
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-36/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) gróf Andrássy Gyula Termében  

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. augusztus 13. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István    

Pasztorniczky István  

Róth József 

Sebes Péter  

Schweitzer Tamás  

Szász József 

   Szőnyi István 

képviselők 

 

Távol voltak:   Csernai Ferencné  

képviselő 

 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető, Tagainé Fabók Tímea 

Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető.  

 

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

aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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

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

mert 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Kérte az „Egyebek” napirend felvételét, melyben a 

rendezvénynaptár bővítése kerül előterjesztésre.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Egyetértett az „Egyebek” napirend felvételével, elmondta, hogy 

lesz egy felvetése is. 
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További vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

2. Előterjesztés az I. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő feladatellátási szerződés módosítására  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019.(VI.26.) határozata módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző (szóban) 

4. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtására  

Előterjesztő: Tagainé Fabók Tímea osztályvezető  

5. Egyebek  

 

Zárt ülésen 

 

1. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 

támogatására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a választási eljárásról szóló törvény arról 

rendelkezik, hogy mely alkalommal, ki jogosult indítványt tenni a Helyi Választási Bizottsági tagok 

és póttagok személyére.  A szavazatszámláló bizottságok, mint választási szervek helyi szinten, a 

helyben jellemző feladatokkal, a Helyi Választási Bizottság alatt tevékenykednek.  

Elmondta, hogy az őszi önkormányzati választás 2019. október 13. napjára kitűzött választása 

eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 3.§-a 

értelmében a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról a Képviselő–testület dönt, a tagjaira a 

helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyhez módosító javaslat nem nyújtható be.  

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a korábbi bizottság összetétele garancia a megfelelő 

működéshez, egy személy módosul, dr. Cselei Andrea kerülne a Helyi Választási Bizottságba, aki 

jogász és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságban is benne van.  

Javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság 

tagjainak dr. Cselei Andreát, Nyíri Pétert, dr. Kovács Lajost, valamint póttagjainak Nagyné Szentesi 

Mónikát, Ádám László Csabánét és Péntek Istvánt.  
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Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 

előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

138/2019. (VIII.13.) határozata  

Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 23.§ alapján biztosított jogkörében eljárva a Sátoraljaújhelyi Helyi 

Választási Iroda Vezetőjének indítványára, a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság  

 

tagjának  dr. Cselei Andreát, Nyíri Pétert, dr. Kovács Lajost, 

 

póttagjának  Nagyné Szentesi Mónikát, Ádám László Csabánét, Péntek István Pált  

 

megválasztotta.  

 

 

 

2. Előterjesztés az I. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő feladatellátási szerződés módosítására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszonyt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2019. június 26-ai 

ülésén döntött a házi gyermekorvosi körzetek felülvizsgálata kapcsán az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. Elmondta, hogy a II. és a III. számú házi gyermekorvosi körzetek esetében a 

feladatellátási szerződések módosítására a körzetmódosítás kapcsán nincs szükség. Az I. számú házi 

gyermekorvosi körzet vonatkozásában azonban a feladatellátási körzet utcajegyzéke a 

feladatellátási szerződés 1. mellékletét képezi, így azt a hatályos rendeletmódosítás miatt frissíteni 

kellett.  

 

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

bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

I. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 

feladatellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

139/2019. (VIII.13.) határozata  

az I. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

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 I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Premedic 

Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel – képviselő dr. Karika Margit – kötött szerződést az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosította.  

  

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.  

 

 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019.(VI.26.) határozata módosítására (szóban) 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a határozat rendelkezik arról, hogy a Városellátó 

Szervezet igazgatói feladatainak ellátására pályázatot ír ki a Képviselő-testület, melynek része, 

hogy amíg a pályázat le nem zárul a jelenlegi igazgató látja el a feladatokat. Elmondta, hogy az 

igazgató vezetői megbízása július 10-én járt le, mely az előterjesztés szöveges részében is fel van 

tüntetve, így a rákövetkező napon kellene, hogy folytatódjon a munkaviszonya. Elmondta, hogy a 

határozati javaslatban és a határozatban is a július 12. dátum szerepel. Jogilag a határozat 

módosítása szükséges, figyelemmel a július 10-ére, ezáltal az egy nap elírás kapcsán a Képviselő-

testület javítsa a határozatban szereplő dátumot 2019. július 11-ére.  

 

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

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző által elmondottak alapján a 118/2019.(VI.26.) határozat módosítását.  

