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Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Bartus Tímea osztályvezető Műszaki és 

Vagyongazdálkodási Osztály, Tagainé Fabók Tímea osztályvezető Költségvetési és Gazdálkodási 
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Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály, Tagainé Fabók Tímea osztályvezető Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály, Zelina Zoltánné óvodavezető Hétszínvirág Óvoda, Béli Zoltán, Kaibás 

László. 
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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 9 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 szavazáskor jelen lévő 9 tagja,  9 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. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csernai Ferencné igazgató  

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda működéséről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Zelina Zoltánné óvodavezető  

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati 

rendeletének módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati 

rendeletének módosítására  
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. 

(VII.11.) önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

8. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására szerződés megkötésére  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

9. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízására   

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázat kiírására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

11. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

12. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető  
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13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

14. Egyebek 

 

Zárt ülésen 

1. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 

támogatására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés „A Közmegbecsülés Díja” adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy május 29-én Pedagógus Nap volt, gratulált 

Naár János igazgatóhelyettes úrnak a Nevelői Díjhoz. Május 30-án a Városok Falvak Szövetsége 

volt a vendég, a Városháza Dísztermében tartotta központi ülését, bemutatták a várost, a térséget, 

a lehetőségeket és a nehézségeket, elmondta, hogy kiváló volt a fogadtatás. Június 4-én az 

összetartozás napján, a Trianoni Emléknapon került sor egy rendhagyó történelem órára a 

kishatáron, majd hajóúsztatás volt, majd délután 16 órakor folytatódott a megemlékezés a 

Magyarok Világszövetsége szervezésében és az önkormányzat közreműködésével a Református 

templomban. Ugyanezen a napon a legnagyobb létszámú rendezvény a Rákóczi Üdülőben, a volt 

Ignácz András üdülőjében ezer határon innen és túli diák részvételével, ahol Orbán Viktor 

Miniszterelnök is tett látogatást, 4 és fél órát töltött el Sátoraljaújhelyben, valamint a Magyar 

Nyelv Múzeumában és az emlékcsarnokban volt egy hosszú találkozó az író szövetség tagjaival, 

a múzeum vezetőjével és dolgozóival. Elmondta, hogy június 5-én a Polgármesteri Hivatalban 

kezdte meg a bejárást, mely minden időszakban megtörténik, az összes önkormányzathoz tartozó 

és nem tartozó intézményekhez ellátogat, majd utána a vállalkozói szférát is végig járja, hiszen 

rengeteg tennivaló és kérdés, vélemény merül fel egy-egy év után is, ami helyben sokkal jobban 

megoldható, mint levelezés, telefon útján. Ugyanezen a napon honosításra is sor került, valamint 

a sportpálya beléptető rendszerével kapcsolatban kezdődtek meg az egyeztetések. Június 7-én a 

Zemplén Televízió kollégái által nyert pályázat alapján filmforgatási rész zajlott a Magyar 

Kálvárián, mely film Trianonról, annak hatásairól szól, s amelyen részt vett egy interjú erejéig. 

Elmondta, hogy június 8-án Szent Éj címmel pünkösdi virrasztás volt a Magyar Kálvárián a 

katolikus hegyközi fiatalok szervezésében, ahol Dr. Ternyák Csaba érsek úr tartotta a péntek esti 

misét. Június 10-én keresztszentelésre került sor a Zsólyomkán, elmondta, hogy eddigi életében 

még nem vett részt ilyen eseményen, mindenki tapasztalja, hogy Közép-Európában jellemzően a 

régi útelágazásoknál keresztet állítottak az emberek felajánlás, hálaadás kapcsán. Június 10-én is 

egy hasonlóra került sor a Magyar Kálvária felé vezető úton, de még nem elérve az elágazást bal 

oldalon, saját pénzből, Vitányiné Alíz felajánlása volt és került kihelyezésre a kereszt, lépcsővel, 

paddal egy kedves helyen az arra járóknak.  

