályzatának elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon 

Sátoraljaújhelyen” ösztönző támogatásainak Szabályzatát a határozat melléklete szerint 

elfogadta. 

A Képviselő-testület a 158/2018. (X.31.) határozatát a jelen határozattal visszavonta. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt rendkívüli ülést 

11 óra 00 perckor berekesztette.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.                  Dankó Dénes sk. 

jegyző                  alpolgármester 

 


