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Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

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

és az ülést megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-

e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért a polgármester javasolta a 

napirend elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

7/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 

átszervezésére  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

5. Előterjesztés a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Lukács Márta vezető védőnő 

6. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegének jóváhagyására 

Előterjesztő: Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

8. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegének jóváhagyására 

Előterjesztő: Vietórisz Zoltán ügyvezető 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2018. évi 

mérlegének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

10. Előterjesztés Sátoraljaújhely Városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelésére  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

11. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet terület ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására 

(szóban) 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

12. Előterjesztés közművelődési megállapodások alapján történő beszámolók 

elfogadására   
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Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

13. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető 

14. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 

támogatására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy május 1-én Majális a Zemplén 

Kalandparkban, ahol Soltész Vincze Tünde igazgató asszony gondolatait hallgathatták meg, 

megköszönte, hogy otthont adott a rendezvénynek. Kiemelte a művészeti iskolák csoportjainak 

felkészítőit, megemlítette a Művelődési Központ kollégáinak munkáját és a Városellátó Szervezet 

közreműködését. Május 2-án Polgármester Infó, május 3-án központi középiskolai ballagás, 

május 5-én Anyák Napi köszöntés közérdekű közleményben, majd találkozott vállalkozókkal és 

óvodavezetőkel, valamint Egerben egyeztetett Dr. Ternyák Csaba egri érsek úrral a helyi oktatási 

intézményekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy május 7-én átadásra került a Wáberer Alapítvány 

által építtetett szolgáltatóház, amely egy közösségi pont, ahol több lehetőséget adnak a hátrányos 

helyzetű családok számra, ilyen a mosás, a tisztálkodás, a foglalkozások tartása, és elmondta 

továbbá, hogy ezt a feladatot az Ökumenikus Segélyszervezet kollégái fogják felvállalni, s 

reményét fejezte ki, hogy hasznos létesítménnyel gyarapodik Sátoraljaújhely. 

Elmondta, hogy május 8-án a művészeti iskolák tekintetében egyeztetés folyt, majd a Városellátó 

Szervezet előtt álló éves feladatok áttekintésére került sor, továbbá egyeztetést folytatott a Szár-

hegy: a Magyar Kálvária tetején lévő Szent István kápolna előtt megrendezendő Pünkösdi 

Virrasztás programjáról, örömét fejezte ki, hogy egyre többen jönnek és más településekről is. 

Május 13-án egyeztetett Nagy Mariannal a Zemplén Televízió filmkészítési programjával 

kapcsolatban. Elmondta, hogy egy komoly összeget nyertek egy dokumentumfilm elkészítésére 

Trianon témájában, melyben érintett Sátoraljaújhely városa is. Az előkészítési munkálatok 

folynak, egy történész munkássága sokat fog segíteni, és akinek komoly gyűjteménye van a 

trianoni dokumentumokról, pl.: eredeti jegyzőkönyv a párizsi békekötésről.  

Május 15-én a Magyar Nyelv Múzeuma és a Kazinczy Múzeum közös sajtótájékoztatóján vett 

részt a fejlesztésekkel kapcsolatban. Ezen a napon a Megyei Közgyűlésen is részt vett. Május 16-

án megbeszélés folyt a város köztisztasága kapcsán, majd óvodai program a pódium teremben, 

Polgármester Infó az gróf Andrássy Gyula teremben, a városi színpadok építésével kapcsolatban. 

Ugyancsak május 16-án egyeztetett az energetikai pályázatokról és a Táncsics tér rendbetételéről, 

melyre 20 milliós keret áll majd rendelkezésre. Továbbá május 16-án részt vett a Sátoraljaújhelyi 

Diákok Baráti Köre által szervezett Holokauszt megemlékezésen. Május 17-én rendkívüli 

közgyűlésen vett részt, valamint a Kazinczy, a Jókai és az Esze Tamás Általános Iskola 

sportpályáinak átadására került sor. Május 18-án Családi Nap a Ligetben, május 23-án 

Polgármesteri Ösztöndíjat kapott Bárány Ferenc a Szerencsi Szakképzési Centrum 

Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskola diákja, valamint ezen 

napon a helyi uszoda különböző javításival kapcsolatban érkezett kérés.  

Május 24-én az Esze Tamás Tagintézmény bejárása történt meg, ugyanezen a napon az óvodások 

pályázat keretében egy virágkertet alakítottak ki a Hétszínvirág Óvodával szemben lévő lakótelep 
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előtt a Dózsa György utcán. Megköszönte az óvónők és a közreműködők segítségét, kiemelte a 

program fontosságát a természetszeretetre való nevelés kapcsán. Május 24-26-án a XV. Zemplén 

Országos Minősítő Társastánc Fesztivál és Koreográfus Verseny és a X. Zemplén Mazsorett 

Fesztivál és Városi Gyereknap zajlott nagy sikerrel. Május 27-én Dr. Ringer István, a 

sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Emlékmúzeum és Nyíri Péter Széphalmi Magyar Nyelv 

Múzeum igazgató urakkal egyeztetett a közeljövővel kapcsolatosan, május 28-án a térfigyelő 

kamerákkal kapcsolatban vázolták fel a lehetőségeket, elmondta, hogy három pályázat is nyert, 

mely 12 kamerát jelent, elmondta, hogy a meglévő kamerarendszerben néhány már elavult, nem 

javíthatóak, és új helyeket is lehet javasolni a kamerák elhelyezésével kapcsolatban.  

Elmondta, hogy a két testületi ülés között a legfontosabb esemény a május 26-án megtartott 

Európa Unió Parlamenti választás, amely uniós országként, Magyarországot és Sátoraljaújhelyt 

is érintett, valamint választási központként is. Megköszönte a választásokon résztvevőknek a 

magas, majdnem 40%-os részvételi arányt. Megköszönte a munkáját a választási bizottság 

tagjainak, a jegyző úrnak, és mindenkinek, aki részt vett a választás sikeres lebonyolításában. 

Elmondta, hogy nem tud és nem hallott problémáról a választás napján, sem előtte, sem utána. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 08:13 órakor távozott az ülésről. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat. 