Elmondta, hogy június 11-én rendkívüli testületi ülés zajlott, majd a kivitelezőkkel történt 

egyeztetés a pályázatok megvalósításával kapcsolatban. Június 12-én megbeszélésre került sor az 

Erzsébet Kórház gépészeti korszerűsítésével kapcsolatban, melynek első állomása volt 

Budapesten, majd a Művelődési Központban volt intézménybejárás. Június 13-án 90 éves 

születésnapja alkalmából Derla Istvánnét köszöntötte kollégáival, majd a Zemplén Televízióban 

folyt az intézménybejárás.  
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Június 14-én a Magyar Nyelv Múzeumában a Szépirodalmi herbárium megnyitásán mondott 

köszöntőt. Június 15-én könyvünnep volt nagyon hangulatos, kulturális környezetben a sétáló 

utcán, június 18-án rendőrségi szakmai verseny képviselőivel találkozott, a versenyen a 

közlekedési osztályokon dolgozó rendőrök vettek részt írásbeli és gyakorlati feladatokat 

megoldva. Elmondta, hogy június 19-én az Óvoda nyári egyetem megnyitójára került sor a 

Díszteremben, ezen a napon folyt az Esély otthon pályázat egyeztetése, valamint a Zemplén 

Vízmű és a Városi Könyvtár bejárására került sor az intézmények tekintetében.  

Június 20-án újabb egyeztetés folyt a kórházi gép és műszer fejlesztéssel kapcsolatban, június 21-

én indította útjára a Széphalom Kazinczy Teljesítménytúrázókat, a túra távjai 20, 50, 100 és 200 

km-es szakasz, melyre 130-140 versenyző jött az ország minden részéből, ugyanezen a napon 

Polgármester Infó. Elmondta, hogy június 22-én került sor a 17. Nemzetközi Vad- és Halételfőző 

Versenyre, gratulált a szervezőknek, a Kossuth Lajos Művelődi Központ munkatársainak, a 

Városellátó Szervezet munkatársainak, a támogatóknak, a résztvevőknek, valamint megköszönte 

az érdeklődést, hiszen nagyon sokan látogattak ki a szúnyogmentes rendezvényre.  

Elmondta a szúnyogírtás tekintetében, hogy felhalmozódott a munka és az esős idő miatt 

csúszásba kerültek a cégek, akik ezzel foglalkoznak, így néhány nappal később került sor a már 

előre megrendelt, soros írtásra, elmondta, hogy rendeltek soron kívül egy szárazföldi írtást is, így 

a kettő együtt rendkívül hatékonynak mutatkozott, valamint még három irtás lesz a következő 

hónapban és augusztus folyamán.  

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Csernai Ferencné igazgató asszonyt, 

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

 

Csernai Ferencné igazgató: Bizottsági elnök minőségében ismertette a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal 1 

tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

Elmondta, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az intézmények 9 

feladatot látnak el, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családi és gyermekjóléti szolgálatot, 

valamint a központ feladatait, támogató szolgáltatást, szenvedélybetegek közösségi ellátását, 

idősek és fogyatékosok nappali ellátását, illetve idősek otthonát működtet.  

Elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza az ellátási formáknál biztosított, nyújtott 

szolgáltatásokat, melyeket részletezni nem kívánt. Az eltelt időszak alatt pályázati lehetőségei 

megfelelő tárgyi feltéteket biztosítanak a feladatellátáshoz, egyedül a fogyatékosok nappali 

intézményénél van helyiség igény, mivel 20 fogyatékos személy nappali ellátásánál több 

csoportszobára lenne szükség. Elmondta, hogy bízik benne, hogy a későbbiek folyamán lesz erre 

pályázati lehetőség. A beszámolási időszakban alapszolgáltatási fejlesztési pályázat zajlott, 

eszközbeszerzésre, valamint konyhai eszközök cseréjére és bővítésére került sor, köszönhetően 

az önkormányzat sikeres pályázatának. Elmondta, hogy az utóbbi időben az intézményeknél 

létszámhiány jelentkezik a konyhai dolgozók, kisegítők vonatkozásában, illetve a házigondozók 

esetében. Ennek megoldására kezdeményezte a foglalkoztatási osztálynál, hogy szociális gondozó 

