
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-39/2019. 

 

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. szeptember 10. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István    

Róth József 

Sebes Péter  

Schweitzer Tamás  

Szász József 

   képviselők 

 

Távol voltak:   Pasztorniczky István  

Szőnyi István 

képviselők 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

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 Képviselő-testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 10 képviselő jelen van.  

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a meghívó szerint. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

tőkeemelésére (szóban) 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  
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2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottsága tagjainak megbízására (szóban) 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

 

Zárt ülésen 

 

1. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

1. Napirend: 

Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemelésére 

(szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a napirend szóban kerül előterjesztésre. Átadta 

a szót dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úrnak. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás az elmúlt években jelentős fejlesztési forrásokban részesült, ezekből gépek, 

eszközök beszerzése valósult meg, melyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nak (BMH Kft.) adta át a Társulás, és mint 

közszolgáltató használja a tárgyakat. Elmondta, hogy nemzeti vagyon részéről beszélünk, tehát nem 

ingyenesen, hanem ellenérték fejében használják, bérleti díjat fizetnek, amelynek mértéke azonos 

azzal az amortizációval, amit meg kell képezni ezeken az eszközökön. Elmondta, hogy a számlázás, 

behajtás és a díjkezelő szempontjából feladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) kb. 60%-os mértékben finanszírozza a BMH Kft.-t, a BMH Kft. a 

bérleti díj megfizetésével alulfinanszírozottsága okán elmaradt. Elmondta, hogy a BMH Kft. 

tulajdonosa a Zempléni ZHK. Nonprofit Kft., a Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve a 

MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., s ha végig 

megyünk a láncolaton, akkor annak a tulajdonosai az önkormányzatok, illetve a társulások. Ezért 

szükséges a tőkeemelés a ZHK-nál, majd az emeléssel kerül az az összeg át a BMH-hoz és a BMH ki 

tudja fizetni a bérleti díj maradék részét. Elmondta, hogy beszélt a Társulás ügyvédjével a 

pótbefizetésről, a tagi kölcsönről, a tőkeemelésről, az ügyvéd úr álláspontja, hogy a tőkeemelés 

megfelelőbb, mert ebben az esetben nemcsak egy követelés keletkezik, hanem vagyonértékű jog is. 

A tőkeemelést akként képzeli el a Társulás, hogy az önkormányzatok nem vesznek részt az 

eljárásban, ezért a Képviselő-testületnek hoznia kell egy határozatot, melyben tulajdonosként a 

tőkeemeléshez hozzájárul, de kizárólag az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás fogja végrehajtani. Elmondta, hogy a gazdasági társaságok szerkezetében ugyan növekedni 

fog a tulajdonrész, de mivel a Társulásban is ugyanazok az önkormányzatok vesznek részt, így 

összességében senkinek nem fog a tulajdonrésze aránytalanul növekedni. Elmondta, hogy az 

önkormányzatok szintjén Sátoraljaújhely továbbra is valamennyi gazdálkodó szervezetben 

legnagyobb városként és legnagyobb tulajdonosként vesz részt. Továbbá nyilatkozni kell a 

Képviselő-testületnek, hogy az elővásárlási jogával nem él. Elmondta, hogy a tőkeemelés 

Sátoraljaújhely költségvetését nem érinti.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, van-e információ, hogy miért csak 60%-ot fizet a NHKV. 
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy pontos információ nincs, a 60% mértéke a 

rezsicsökkentésből, a dolgozók időközben megemelkedett béréből, a gépek pótlásából, a bérleti 

díjból képződik.  

 

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

javasolta a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséről szóló 

előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

144/2019. (IX.10.) határozata 

a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának legfőbb döntéshozó szerve, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. (székhely: 

3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz.; cégjegyzékszám: 05-09-026447) tagjegyzékében 

nyilvántartott üzletrész tulajdonosaként, a társaság felkérésére, a törzstőke emelésre 

vonatkozó részletes előterjesztés, így a törzstőke emelés összege és a törzstőke emelés során 

vagyoni hozzájárulásra kizárólagosan feljogosított tagra vonatkozó ismeret birtokában 

hozzájárult a törzstőke emeléshez akként, hogy a törzstőke emelési eljárásban kizárólag a 

tulajdonostársak, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás vehetnek 

részt kizárólagosan.   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. 2019. szeptemberében elhatározott 

törzstőke emelési eljárásban nem vesz részt, költségvetését érintően e jogcímen 

kötelezettséget nem vállal, továbbá a tőkeemelési eljárás során, mint tagot megillető 

elsőbbségi jogát nem gyakorolja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglalt döntésre vonatkozó, azzal megegyező 

nyilatkozat megtételére.  

 

 

2. Napirend: 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 

tagjainak megbízására (szóban) 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy 2019. szeptember 15-én lejár a Sátoraljaújhelyi 

Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása. A Képviselő-testület rendes ülésének 

várható időpontja 2019. szeptember 26. Elmondta, hogy kihasználva a rendkívüli ülést és fenntartva 

a Felügyelő Bizottság tagjainak és maga a Bizottság működésének a folyamatosságát, kérte 

polgármester urat, hogy tűzze napirendre ezt az előterjesztést a Képviselő-testület rendkívüli ülésére. 

Elmondta, hogy jelenleg Cselei Lászlóné, Palicz István és Szőnyi István, akik a Felügyelő 

Bizottságban részt vesznek, számított arra, hogy a képviselő urakat az ülésen meg tudja szólítani, 

Cselei Lászlóné asszonnyal már beszélt, aki vállalja a megbízást. Egyeztetett polgármester úrral, és 

ha az érintettek vállalják, akkor biztosítandó a folyamatosságot továbbra is ugyanezen személyek 

tekintetében hozzon döntést és adjon megbízást a Képviselő-testület a Felügyelő Bizottsági feladatok 

ellátására.  
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte, hogy mindegyik személy vállalja-e.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy tisztelettel elfogadja a megbízást, valamint hozzátette, 

hogy ezzel a tevékenységgel kapcsolatban ingyen végzik a munkát. 

 

Dankó Dénes alpolgármester úr telefonon megkérdezte Szőnyi István képviselő urat, hogy elfogadja-

e a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsági tagi megbízatását, melyre igen választ 

kapott.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottság tagjának 2019. szeptember 16. 

napjától 2024. szeptember 15. napjáig terjedő időtartamra Cselei Lászlóné, Palicz István és Szőnyi 

István személyét. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 9 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

145/2019.(IX.10.) határozata 

 a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló (a 

továbbiakban Ptk.) 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

figyelemmel a Ptk. 3:121. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra a tulajdonában lévő 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottság tagjává 2019. szeptember 16. napjától 

2024. szeptember 15. napjáig terjedő időtartamra 

- Cselei Lászlóné  

- Palicz István  

- Szőnyi István  

 

lakosokat  bízta meg. 

 

A megbízásért díjazást nem állapít meg. 

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt rendkívüli ülést 8 óra 10 perckor berekesztette, 

a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 
 