Megkérdezte, hogy a napirendi pont kapcsán van-e kiegészítése az előterjesztéshez. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 08:16 órakor visszaérkezett az ülésre. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatról szóló  

törvény rendelkezik arról, hogy a jogalkotási jogkörrel felhatalmazott Képviselő-testület a 

közösségi együttélés szabályairól rendeletet alkosson, bizonyos magatartásokat szabályozzon 

akként, hogy ezen magatartások megszegőivel szemben adott esetben szankciót alkalmaz. A 

szankció mértéke felső határa 150.000,- Ft ha közigazgatási eljárásban kerül elbírálásra, helyszíni 

bírságként 50.000,- Ft. Elmondta, hogy valamennyi közösségben működnie kell a szabályoknak, 

melyeket be kell tartani minden közösség polgárainak. Elmondta, hogy a felhatalmazásnak a 

jogszabályban kimondott korlátja nincsen. A Képviselő-testület a közösségi együttélés 

szabályairól rendeletet alkot, akkor a lehető legszélesebb felhatalmazással rendelkezik, akár 

„korlátlan a felhatalmazása”, hogy megállapítson a Sátoraljaújhelyben elvárt magatartások ki nem 

fejtőivel szemben szankciót. Elmondta, hogy a Képviselő-testület bármely magatartást 

meghatározhat és annak megszegőivel szemben szankciót alkalmazhat, de mindig figyelemmel 

kell lennie, hogy az a jogrendszer egységébe illeszkedjen, az alaptörvénnyel és más magasabb 

szintű jogszabályokkal sem lehet ellentétes. A Kormányhivatal azon szakmai segítségnyújtása, 

amely az elmúlt hónapokat jellemezte hívta létre ezt az előterjesztést és szabott egyfajta 

szakmaiság egy új köntöst az e tárgyban hatályban lévő rendeletnek így jogszabályszerkesztésileg 

a rendelet hatályon kívül helyezését és az új rendelet elfogadását tartalmazza az előterjesztést. 

Elmondta, hogy ha valaki összeveti a még hatályos rendeletet a rendelettervezettel, azt látja, hogy 

kevesebb tényállást tartalmaz. A tényállások egy része magasabb szintű jogszabályban 

szabályozódik. Pl.: a gyalogos övezetben a behatásra jogosult eszközök vagy az ott kifejthető 

maximális km/óra sebesség – ez a KRESZ-ben szabályozódik. Elmondta, hogy vannak olyan 

tényállások is, amelyek nincsenek a tervezetben kerülnek szabályozásra, pl.: a településképpel, 

arculati szabályok, amely ősszel az arculati kézikönyv, ezen TAK-nak rövidített szakmai 
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dokumentumokon nyugvó helyi településképi rendelet elfogadásával kerül majd a helyére. 

Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság ülésén a korábbi normaszöveget javították, de talált 

javítani valót, a 6. paragrafus 1. bekezdés b) pontjánál az első szó törlésre kerül, a 6. paragrafus 

4. bekezdés „a” betűje nagybetű legyen. A záró rendelkezések a 10. paragrafus 2. bekezdéssel 

bővült, ahol a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése is megtörténik.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte az előterjesztés kiegészítését, és megkérte az 

Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a döntésről a Képviselő-testületet. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Kérdését a 3., 4. paragrafussal kapcsolatban tette fel. Elmondta, 

hogy a Losárdy lakótelepen rendszeresen parkol személygépkocsi a játszótéren. A feljelentést 

megtette a Közterületfelügyelet felé. Megkérdezte, hogy melyik paragrafust lehet használni. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az 50.000,- Ft és a 150.000,-Ft helyszíni határ 

elég elrettentő erővel bír. Megkérdezte, hogy a fokozatosság elvét tartani kellene, van-e erre külön 

szabályozás. 

 

Kracson Norbert képviselő: Javasolta, a 6. paragrafus 4. bekezdésében, ahol „... aki a 

közhasználatú zölterületen kihelyezett tilos jelzés ellenére zöld felületet igénybe vesz.“ Ha fűre 

parkolnak, a fűre lépni tilos tábla nem ezt szankcionálja. Ha a „tilos jelzés“ kikerül, akkor 

megoldható-e így.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Kracson képviselő javaslata az, hogy sehol 

nem lehet zöld területre behajtani autóval.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a játszóterek használata kapcsán az a magatartás, 

amit Schweitzer képviselő úr jelzett az jogszabályba ütközik, e szabályozási körben a KRESZ ad 

eligazítást. Kracson képviselő úr javaslata szerint Sátoraljaújhely valamennyi közigazgatási 

területén lévő zöld terület tekintetében tilossá válik az igénybevétel. Elmondta, hogy átnézésre 

került tételesen a Kormányhivatallal együttműködésben az anyag, ebben a szabályozásban csak 

azok a szakaszok vannak, amelyek kellő odafigyeléssel, áttekintéssel megvizsgálva, magasabb 

szintű jogszabályban nem szabályozódik.  

Pasztorniczky képviselő kérdésére válaszolva, elmondta, hogy a szankció pénzben kifejezett 

értéke ún. generális maximumot jelent. A jogalkalmazási elv pedig egyfajta fokozatosságot 

tartson be a cselekmény elkövetőjével szemben a jogszabályt alkalmazó hatóság. Ezt a 

fokozatosságot komolyan veszi a Közterületfelügyelet és az osztály, valamennyi hatósági 

jogalkalmazás, hogy a fokozatosság soha szem elől nem tévesztődik. Az esetek többségében 

folyamatosan figyelmeztetéssel kezdenek, utána szolid büntetés kiszabása történik, és a 

folyamatos végrehajtás akadálya, ha a jogalany úgy ítéli, hogy a bírság sem zavarja az elkövetőt 

abban az esetben emelődik az összeg. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Kracson képviselő úr által felvetett módosító 

javaslatra a jegyző úr által elmondottak alapján a 6. paragrafus 4. bekezdése mellé kerüljön a vagy 



6 

 

tiltó táblától függetlenül gépjárművel igénybe vesz, tehát ne hajtson be zöld területre. Ez talán 

nagyobb lehetőséget ad a Közterületfelügyelők kezébe.  