és ápoló képzés induljon, várhatóan július hónapban a tanfolyami képzés el fog kezdődni, és 10 

hónap elteltével követően a nyugdíjba vonuló dolgozók helyére tudnak majd szakdolgozókat 

foglalkoztatni.  
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a lakosság életkori összetétele változik, 

öregszik a városnak a társadalma. Megkérdezte, hogy nincs-e szükség bővíteni a férőhelyeket, 

van-e ilyesfajta vizsgálat.  

 

Csernai Ferencné igazgató: Elmondta, hogy az anyagban az intézményi várakozók táblázata 

alatt jelezte, hogy nehéz meghatározni. A gyakorlati munkavégzés során azt tapasztalják, hogy 

ugyanazon idős személy több intézménybe adja be a várakozási kérelmét, többnyire akkor derül 

ki, amikor férőhely üresedés keletkezik, és behívják a várakozót, kiderül, hogy vagy a Szent Anna 

Szeretetotthonba, vagy a sárospataki, vagy a szerencsi intézménybe elhelyezést nyert. Elmondta, 

hogy van egy központi elektronikus nyilvántartási rendszer, ahol nemcsak a bent lévő 

intézményben ellátottakat, hanem a várakozókat is le kell jelenteni minden hónap 5.-éig. 

Elmondta, hogy a problémát ott látja, hogy nehezen szánja rá magát az idős ember, hogy a 

megszokott környezetét otthagyja és egy bentlakásos intézménybe bekerüljön. Általában akkor 

merül fel ez, ha bekerül a kórházba combnyaktöréssel, majd akkor viszont az egyik napról a 

másikra lenne szükség az intézményi férőhelyre, amit viszont az intézmények ilyen módon nem 

tudnak biztosítani. Elmonda, hogy polgármester úrral korábban beszélt erről a problémáról, s ha 

lesz lehetőség, biztos élni fog ezzel a lehetőséggel az önkormányzat, hogy további fejlesztésre, 

bővítésre sor kerüljön, mert a demográfia az mutatja, hogy 2050-re már a lakosságnak a 30-35%-

a nyugdíjas korú lesz.  

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámolót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, - 

egyhangúlag – (egy képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2019. (VI.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte igazgató asszonyt, hogy tolmácsolja minden 

dolgozónak az önkormányzat elismerését, azért az áldozatos munkáért, amit folytattak és 

folytatnak. Elmondta, látható, hogy erre úgy kell berendezkedni, hogy szükség lesz.  

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Zelina Zoltánné óvodavezető asszonyt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István 

képviselőt, hogy ismertesse a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

döntését. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy olyan információja van, hogy a Római 

Katolikus Egyház fenntartásában lévő óvoda vagy fel lesz újítva, vagy egy új helyszínen kerül 

létesítésre. Amennyiben felújításra kerül sor, akkor az önkormányzat számára pozitív lehetőség, 

ebben az esetben dönthet a Képviselő-testület, hogy hozzájárul-e vagy sem a felújításhoz. A másik 

esetben, ha új helyszínen létesítenek óvodát, akkor visszakerül az épület az önkormányzat 

fenntartásába. Kérte óvodavezető asszonyt, hogy ebben az esetben gondolkodjanak el az óvodai 

csoportok áthelyezéséről oda, az óvoda újra nyitásáról, ezáltal kisebb létszámmal lehetne a 

csoportokat tovább vinni, több idő jutna a problémás, a fejlesztés alatt álló gyerekekre is. 

Elmondta, hogy egy olyan körülményeket lehetne teremteni a plusz egy óvodával, ami komoly 

létszámnövekedést jelenthet majd az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény számára, akár 

újabb munkahelyeket jelenthet. Továbbá megköszönte kiváló munkáját az óvodának.  