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

140/2019.(VIII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2019.(VI.26.) 

határozata módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2019.(VI.26.) határozata II. 

pontját módosította az alábbiak szerint: 

 

„II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 11-től az álláshely 

pályázat útján történő betöltéséig a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói 

feladataival Páles Gábor jelenlegi igazgatót megbízza.” 
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4. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte, hogy Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

asszony helyett dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úrnak van-e kiegészíteni valója az előterjesztést 

illetően. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy rendkívüli települési támogatás az 

önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgál. Elmondta, hogy az önkormányzat 

gazdálkodási mutatója stabil, de a jelenlegi likviditási helyzet szükségessé teszi a rendkívüli 

önkormányzati támogatás igénylését. Több olyan pályázat van, ami még nem térült meg, működési 

oldalon hiány mutatkozik. Elmondta, hogy a támogatás igényléséhez a Képviselő-testület határozata 

kell, melyben a Képviselő-testület dönt a támogatási igény benyújtásáról. Amennyiben a 

Belügyminisztérium jóváhagyja ezt a pályázatot, ezen összeg a bevételi oldalon jelentkezik.  

 

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

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

szóló előterjesztést.  

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2019.(VIII.13.) határozata 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozza: 

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

számú melléklete I. 10. pontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati 

támogatás elnyerése érdekében.  

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyenek intézkedést a pályázati anyag 

elkészítésére, benyújtására és egyben felhatalmazza őket a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős:  polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5. Egyebek  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az ülés előtt kiosztott 

rendezvénynaptárban a kiegészített programokat a sötétített részek jelzik. Kérte a Képviselő-

testületet, hogy fogadja el a kibővített rendezvénynaptárt. Elmondta, hogy a városban működő 

intézmények, civil szervezetek, alapítványok részéről folyamatosan érkeznek a programajánlások, 

és valószínű, hogy egy újabb negyedév elteltével újra kérni kell a Képviselő-testület jóváhagyását.   
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy maximálisan támogatandó a kiegészített 

rendezvénynaptár, széles a választék a rendelkezésre álló programok között.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy a CLLD pályázat keretében kiegészítésre került a 

rendezvénynaptár, bővülni fog a későbbiekben is, a megfelelő időben benyújtják a kérelmeket a 

bővítéshez. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester a kibővített 

rendezvénynaptárt elfogadásra javasolta.   

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2019.(VIII.13.) határozata 

Rendezvénynaptár elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 2019-2020. évekre szóló 

kibővített rendezvénynaptár elfogadásáról. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a helyi közösségvezérelt pályázatokhoz (CLLD) 

kapcsolódó 2019-2020. évekre vonatkozó rendezvénynaptárat a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadta. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy örömmel látja a városban a készülő és az 

elkészült beruházásokat, mint pl.: az Ipari Park fejlesztését, továbbá a biciklis aszfaltfelfestések, a 

körforgalom kialakítása, de kíváncsi a részletekre. Elmondta, hogy nem találkozott a tervekkel, az 

SZMSZ tartalmazza, hogy a Városüzemeltetési Bizottság dönt átruházott hatáskörben a helyi közút 

forgalmi rendjének kialakításáról. Elmondta, hogy a közúthálózat, a közúti forgalom, valamint 

egyik beruházás témájával nem találkozott, ki döntött a kialakításról, miért nem tárgyalta a 

Városüzemeltetési Bizottság. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Képviselő-testület tisztában van azzal, hogy 

a pályázatok benyújtásra kerültek, a beruházások elkészültek, vagy folyamatban vannak. Az Uniós, 

a TOP-os pályázatokról a Képviselő-testület döntött, valószínű, hogy a közlekedési rend 

változtatása benne van a pályázatban. Elmondta, hogy a pályázat benyújtásának elrendelésével 

kapcsolatban nem volt ellentmondás a Képviselő-testületi ülésen, egyhangúlag lett elfogadva.  Ha a 

bizottság is tárgyalta volna, dupla szavazás lenne a beruházások esetében, elmondta, hogy régen 

volt, de megbeszélésre került.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az ördög mindig a részletekben van, hogy 

valóban döntöttek a pályázatok benyújtásáról, de a bizottságnál nem találkozott, most sem lenne 

késő véleményezni, döntést hozni. Elmondta, hogy a Posta-köznél lévő körforgalomnál nincs 

gyalogátkelő felfestés, balesetveszélyesnek tartja, mert arra rokkantkocsik is járnak. Elmondta, 

hogy olyan megsüllyedt víznyelő-rácsok vannak, melyek kijavítását kérte még a beruházások 

befejezése előtt.  
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Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy a Mártírok útja felújításának utolsó üteme is 

befejeződött. Elmondta, hogy a Hegyalja utcán élők szeretnének a főutca felé egy zebrát, ha 

megvalósítható, megvizsgálták a lehetőségét, osztályvezető asszonnyal bejárták a helyszínt. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy támogatja a felvetést. 

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt rendkívüli ülést 8 óra 30 perckor 

berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 

 

 