 

Palicz István képviselő: Üdvözölte a szabályozást, elmondta, hogy válasz arra, amit mindennap 

látni a városban. A sétáló utcán láthatóak a problémák, általánossá vált a cigarettázás, a 

napraforgózás, az állatsétáltatás, ami tükröződik a rendeletben. Elmondta, hogy gyermeknap 

alkalmával vadul kerékpározó kamasz zavarta a rendezvényt, közterület felügyelő és rendőr nem 

volt a közelben, általánossá vált a zöld területeken való parkolás, játszás, futás a sétáló utca zöld 

területein. Figyelemfelhívással élt, hogy aki innentől zöld területen parkol, ezután ne tegye, 

szankciók érhetik. Elmondta, hogy a sétáló utcán is egyértelműbbé, láthatóbbá kell tenni a 

jelzéseket, valamint a Zemplén Televízióban és a helyi újságban meg fog jelenni a rendelet. 

Elmondta, hogy a temető esetében tenne egy finomítást, a sírhelyek, emlékművek milyenségével 

kapcsolatban, mi a határ, ha a közízléssel nem egyező sírhely kerül kihelyezésre és 

megbontránkoztatást okoz.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy az alpolgármester úr javaslatát elfogadta, a 

gépkocsival zöld területen való parkolást szem előtt tartva bírságolni vagy figyelmeztetni kell az 

ilyen területen parkolókat. Elmondta, hogy több olyan terület is van, amit le lehetne aszfaltozni, 

ahol már nincs zöld felület az autók parkolása miatt.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megköszönte a választ, a képviselőtársak javaslatait, 

s megjegyezte, hogy egy normális közösségben elképzelhetetlennek tartja a játszótérre való 

behajtást. Kérte az illetékeseket, hogy tekintsék át azokat a területeket, hogy ott vannak-e a táblák, 

amire a jogszabályban tudnak hivatkozni.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a köznyelvben guberálásnak nevezett 

tevékenység nem szerepel a rendelettervezetben. Kiegészítést tett a 3. paragrafus 1. bekezdés h) 

pontjával, „aki közterületen elhelyezett hullatéktároló edényből jogellenesen hulladékot vesz ki“ 

az is megszegi a közösségi együttélés szabályait. Ezzel a Közterületfelügyelők kezében lenne egy 

eszköz. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Palicz képviselő úr felvetésével egyetért, kérte 

javaslatának átalakítását, későbbre halasztását. Az épített környezet kiváló helye a település 

arculati kézikönyvben, az azon alapuló Tvr-ben van. Ezt a szabályanyagot jelenleg akként tekinti, 

hogy egy alkotmányos rendbe illeszthető szabály, de most a szabályozásnak majd a TAK és az 

azon alapuló Tvr elfogadásával nyílik meg a lehetősége. Eddig a pontig kér megértést és türelmet 

Palicz képviselő úrtól.  

Elmondta, hogy Pasztorniczky képviselő úr felvetése a köznapi gondolkodás szempontjából 

helyén való. A hulladékokról szóló törvény rendelkezik arról, hogy ha és amennyiben a hulladék 

tulajdonosa, azzal a szándékkal válik meg a hulladéktól, hogy hulladéknak tekinti, ez 

automatikusan a közszolgáltató tulajdonát képezi, a guberálás eltulajdonítást jelent.  

Schweitzer képviselő úr jelezte, hogy a Közterületfelügyelőkkel át kell tekinteni a 

szabályanyagot, amely magasabb szintű jogszabályban szabályozódik, fontos, hogy ismerjék és 

jól alkalmazzák a szabályokat.  

Kérte és felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelettervezet szabályanyagát ne egy 

lezárt kérdésnek tekintsék. A szabályanyag bármikor befogadni kész és képes mindazon 

szabályokat, amelyeket úgy gondol a Képviselő-testület, hogy érvényesíteni kell. Elmondta, hogy 

a jövőben bármilyen magatartást találnak, amelyek megfogalmazása szükséges lehet, ezt a 

rendeletet „élő jogszabályként” tekintsék, amely mindig képes alkalmazkodni a megváltozott 

élethelyzetekhez.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a rendelet átszabását illetően két javaslat 

hangzott el, amivel kapcsolatban dönteni kell.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester úr módosító 

indítványát Kracson képviselő úr felvetésére, mely konkretizálja a gépjárművekre vonatkozó zöld 

felület használatát.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Pasztorniczky képviselő úr javaslata a 

guberálásról szólt, amire a jegyző úr megadta a választ, hogy magasabb szintű jogszabályban meg 

van határozva. Elmondta, hogy meg kell találni a módját, hogy a konkrétan a guberálás szó 

szerepeljen a rendeletben, hogy minden állampolgár számára érthető legyen, hogy nem szabad.  

Elmondta, fontos, hogy a rendeletnek érvényt tudjanak szerezni, valamint kérte jegyző urat, 

osztályvezető urat, műszaki osztályvezetőt, beszéljék át, legyen tájékoztatás a 

Közterületfelügyelők számára a rendelet pontjainak végrehajtásáról. Elmondta, hogy térjenek 

vissza a témára az augusztusi testületi ülésen, hogy a testületi ülés napjához képest láttak-e 

változást. 