 

8:30 órakor Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszony távozott az ülésről. 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda 

működéséről szóló beszámolót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja,  9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2019.(VI.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 

Zelina Zoltánné óvodavezető: Megköszönte azt a támogatást, amit ez elmúlt egy év alatt kapott 

az óvoda, az óvodai nevelésen túl a rendezvényeikben is minden esetben megkapták a támogatást, 

segítséget. Ezek a rendezvények az óvodai nevelés sikerességét bizonyítja. Elmondta, hogy a 

gyermekek iskolában történő felmérését minden iskola nagymértékben elismeri. Egy TV híradóra 

utalt vissza, melyben Szőnyi István igazgató úr is elmondta, hogy az elsősök osztályátlaga is 

nagyon jó volt, akik átmentek tavaly az első osztályba, valamint ugyanez a visszajelzés a többi 

általános iskolából is. Elmondta, hogy ez nem egy-két ember  munkája, hanem csapatmunka, 

amiben az óvodapedagógusoknak és a nevelési munkát segítő embereknek benne van a munkája. 

Örömét fejezte ki az új lehetőség hallatán, mivel a csoportlétszám növekszik, jó lenne újabb 

csoportokat nyitni 20-22 gyermekkel egy csoportban, nem pedig 28 fővel.  
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4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendeletének módosítására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás 

keretében egy előirt vizsgálat lefolytatását követően két nem jelentős tárgykörben, egyrészt a 

polgármester jogállását érintő szabály rögzítését, másrészt a bizottsági ülések számának 

tekintetében tett javaslatot az SzMSz módosítására. 

 

8:35 órakor Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszony visszaérkezett az ülésre. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja,  9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete  

a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 4/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 
 

5. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 

 

A Polgármester kérdezte van-e az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítés. Mivel kiegészítés nem 

hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte valamennyi bizottság képviselőjét, hogy 

ismertessék az előterjesztés alapján hozott döntésüket. 

 

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

megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára.  
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Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára, valamint ismertette a Városüzemeltetési Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 7 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. (X.26.) 

önkormányzati rendeletének módosítására  
 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület a magánszemélyek 

kommunális adója adónemet bevezette, akkor döntött arról is, hogy ehhez mentesítést is fűzzön. 

A jelenlegi előterjesztés egy újabb mentesítési lehetőséget biztosít azon adóalanyok részére, akik 

korábban valamely oknál fogva nem kérték a mentesítést, ellenben a mentesítés feltételei az ő 

esetükben fennálltak. Elmondta, hogy egy másik adóalanyi körben is ad mentességet, azon 

személyek tekintetében pedig a főszabályhoz képest szigorúbb feltételekkel, továbbra is 

közszolgáltatási szerződésekkel való rendelkezés egy lényeges kritérium, illetve a mentesítés 

időpontjában nem lehet az ivóvíz szolgáltató, a Zemplén Vízmű felé hátraléka az adóalanynak. 

Amennyiben ezen feltételek fennállnak, akkor akik még nem kérték a mentességet, a javaslat 

alapján még ismételten kérhetik az adóhatóságtól.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Csernai Ferencné képviselőt, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára, azzal a 

módositással, hogy a határnap szeptember 15-ig helyett október 31-ig módosuljon. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségidöntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára, 

azzal a módositással, hogy a határnap szeptember 15-ig helyett október 31-ig módosuljon. 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy az adónem bevezetését nem támogatta, de a rendelet 

módosítását megszavazza, mert könnyítés az adóalanyok részére.  