 

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

javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzati rendeletet a módosítási javaslatokkal együtt 

a közösségi együttélés alapvető szabályiról.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól  
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól 

szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a rendelet módosítás a hatályos rendelet egy 

szakaszát érinti, amelyben az anyakönyvvezető díjazásáról van szó. Az anyakönyvi eljárásról 

szóló törvény akként rendelkezik, hogy az anyakönyvvezetőt, amennyiben a hivatali munkaidőn 

túl akár a hivatal épületében, akár azon kívül házasságkötési eljárásban részt vesz, akkor 

elsődlegesen a jogalkotó szándéka szerint szabadidőmegváltás illeti meg, másodsorban díjazásra 

tarthat igényt, amely az anyakönyvvezető választása, nem a munkáltató dönti el. Abban az 

esetben, ha díjazást kér jogszabály szerint, akkor a helyi önkormányzatnak helyi rendeletében 

szabályoznia kell annak mértékét. Elmondta, hogy a szabályzás létezik, amely megalkotása óta 

nem módosult. Felmerült szükségessége annak, hogy az anyakönyvvezetők munkájának 

elismerése érdekében növekedjen a díjazás. Elmondta, hogy áttekintésre került a megyében lévő 

városok e tárgyban alkalmazott díjazása is. A javaslat szerint a hivatali időn túl a hivatal 

épületében végzett anyakönyvi tevékenység díja 10.000,- Ft-ban, a hivatali időn túl hivatali 

helyiségen kívül az anyakönyvvezető díjazása 15.000,- Ft-ban kerülhet a rendelet elfogadásával 

meghatározásra. Kiemelte, hogy a rendelet csak az anyakönyvvezető részére fizetendő díjazásról 
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szól, nem szabad beleérteni más a rendeletben szabályozott díjazást, azt a díjat, amelyet a 

házasulandó felek fizetnek meg a rendelet szerint az önkormányzat hivatala irányába. Elmondta, 

hogy a polgárok fizetési kötelezettségei nem súlyosbodnak ezzel a rendelettel. A rendelet 

módosítás az anyakönyvvezetők munkájának ellentételezéséről szól.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte az anyakönyvvezetők munkáját, elmondta, 

hogy tavaly 62 esküvőt, ebben az évben eddig 27 ceremóniát bonyolítottak le, jó és kiváló 

vélemény érkezik az anyakönyvvezetők munkájával kapcsolatban, valamint több nem 

sátoraljaújhelyi pár választja Sátoraljaújhely városát esküvője színhelyéül.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta 

a Képviselő-testületnek az önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete  

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

7/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda és Bölcsőde átszervezésére  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat külön jogszabályban 

meghatározott feladatának teszt eleget, amikor több költségvetési szerv mellett óvodát is 

működtet. A jogalkotó bizonyos garanciális szabályokat alkalmaz, melyek egy része eljárási más 

része anyagi, abban az értelemben, hogy megmondja az adott intézményen belül mit és hogyan 

lehet megvalósítani. Elmondta, hogy az óvoda kapcsán az elmúlt időszakban több szükségszerű 

módosítás igénye merült fel. Elmondta, hogy az óvodán belül az egyes csoportok, tagintézmények 

különféle nevelési elvek és nevelési programok szerint működnek. Cél, hogy választani lehessen 

a különböző profilok közül, hogy gyermekeink nevelése minél nagyobb biztonságban és még 

nagyobb szakszerűségben történjen. Elmondta, hogy megnőtt az érdeklődés a széphalmi és a 

károlyfalvai feladatellátási hely irányába, így a fenntartó az igények biztosítása érdekében a 

férőhelyek számát növeli a törvényi maximumra, kérve az intézményvezetést, hogy kellő 

odafigyeléssel töltse fel a lehetőségek figyelembevételével a csoportok létszámát, hogy a 

pedagógiai munka hatékonysága ne csorbuljon.  

Elmondta, hogy a második javaslat az óvoda által évek óta ellátott feladat, a Pöttömke Biztos 

Kezdet Gyermekházra vonatkozik, amellyel kapcsolatban a szakmában az az álláspont, hogy az a 

családsegítéshez áll közelebb, így ebben a relációban kissé távolabb esik az óvoda munkájától. 

Szükséges lenne a Pöttömke Biztos Kezdet Gyermekházat az ESZI  költségvetési szervhez tenni 

mind a humánerőforrás, mind a feladat tekintetében. 

Elmondta, hogy van egy jelenleg futó pályázat, amely egy minibölcsőde létrehozását célozza a 

károlyfalvai feladatellátási helyen, az építkezés lassan befejeződik, és szeptemberrel egy 

minibölcsődének kell itt működnie, amely a törvény szerint 7 fő ellátását biztosítva, így a meglévő 

bölcsődei feladatellátás egészül ki.  
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Elmondta, hogy az előterjesztés egyértelműen az intézményi átszervezésnek minősül, az eljárási 

törvényi garancia alapján csak július, augusztus hónapban lehet végrehajtani, valamint az erre 

vonatkozó döntést május utolsó munkanapjáig kell meghozni. Elmondta, hogy nemcsak az eljárás 

szabályozódik, a fenntartó érvényesen döntést bizonyos véleményezésre jogosult személy 

bevonása nélkül nem hozhat. Ezen átszervezés tekintetében jelezte, hogy megkapta az okiratokat 

az óvoda részéről, melyben a szülői szervezet és az alkalmazotti közösség véleményezte és 

egyetértését adja a fenntartónak ehhez az átszervezéshez. Továbbá a három nemzetiségi 

önkormányzatnak szintén véleményezési jogkörben kell eljárnia, s véleményüket be kell kérni a 

döntéshozatal előtt. Elmondta, hogy fontos a nemzetiségi önkormányzatok szerepe, hiszen 

nemzetiségi, illetve hagyományőrző jellegű az óvodában végrehajtandó pedagógiai program. 

Elmondta, hogy a tegnapi nappal a Roma, a Szlovák és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 

egyetértését fejezte ki az átszervezés tekintetében. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 

az egyetértés akként hangzott el, hogy abban a feltevésben és feltétellel adja az egyetértését, hogy 

a szlovák nemzetiséget érintő nevelés, illetve a szlovák nemzetiséget érintő jogok nem csorbulnak. 

Elmondta, hogy ezúton szeretné jelezni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felé, hogy 

a szakmai álláspont az, hogy az átszervezéssel semelyik nemzetiségi önkormányzatot nem éri 

semmiféle joghátrány.  

 

A polgármester megkérte a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a döntésről a Képviselő-testületet. 

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy a Kazinczy-kert és a Károlyfalvai Óvoda esetében a 25 

főről 30 főre emelése a felvehető gyermekek létszáma tekintetében, melyet a törvény enged. A 

Pöttömke Biztos Kezdet Gyermekház áthelyezése vonatkozásában, a gyermekház új helyszínre és 

új fenntartásba kerülne az ESZI-hez. A határozati javaslat szerint az áthelyezést augusztus 31-től 

kérték, Csernai Ferencné ESZI igazgatójaként azt kérte, hogy július 2-től kerüljön át az intézmény. 

Elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag megszavazta és kérte a jegyző urat, hogy amennyiben 

lehetséges járjon el, hogy a határidő így módosuljon. Elmondta, hogy Károlyfalván minibölcsőde 

létesül, melynek létszámát 7 főben határozta meg a bizottság.  

Ismertette a Nevelési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag 

– javasolja a Képviselő-testületnek az átszervezés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy ha meg is van a 7 gyermek Károlyfalván, de egy-két 

gyermek miatt a következő éven érdemes-e fenntartani a minibölcsődét, vagy arról lesz a 

szavazás, hogy hozzák be Sátoraljaújhelybe a gyermekeket.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az intézményi vezetés részéről és gyakorló 

szülőként is azt látják, hogy ezekre az ellátási formákra igény van, nem azért, mert az óvoda 

kötelező, hanem a foglalkoztatási mutatók, illetve az, hogy a szülők többsége visszatért a munka 

világába, valamint azt, hogy igény van arra, hogy az önkormányzat biztosítson kapacitást ezen 

ellátásokra. Elmondta, hogy a jelenlegi óvodai csoportok teljesen megteltek, és ez a 7 fő jelentős 

előrelépést mutat, hiszen további gyermekeket lehet felvenni, valamint reményét fejezte ki, hogy 

a népességi adatok is akként fognak majd mutatkozni, hogy nem merül fel annak a szükségessége, 

hogy a minibölcsőde bezárjon. Elmondta, hogy a minibölcsőde fenntartása a pályázat miatt 

indokolt, fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak.  
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További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről szóló előterjesztést.  

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2019.(V.29.) határozata 

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint fenntartó a Sátoraljaújhelyi 

Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményt 

a 2019. július 1-ei hatállyal átszervezi az alábbiak szerint:  

1.) Az óvoda engedélyezett maximális csoportlétszámát a 3944 Sátoraljaújhely 

Rákóczi u. 60. u. feladatellátási helyén 30 főben, a 3988 Sátoraljaújhely, 

Kazinczy u. 273. feladatellátási helyén 30 főben állapítsa meg. 

2.) A Pöttömke Biztos Kezdet Gyermekház feladatot az óvoda intézménynél 

szüntesse meg és helyezze át a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális 

Intézményhez 2019. szeptember 1-ei hatállyal. 

3.) Az óvoda intézményben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény a törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43/A. § (1) 

pontja alapján, „Mini bölcsőde” ellátást létesítsen 3944 Sátoraljaújhely Rákóczi 

u. 60. sz. alatti feladatellátási helyen. 

II. A Képviselő-testület az óvoda-bölcsőde intézmény módosító alapító okiratát a 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

III. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt az intézmény 

átszervezéséhez fűződő intézkedések megtételére. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 09:21 órakor távozott az ülésről. 

 

 

5. Előterjesztés a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Lukács Márta vezető védőnőt, megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, 

hogy ismertesse a Szociális Bizottság döntését. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette a Szociális Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

védőnők munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2019.(V.29.) határozata 

a védőnők munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők 2018. évi 

feladatellátásról szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

 

6. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének 

jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Seres Péter ügyvezetőt, megkérdezte, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Seres Péter ügyvezető: Elmondta, hogy Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 

mérlegéről szóló beszámolóját a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja 

a Képviselő-testületnek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegéről szóló beszámolót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2019.(V.29.) határozata 

a  Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének jóváhagyásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegének 

jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Széplakiné Sárosi Anna ügyvezetőt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető: Elmondta, hogy Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2018. évi 

mérlegéről szóló beszámolóját a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja 

a Képviselő-testületnek.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertessék a bizottságok döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegéről szóló beszámolót. 

 

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

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2019.(V.29.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegének jóváhagyásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 

2018. évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegének 

jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Vietórisz Zoltán ügyvezetőt, megkérdezte, hogy 

van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Vietórisz Zoltán ügyvezető: Elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegéről 

szóló beszámolóját a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy az ügyvezető megbízása június 30-án lejár, 

mikor lesz gondoskodva az utódjáról.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a határidő végéig megtörténik az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének kiválasztása.  
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V é l e m é n y e k : 

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ügyvezető 

nyugdíjazása előtt meg kell köszönnie elnökként azt a munkát, amit több éve végeznek közösen 

a korábbi és a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok nevében. Elmondta, hogy mindig korrekt volt 

a viszony a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető között, valamint sok sikert kívánt az ügyvezető 

előtt álló nyugdíjas évekhez.   

 

Pasztorniczky István képviselő: Megköszönte ügyvezető igazgató munkáját. Elmondta, hogy 

kell-e pályáztatni az ügyvezetői beosztást, kérdését pedig azért tette fel, hogy ne kelljen emiatt 

rendkívüli testületi ülést összehívni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Vietórisz Zoltán ügyvezető régóta végzi 

feladatát, de ez még nem a búcsú ideje. Megköszönte munkáját, és nemcsak azt, amit a Kft.-ben 

végzett, hanem amit a közigazgatásban, az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalban töltött, 

az a munka, ami elismerésre méltó.  

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegéről szóló beszámolót. 

 

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

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2019.(V.29.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegének jóváhagyásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

2018. évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2018. 

évi mérlegének jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bartus István ügyvezetőt, megkérdezte, hogy 

van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 

2018. évi mérlegéről szóló beszámolóját a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és 

jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság elnökeit, hogy 

ismertessék a bizottságok döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  
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Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k :  
 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy korábban igényelte jegyző úrtól azoknak a 

listáját, akik külsősként vannak foglalkoztatva a Kft.-nél, melyre továbbra is igényt tart.  

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2018. évi mérlegéről szóló 

beszámolót. 