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendeletének 

módosítását a bizottságok által javasolt módosítással együtt. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről 

szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

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

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné 

képviselőt, hogy ismertesse a Szociális és az Ügyrendi Bizottság döntését. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint 

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

testület számára.  
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  
 

Pasztorniczky István képviselő: Javaslatot tett, mely szerint rövid tájékoztatást kért a széles 

nyilvánosság miatt, hogy miért kell módosítani a körzeteket. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy mint kötelező önkormányzati feladat 

az egészségügyi alapellátás ellátása, ezen belül az alapellátáshoz tartozó körzetek kialakítása, 

amelyre vonatkozóan a Képviselő-testület rendeletet kell, hogy alkosson. Elmondta, hogy a 

Képviselő-testület rendelkezik a rendelettel, melyet időszakonként felül kell vizsgálni, legutóbb 

2017. júliusában került sor a gyermekorvosi körzetekben, amikor dr. Tóth Dezső gyermekorvos 

nyugellátásba vonulása kapcsán az ő körzete szétosztásra került a három gyermekorvosi 

körzeteihez. Elmondta, hogy már akkor megállapításra került, hogy szükséges lehet az 

elosztásnak a felülvizsgálata, illetve ezen felülvizsgálat szükségességét támasztják alá az utóbbi 

évek tapasztalatai, mivel a gyermekorvosok beszámolói alapján az volt megállapítható, hogy nem 

egységes a gyermekorvosok leterheltsége a 0-14 éves gyermekek vonatkozásában, ezáltal 

egyenlőtlenség alakult ki a bázisfinanszírozásban, amely indokolta a jelenlegi felülvizsgálatot. 

Hangsúlyozta, hogy megfelel az egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek, valamint a 

gyermekorvosok véleményének kikérésével, egyetértésével lett végrehajtva.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nehéz a körzetek, a betegszám arányos 

elosztása, sosem hatalmi szóval lett kimondva a döntés. Örömét fejezte ki, hogy sikerült egy 

konszenzust kialakítani.  

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) 

önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

 az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. 

(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

 

 

8. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására szerződés megkötésére  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy 2019. július 31-én jár le dr. Molnár 

Emese Erika a II. felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel kötött szerződése. A 

doktornő csatolta maradéktalanul azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a további 5 

évre szóló szerződés megkötéséhez. Jelezte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. 
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május 28-án megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladatellátásáról, munkájáról szóló beszámolót.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a Szociális 

és az Ügyrendi Bizottság döntését. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

javasolta a  II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására 

feladatellátási szerződés megkötését további 5 évre. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019.(VI.26.) határozata 

a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában, 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra figyelemmel, területi 

ellátási kötelezettséggel bíró II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására SI-MOL-MED 

Kft. (3950 Sárospatak, Perényi Péter utca 8., cégjegyzék száma: 05-09-030644) 

képviseletében eljáró dr. Molnár Erika Emese háziorvossal  szerződést köt a határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.     

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének 

megbízására   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjének a megbízatása lejárt, a múltkori testületi ülésen szerepelt a témák között. Az 

előterjesztésben szereplő Béli Zoltán urat, aki jelenleg pénzügyi vezetője a Városellátó 

Szervezetnek, javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a következő időszakra az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. ügyvezetésével. Elmondta, hogy Béli úrral előzetesen egyeztetés folyt dr. 

Rózsahegyi Ferenc jegyző úr részéről, valamint a remények szerint el tudja látni feladatát a 

munkaideje mellett.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István és Kracson Norbert képviselőt, hogy 

ismertesse a Gazdasági és a  Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára. 

 

 

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

javasolta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2019.(VI.26.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. cjsz: 05-09-001945 adószám: 10747230-2-05 

ügyvezetőjének 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig Béli Zoltánt (szig.szám: 

592488DE) megbízta. 

Felhívta a polgármestert, mint az egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosának 

törvényes képviselőjét, hogy a szükséges intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói 

feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 

igazgatójának a megbízatása lejárt, új pályázat kiírására kerül sor, melynek feltételei az 

előterjesztésben szerepel.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse a  

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára, illetve 2019. július 12-től az álláshely betöltéséig a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet igazgatói feladatival Páles Gábor jelenlegi igazgatót bízza meg. 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó 

pályázat kiírását. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019.(VI.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak ellátására pályázatot ír ki, a határozat 

mellékletében foglaltak szerinti feltételekkel. 

Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon, valamint a 

Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu) oldalán 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 12-től az 

álláshely pályázat útján történő betöltéséig a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 

igazgatói feladataival Páles Gábor jelenlegi igazgatót megbízza. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi II. félévi munkatervének 

elfogadására  
 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte valamennyi bizottság 

képviselőjét, hogy ismertessék az előterjesztés alapján hozott döntésüket. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára, valamint ismertette a Városüzemeltetési Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

https://kozigallas.gov.hu/
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a közvilágítási beszámoló miatt, július 31-én a 

korábban kötött 12 évre szóló szerződés lejár. 

Megkérdezte, hogy az új szerződésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás elindult-e már, 

meghirdetésre került-e, valamint mikor lesz új szerződés.  

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen jegyző úr úgy tájékoztatta, hogy alpolgármester úr tartja 

kézben a témát.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a kollégák a 

számításokon, az előajánlatok elég hektikusak voltak, kontrollálni kellett, főleg pénzügyi 

szempontból, mert nem mindig egyértelmű, hogy az a legolcsóbb, ami a legdrágább az 

üzemeltetés szempontjából. Elmondta, hogy amíg nem a legjobb ajánlatot választja ki az 

önkormányzat a későbbiekben, addig meg kell bízni a jelenlegi szolgáltatót, hogy a közvilágítás 

természetesen rendben legyen, az önkormányzatnak pedig meg kell találni azt a szolgáltatót, 

amelyik olcsóbban, energiahatékonyabban, adott esetben, bizonyos helyeken nagyobb fényerővel 

tudja megoldani. Sok kritérium van, nehéz lesz döntést hozni, ami mindenki számára elfogadható. 

Elmondta, hogy a téma akkor kerüljön a Képviselő-testület elé, amikor kettő vagy több variáció 

bemutatása lehetséges.  

 

 

V é l e m é n y e k :  
 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy már 12 éve van hatályban a közvilágítási 

szerződés, lehetett tudni mikor jár le, elő lehetett volna készíteni időben.  

Elmondta, hogy a munkaterv szeptemberi napirendjéhez történt javaslatát a bizottsági ülésen nem 

támogatták, javasolta, hogy a napirend címe úgy változzon meg, hogy tájékoztató a lejárt 

közvilágítási szerződés teljesítéséről és az új szerződés megkötéséről.  

Elmondta, hogy az októberi munkatervben az alakuló ülés és a rendes ülés napirendje szerepel. 

Javasolta, hogy az alakuló ülés napirendjét is határozzák meg, az alakuló ülésen ne tárgyalják az 

SZMSZ módosítását, azt tegyék a rendes ülésre. Elmondta, hogy az önkormányzati törvény azt 

írja elő, hogy az SZMSZ-t a Képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja 

vagy felülvizsgálja. Azért kérte, mert tényleges kérdések is felmerülhetnek, mint pl. a bizottságok 

számának meghatározása. Elmondta, hogy az alakuló ülésen ünnepélyes esemény, javasolta, hogy 

az alakuló ülésen a választás ismertetése, a mandátumok átadása, polgármester eskütétele, 

alpolgármester megválasztása, képviselők eskütétele és az alpolgármester, polgármester fizetés, 

költségtérítés megállapítása legyen napirenden. Elmondta, hogy a képviselők is egyenként tegyék 

le az esküt, mivel ez egy olyan alkalom, ahol akár bemutatkozhatnak, és növeli az esemény 

ünnepélyességét, legitimitását.  