 

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

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2019.(V.29.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2018. évi mérlegének 

jóváhagyásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő 

és Gazdasági Kft. 2018. évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 09:28 órakor visszaérkezett az ülésre. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Városban a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának átfogó értékelésére  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, 

hogy ismertesse a Szociális Bizottság döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette a Szociális Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. Elmondta, hogy a bizottság kérte, hogy hangozzon el a testületi ülésen, hogy jó 

Sátoraljaújhelyben gyermeknek lenni, és nagyon sok program van és állnak rendelkezésre a 

gyermekek részére.  

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

Sátoraljaújhely Városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásának 

átfogó értékeléséről szóló előterjesztést. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2019.(V.29.) határozata 

Sátoraljaújhely Városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi 

ellátásának átfogó értékeléséről   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló előterjesztést elfogadta.  

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer jól 

működik, azt a prevenció, a veszélyeztetett gyermekek feltérképezése, a problémák 

mielőbbi kezelése érdekében tovább kell működtetni. 
Felelősök: gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai 
Határidő: folyamatos 

2.) A nevelési-oktatási intézményekben a veszélyeztetettség megelőzése érdekében továbbra 

is hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésről, áldozattá válás elkerüléséről szóló előadások 

tartására különös tekintettel a drogfogyasztásra és az internet veszélyeire, továbbá arra, 

hogy jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények elérhetősége. 
Felelősök: nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: folyamatos 

3.) Az iskolai távollét esetén továbbra is csak indokolt esetben kerüljön sor orvosi igazolások 

kiállítására, utólagos igazolás kiadása továbbra se történjen meg. A továbbiakban is el kell 

érni, hogy a szülők a gyermekeiket időben a szükséges vizsgálatokra, védőoltásokra, 

szűrésekre elvigyék. A kötelezettségüket megszegő szülőkkel szemben hatósági 

intézkedéseket kell alkalmazni 
Felelősök: jegyző, házi gyermekorvosok, védőnők, Pedagógai Szakszolgálat munkatársai 
Határidő: folyamatos 

4.) Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy valamennyi 3. életévét betöltött 

gyermek óvodába járjon, szükség esetén hatósági intézkedéssel kell kikényszeríteni az 

óvodába járást. 

Felelősök: Jegyző, nevelési-oktatási intézmények vezetői 
Határidő: folyamatos  

5.) A csellengő gyermekek számának csökkentése érdekében a nyári szünet ideje alatt tovább 

kell folytatni, lehetőség szerint bővíteni a gyermekek napközbeni ellátásának különböző 

formáit. 

Felelősök: oktatási és nevelési intézmények vezetői, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Kossuth Lajos Művelődési Központ, Városi Könyvtár 
Határidő: folyamatos 

6.) A hátrányos és halmozottan hátrányos mélyszegénységben élő gyermekek segítése 

érdekében törekedni kell arra, hogy a rászorulók minél gyorsabban és amennyiben 

indokolt természetben jussanak hozzá az igényelt települési támogatásokhoz, valamint, 

hogy a szociális alapon meghirdetett önkormányzati bérlakásra pályázó, saját lakhatásukat 

másképpen megoldani nem tudó kisgyermekes családok részéről beérkezett 

lakáspályázatok prioritást élvezzenek. 

Felelősök: aljegyző, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Gazdasági- Városfejlesztési- és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 
Határidő: folyamatos 
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7.) Ruha és játékgyűjtő akciókat kell továbbra is szervezni az óvodákban, iskolákban a 

rászoruló családok, gyermekek részére. 

Felelősök: oktatási és nevelési intézmények vezetői, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Határidő: folyamatos 

8.) Továbbra is növelni kell a napi háromszori étkezést igénybe vevő tanulók számát, különös 

tekintettel a kollégistákra. 

Felelősök: oktatási intézmények nevelői, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, étkezést 

biztosító intézményegységek 
Határidő: folyamatos 

9.) El kell érni, hogy minél több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló vegye 

igénybe az iskolai szünidőkben biztosított étkeztetést. A kötelező jogszabályi 

tájékoztatáson túl az oktatási intézmények is hívják fel a figyelmet a szünidei 

gyermekétkeztetés lehetőségének igénybevételére. 

Felelősök: aljegyző, oktatási és nevelési intézmények vezetői, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
Határidő: folyamatos 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, 

megkérte, hogy ismertesse az előterjesztést a napirendi pont kapcsán. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy 2018. decemberében kötött 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata helyettesítési szerződést a IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására Dr. Molnár Erika egyéni vállalkozó 

háziorvossal. A megbízás időtartama 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig tart, ezért 

a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében szükségessé vált a szerződés 1. pontjában 

meghatározott megbízási időtartam meghosszabbítása további egy évvel, azaz 2020. június 30. 

napjáig. A megbízás időtartam dr. Molnár Erika háziorvossal egyeztetve lett javasolva, mivel egy 

komoly érdeklődő orvos jelezte szándékát a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának 

további biztosítására. Elmondta, hogy az új háziorvossal történő szerződéskötés és az ehhez 

szükséges dokumentumok beszerzése az ÁNTSZ-el, valamint a NEAK-on átmenő működési 

engedély módosítás hosszadalmas eljárása indokolttá teszi, hogy dr. Molnár Erika háziorvossal 

kötött helyettesítési szerződés meghosszabbításra kerüljön tovább egy évvel. Amennyiben a 

jelentkező háziorvos dokumentumai hamarabb beszerzésre kerülnek, a közös megegyezéssel való 

megszüntetésnek korábbi időtartama továbbra is nyitott, egy Képviselő-testületi döntéssel a 

helyettesítési szerződés hamarabb megszüntetésre kerülhet.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy dr. Molnár Erika háziorvosnak van-e saját 

körzete, valamint melyik a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet.  
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Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

dr. Plés Zsolt körzete volt, dr. Molnár Erika körzete a II. számú felnőtt háziorvosi körzet.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 

helyettesítési szerződés módosítását. 