Javasolta, hogy a rendes ülésen pedig az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása történjen meg, a 

bizottsági tagok megválasztása és eskütétele, mely esetében a csoportos eskütétel megfelel, mert 

ők delegált tagok.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő villamosmérnök, 

így sokkal jobban tisztában van azzal, hogy a közvilágítási technológiák fejlődésének, fejlesztésén 

milyen irányok vannak, milyen új technológiák jönnek, milyen üzemeltetési tapasztalatok 
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gyűlnek össze különböző önkormányzatoknál, cégeknél a közvilágítási rendszer használatával 

kapcsolatban. Elmondta, hogy nem lenne szerencsés elhamarkodott döntést hozni, tekintve a LED 

technológia viszonylag újnak mondható. Mostanra vannak az első 5-8 éves üzemeltetési 

tapasztalatok, ekkor lehet tanácsot kérni, tapasztalatot cserélni, ez az egyik ami miatt sokáig tart, 

a másik pedig, hogy 12 évvel ezelőtt egy ESCO típusú beruházással a megtakarításból volt 

finanszírozva a beruházás, s ezért lett ilyen hosszú időre kötve a szerződés a mostani 

szolgáltatóval és egy hasonlóban van gondolkodás. Elmondta, hogy egy kompakt fénycsöves 

rendszerre volt átállás 10 évvel ezelőtt, 2301 lámpatest van, ha lecserélésre kerülne LED-es 

fényszórókra, elmondta, hogy a kompakt és a LED közötti energiakülönbségben nincs akkora 

megtakarítási különbség, hogy meg lehessen finanszírozni előre. Elmondta, hogy nagyon 

felelősségteljes döntést kell hozni, van egy nagyszerű műszaki szakértő, Tóth Zsigmond, aki 

rengeteget foglalkozik ezzel a kérdéssel, nagyon alapos számításokat, felméréseket végzett már. 

A mostani világítási szint elfogadható, de lehetne jobb, az a cél, hogy jobb legyen a közvilágítás, 

de nem kellene érte többet fizetni. Elmondta, hogy jelenleg egy szakaszos felújításban 

gondolkodnak, a számait most dolgozzák ki az érintett műszaki szakértő bevonásával a kollégák, 

amely alapján a Képviselő-testület fogja megvitatni és eldönteni, hogy elinduljon a közbeszerzés 

vagy nem. Elmondta, hogy szeptemberig meg fog születni , addig is a jelenlegi szolgáltató 

változatlan körülmények, változatlan szerződési feltétekkel folytatja a szolgáltatást, ameddig 

kiírásra nem került egy új eljárás, ahol már pontosan lehet tudni, hogy milyen műszaki 

tartalommal induljon.  

Elmondta, hogy az éri meg, ha műszaki tartalom fejlesztése valósul meg és a költség csökken, ha 

ez a két feltétel megvalósul, akkor jó szívvel lehet indítani egy közbeszerzési eljárás lebonyolítást.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy februárban tett már egy közérdekű bejelentést, 

ami nem a közvilágítási szolgáltatót, hanem a hálózat üzemeltetőjét érinti. A hiányzó 

ajtószerelvények miatt tett bejelentést, az akkori testületi ülésen elmondta, hogy addig kell ezeket 

pótoltatni míg a szolgáltató szerződés nem jár le, hiszen annak a félnek a feladata, aki a passzív 

elemeket üzemelteti. Valamint köszönettel vette alpolgármester úr tájékoztatását.  

 

 

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

elfogadásra javasolta  a  Képviselő-testület 2019. évi II. félévi munkatervét Pasztorniczky István 

képviselő által tett javaslatait. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 2 igen, 7 nem szavazattal a  

Képviselő-testület 2019. évi II. félévi munkatervének elfogadását Pasztorniczky István képviselő 

által tett  javaslatokat nem támogatta.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az eredeti Képviselő-testület 2019. évi II. 

félévi munkatervét. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, 1 nem 

ellenében az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2019.(VI.26.) határozata 

a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkatervének elfogadására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi II. félévi 

munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

Felhívta a jegyzőt, hogy az érintett előterjesztőket levélben tájékoztassa az egyes 

napirendi pont címéről és az előterjesztések leadási határidejéről. 



16 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

 

12. 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: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolta az alábbiak szerint:  

 

 

I./1.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntést halassza el Boda Tihamér 1282/A/3 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 2. szám alatti, lakás 

megnevezésű, 48 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására vonatkozóan. 

Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Jegyzőt a tényállás tisztázására 

és javaslat tételre. 