 

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

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2019.(V.29.) határozata 

a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi IV. számú 

felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására – 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2018. (XI.28.) határozata 

alapján – kötött helyettesítési szerződés 1. pontjában a megbízás időtartamának  – 2019. 

július 1. napjától 2020. június 30. napjáig  –  időtartamra történő módosítását elfogadta.  

 

 

12. napirendi pont: Előterjesztés közművelődési megállapodások alapján történő 

beszámolók elfogadására   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte a napirend előterjesztőjét, dr. Rózsahegyi 

Ferenc jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István 

képviselőt, hogy ismertesse a Nevelési Bizottság döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta a közművelődési megállapodások alapján történő beszámolók elfogadását.   

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2019.(V.29.) határozata 

közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lavotta János Kamarazenekar 

Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20., adószám: 118448478-1-

05) közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját elfogadta.  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2019.(V.29.) határozata 

közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határtalan Örök Értékeinkért 

Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Thoroczkai u. 4., adószám: 18028867-1-05) 

közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

13. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bartus Tímea osztályvezető 

asszonyt, megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése a napirendi pont kapcsán. 

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság 

döntéseiről.  

 

Palicz Istáván képviselő: Először kérte, hogy az önkormányzati vagyonhasznosítás 8. pontját 

zárt ülés keretében tárgyalja meg a Képviselő-testület, azután ismertette a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, melyben javasolja, hogy  

I./0.  az önkormányzati tulajdonban lévő 1315/2/A/4 helyrajzi számú, Sátoraljaújhely 

Széchenyi tér 1. 1./4. szám alatti 66 m2 alapterületű, 2 szoba összkomfortos 

komfortfokozatú lakást Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

városérdekből adja bérbe Dr. Kollár Tibor neurológus főorvos részére 2019. június 1. 

napjától a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórháznál történő közalkalmazotti jogviszonyának 

fennállásáig.  

I./1.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete vásárolja meg Bobik Józsefné 

2225/A/17 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Thököly utca 2. szám alatti, 

kivett lakás megnevezésű, 39 m2 alapterületű ingatlanát 500.000,- Ft vételáron. 

I./2.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvánítsa ki vételi szándékát 

a Molnár József és Molnár Józsefné 1/2-1/2 arányú tulajdonában lévő Sátoraljaújhely, 

Thököly u. 2. I. I/2. szám alatti, 2225/A/18 helyrajzi alatti, kivett lakás megnevezésű, 45 

m2 alapterületű ingatlanát illetően. Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

konkrét vételárról az ingatlant terhelő végrehajtási jogok és egyéb terhelések összesített, 

aktuális összegének ismeretében későbbi ülésén döntsön. 

I./3.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Kovács 

Miklósné tulajdonát képező 1719/A/2 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Fasor u. 14. 

alatti lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos komfortfokozatú ingatlant. 

I./4.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete vásárolja meg Balla Kinga 

Viktória tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 337/A/5 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 14. fsz. 5. alatti kivett lakás megnevezésű, 47 m2 alapterületű 

ingatlant 2.000.000,- Ft összegért. 

I./5.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Szendi Csaba 

és Szendi Gabriella 1/2-1/2 tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 3199/9. helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Kökény u. 4. szám alatti kivett beépítetlen területű ingatlant, 

valamint ne kártalanítsa a tulajdonosokat, ne ismerje el a kárt a Sátoraljaújhely Város 
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Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005.(V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési 

Szabályzat keltekor eredő beépítési százalék tárgyában. 

I./6.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete vásárolja meg az ingatlan-

nyilvántartás szerint az 549 és 550 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Barátszer u. 2 és 2/A szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanokat. 

Hatalmazza fel Sátoraljaújhely Város Jegyzőjét a végleges döntés előkészítésére.  

I./7. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg az ingatlan-

nyilvántartás szerint a 2710 helyrajzi számú, természetben Esze Tamás u. 2. szám alatti 

ingatlan Juhász Ferenc által tulajdonolt 34/160 arányú részt.  

II./1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítsa 201/2015.(X.22.) 

határozatát akképpen, hogy annak 2. pontját vonja vissza. 

 

 

Javasolta továbbá a bizottság, hogy azon ingatlanokat, amelyeket megvásárlásra javasolnak, csak 

abban az esetben vásárolja meg az önkormányzat, ha a pénzügyi keret azt lehetővé teszi.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Kérte a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati 

vagyonhasznosítás 7. pontját zárt ülésen vitassák meg.  

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás 

I./7. pontjának zárt ülésen való megvitatását.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az I./7. pont: a 

Juhász Ferenc /Sátoraljaújhely, Esze T. u. 2. szám alatti ingatlan (2710. hrsz.)/ által történt 

felajánlásról szóló döntés zárt ülésre való áthelyezését.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás 

pontjait a bizottsági elnök által elmondottak alapján, a 7. pont kivételével, mely zárt ülésre került 

áthelyezésre. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2019.(V.29.) határozata 

városérdekből történő bérbeadásról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő 1315/2/A/4 helyrajzi számú, Sátoraljaújhely Széchenyi 

tér 1. 1./4. szám alatti 66 m2 alapterületű, 2 szoba összkomfortos komfortfokozatú lakást 

Dr. Kollár Tibor neurológus Főorvos részére 2019. június 1. napjától a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház Neurológiai Osztályvezető Főorvosként fennálló közalkalmazotti 

jogviszonyának fennállásáig városérdekből bérbe adja.  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Bobik Józsefné 2225/A/17 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Thököly utca 2. szám alatti, kivett lakás megnevezésű, 39 m2 alapterületű ingatlanát 

500.000,- Ft vételáron. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

98/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi szándékát 

Molnár József és Molnár Józsefné 1/2-1/2 arányú tulajdonában lévő Sátoraljaújhely, 

Thököly u. 2. I. I/2. szám alatti, 2225/A/18 helyrajzi alatti, kivett lakás megnevezésű, 45 

m2 alapterületű ingatlanát illetően. A konkrét vételárról az ingatlant terhelő végrehajtási 

jogok és egyéb terhelések összesített, aktuális összegének ismeretében későbbi ülésén 

dönt. 