 

I./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy, a döntést halassza el Sándor Istvánné, Roskof Edit 

1697/1 helyrajzi számú természetben Sátoraljaújhely, Mező utca 8. szám alatti lakás 

megnevezésű, 38 m2 alapterületű lakás felajánlására vonatkozóan. 

Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Jegyzőt a tényállás tisztázására 

és javaslat tételre. 

 

I./3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja meg  Nagy Judit Borbála 1/2 és Paltánné 

Kasicz Erika ½ tulajdonát képező 979 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Battsányi 

utca 6/B. szám alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű, 426 m2 alapterületű ingatlanát. 

 

I./4.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja meg Laczkó Györgyné 2848 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. szám alatti 182/1000 tulajdoni hányadát 

képező ingatlanrészt. 

 

II./1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne járuljon hozzá Demeter Dániel, 1472/2/A/2 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Árpád utca 44. szám alatti Önkormányzati 

tulajdonrész megvásárlása iránti kérelméhez. 

 

Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. I/3 szám alatti 58 m2 alapterületű, 2 szobás lakást városérdekből 

adja bérbe Szabó László sátoraljaújhelyi piarista szerzetes részére a kollégium felújításának 

kezdetétől, a felújítási munkálatok befejezéséig. 
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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.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás 

pontjait a bizottsági elnök által elmondottak alapján. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

120/2019.(VI.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a döntést 

elhalasztja Boda Tihamér 1282/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Dózsa 

György utca 2. szám alatti, lakás megnevezésű, 48 m2 alapterületű ingatlan 

megvásárlására vonatkozóan. 

Felhatalmazza Sátoraljaújhely Város Jegyzőjét a tényállás tisztázására és javaslat tételre. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2019.(VI.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a döntést 

elhalasztja Sándor Istvánné, Roskof Edit 1697/1 helyrajzi számú természetben 

Sátoraljaújhely, Mező utca 8. szám alatti lakás megnevezésű, 38 m2 alapterületű lakás 

felajánlására vonatkozóan. 

Felhatalmazza Sátoraljaújhely Város Jegyzőjét a tényállás tisztázására és javaslat tételre. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2019.(VI.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg  Nagy Judit Borbála 1/2 és Paltánné Kasicz Erika ½ tulajdonát képező 979 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Battsányi utca 6/B. szám alatti kivett 

lakóház, udvar megnevezésű, 426 m2 alapterületű ingatlanát. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2019.(VI.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Laczkó Györgyné 2848 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 26. szám alatti 182/1000 tulajdoni hányadát képező ingatlanrészt. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2019.(VI.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem járul 

hozzá Demeter Dániel, 1472/2/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Árpád 

utca 44. szám alatti Önkormányzati tulajdonrész megvásárlása iránti kérelméhez. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2019.(VI.26.) határozata 

városérdekből történő bérbeadásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. I/3 szám alatti 58 m2 

alapterületű, 2 szobás lakást Szabó László sátoraljaújhelyi piarista szerzetes részére a 

kollégium felújításának kezdetétől, a felújítási munkálatok befejezéséig városérdekből 

bérbe adja.  
 

 

 

13. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Kiegészítés nem hangzott el.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Képviselő-

testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2019.(VI.26.) határozata 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

14. Napirendi pont: Egyebek 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nagylétszám mellett zajlott egy esemény az 

Ignácz András féle üdülőben. Az üdülő tulajdonosa, vagyonkezelője megváltozott, a Rákóczi 

Szövetség lett a kezelője, melyről sokan érdekelhet.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem tisztje egy eladó és a vevő közötti 

információátadására. A korábbi vállalkozó adásvételi szerződés útján értékesítette az ingatlant. 

Elmondta, hogy komoly lehetőség a város számára, hiszen ifjúsági táborként fog funkcionálni a 

későbbiekben és 3500-4000 diák táboroztatására nyílik lehetőség, valamint a tulajdonos a Rákóczi 

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

óra 15 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

    jegyző       polgármester 

 