Felhatalmazza Sátoraljaújhely Város Jegyzőjét, hogy tárgyalásokat folytasson az ingatlant 

terhelő végrehajtási jogok és egyéb terhelések jogosultjaival azok végösszegét illetően. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

99/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Kovács Miklósné tulajdonát képező 1719/A/2 hrsz-ú, természetben 

Sátoraljaújhely, Fasor u. 14. alatti lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos 

komfortfokozatú ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

100/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Balla Kinga Viktória tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 337/A/5 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 14. fsz. 5. alatti kivett lakás 

megnevezésű, 47 m2 alapterületű ingatlant 2.000.000,- Ft összegért. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

101/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Szendi Csaba és Szendi Gabriella 1/2-1/2 tulajdonát képező 

sátoraljaújhelyi 3199/9. helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kökény u. 4. szám 

alatti, kivett, beépítetlen területű ingatlant, valamint nem kártalanítja a tulajdonosokat, 

nem ismeri el a kárt a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati 

rendeletében foglalt beépítési százalék korlátozása tárgyában. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

102/2019.(V.29.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

kinyilvánítja vételi szándékát az ingatlan-nyilvántartás szerint az 549 és 550 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Barátszer u. 2 és 2/A szám alatti, kivett lakóház, 

udvar megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatban, melyről Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete későbbi ülésén dönt. 

Felhatalmazza Sátoraljaújhely Város Jegyzőjét a végleges döntés előkészítésére.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

103/2019.(V.29.) határozata 

a 201/2015.(X.22.) határozata módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 201/2015.(X.22.) 

határozatát akképpen, hogy annak 2. pontját visszavonja. 

 

 

 

14. Napirendi pont: Egyebek 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy pályázat benyújtására vonatkozóan 

kiosztásra került az ülés előtt jegyző úr által az előterjesztés, ami arról szól, hogy a Szeder utca és 

a hozzá tartozó terület felújítására nyújt be pályázatot Sátoraljaújhely Város Önkormányzata. 

Elmondta, hogy minden évben lehet pályázni korlátozott mértékben. Az összköltség 67,9 millió 

forint, az önerő 37,9 millió forint. Elmondta, hogy a pályázat megvalósítása 2020-ban zajlana, 

valamint az önerő összegét a jövő évi költségvetésbe kell tervezni, abban az esetben amennyiben 

kiderül nyer a pályázat vagy nem. Elmondta, hogy az önerő komoly összegű, ilyen a pályázat 

típusa, mely érinti az utcák felújítására szánt forrásokat. Elmondta, hogy elkezdődik ebben az 

évben a Dókus utcának a felújítása, majd a Szeder, a Kopaszka utca is, melyek lépésről lépésre, 

három év alatt valósulna meg, valamint alapját képezze a pályázat megnyerése.  

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Kracson Norbert képviselő: A jövőre való tekintettel elmondta, hogy lassan kiköltözik a 

Városellátó Szervezet és elfoglalja a régi laktanyát. Elmondta, hogy vannak olyan területek, mint 

az alsó részen az uszodánál a Balassi, a Csokonai, a Batsányi utcák, melyek kritikus állapotban 

vannak. A Balassi utca két közintézménnyel is rendelkezik és buszjárat megy arra. Kérte az ott 

lakók érdekében, ha lehet, vegyék fel a jövőben a felújítandók közé.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Egyetértett Kracson képviselő úr felvetésével. Elmondta, 

hogy lesznek pályázatok belterületi utak felújítására a jelenlegitől sokkal jobb konstrukcióban, 

akkor abban az esetben az említett utak is felújításra kerülnek. Kérte, hogy az év folyamán a 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság, 

alpolgármester úr, osztályvezető asszony és Bartus István állítson fel egy sorrendet, hogy ne akkor 

kezdjenek vitatkozni egy-egy pályázat esetében mely utcák kerüljenek abba a csomagba, ami az 

adott éven felújítandó, hanem legyen egy konszenzus.  
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További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta a Szeder utca felújításával kapcsolatban, a pályázat benyújtásának elfogadását.   

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

104/2019.(V.29.) határozata 

pályázat benyújtásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázati 

felhívására, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 

3. melléklet II.2. c) pontjával (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) összhangban, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az államháztartásokról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címen pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat tartalma:  

Sátoraljaújhely Szeder utca – 1903/28 hrsz „Névtelen utca” megnevezésű út 

felújítására, 2x1 sávra történő szélesítés, meglévő pályaszerkezet cseréje, valamint a 

csapadék elvezető csatorna kiépítése 

A beruházás tervezett költségei az alábbiak: 

Összköltség     67.985.562 Ft 

Támogatási igény     30.000.000 Ft 

Saját forrás      37.985.562 Ft 

A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásból 

megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti 

rendeltetésének megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával 

– használja. 

A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetésében a szükséges önerőt (saját forrást) biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2019. május 31. 
 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a kishatár átkelőnél a Ronyva-híd korlátja le 

van szakadva a középvonaltól a szlovák oldal felé eső részen. Az ideiglenes javítás látszik, de 

nem megnyugtató az állapot, a korlát leszakadt a járda betonjával együtt, szerkezeti probléma 

lehet. Elmondta, hogy a két állam közötti híd közös, nem tudja kinek a fenntartásában van. 

Elmondta, hogy foglalkozni kell a problémával amíg nem súlyosbodik a helyzet.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a hidat érintő probléma 2018. novemberi 

gépjármű általi károsodás, osztályvezető asszonnyal jártak a helyszínen, felvétel is készült. 

Elmondta, hogy felvették a magyar hatóságokkal a kapcsolatot és azt az álláspontot közölték, 

hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának nem, de a magyar hatóságoknak sem kell 

intézkedni, a híd és a sérülés a szlovák fél kötelezettsége.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egy levél megfogalmazása szükséges 

Kisújhely / Slovenské Nové Mesto polgármesterének, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kassa 

Megyei Közútkezelő Kht.-val, jelezni kell, hogy jelenleg is fenn áll a probléma.  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 09 

óra 45 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

     jegyző       polgármester 


