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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 11 képviselő jelen van. Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő úr 

jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.  Javasolta, rugalmas 

sorrendváltozásként, hogy két napirendi pont vendég előadója később érkezik, megérkezésük idején 

kerüljön megtárgyalásra napirendjük.  

Elmondta, hogy szomorú esemény történt az elmúlt napokban, amely érinti Sátoraljaújhely városát, 

a város önkormányzatát, és a Polgármesteri Hivatalt. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

elhunyt. Megkérte a Képviselő-testületet, hogy egy perces csenddel, főhajtással emlékezzenek 

személyére.  

 

A jelenlévők egy perces néma felállással adóztak Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

emléke előtt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi 

pontokat illetően, majd szavazásra bocsátotta módosító indítványát. 

 

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

egyhangúlag - elfogadta a módosító indítványt, mely szerint a két vendég előadó érkezésekor 

tárgyalják a két napirendi pontot. 

 

További vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért a polgármester 

javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

 

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: 

 

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. Beszámoló Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 5 évet átfogó tevékenységéről 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi időarányos gazdálkodásának 

helyzetéről 

Előterjesztő: Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosítására  

Előterjesztő: Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

5. Előterjesztés a kerítést és a homlokzatot érintő díszítőelem elhelyezéséről szóló 7/2019. 

(V.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

6. Előterjesztés a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

7. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (VII.14.) önkormányzati 

rendelet módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 



3 

 

8. Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére   

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

9. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Településképi Arculati 

Kézikönyvének jóváhagyására 

Előterjesztő: Radványi György DLA Főépítész 

10. Tájékoztató a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és 

javítási munkákról, előterjesztés közvilágítási üzemeltetési szerződés jóváhagyására 

Előterjesztők: SPIE Hungária Kft. képviselője: Eiterer Zoltán üzletág igazgató,  

                   dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

11. Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója Donkó József 

         Szakmai helyettes: Rózsás Andrea Erzsébet  

12. Beszámoló az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről  

Előterjesztő: dr. Lőrincz Anna iskolaorvos  

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tagi kölcsön szerződéseivel 

kapcsolatos döntések meghozatalára   

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

14. Előterjesztés a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi  Szövetség határon 

átnyúló Európai Uniós pályázatának önerő támogatására  
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

15. Előterjesztés a PREC-CAST Öntödei Kft. és a CERTA Zárgyártó, Présöntő és 

Szerszámkészítő Kft. által elnyert, a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok ösztönzésére kiírt pályázat 2019. évi 

kifizetésének elbírálására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 

évi fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

17. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2019.(V.29.) 

határozatának módosítására  
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

18. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

19. Előterjesztés a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására  
Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

20. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető  

21. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

22. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására 

(szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  
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1. Napirendi pont: Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy június 28-án a Semmelweis Napi 

rendezvényen vett részt többet magával a Díszteremben, ahol átadásra került a Közegészségügyi 

Díj. Június 29-én Nemzetiségi Nap volt Károlyfalván, július 3-án délután Sportnap a Dohány Úti 

Sportpályán, július 13-án a villamosított vasútszakasz átadására került sor dr. Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter úr jelenlétében, még aznap eleget tett egy régi meghívásnak, a 

Bajai Halászléfőző Versenyen vett részt alpolgármester úrral együtt. Július 16-án Fogadóóra a 

Zemplén Televízióban, július 18-án rendkívüli testületi ülés, majd PM infó zajlott, július 19-én a 

Dohány Úti Sportpálya átadására került sor, rekortán pályával, játszótérrel, távolugró, hármasugró 

pályával, kosárlabda pályával, öltözővel ellátott épülettel. Július 20-án Károlyfalva Nyitott Pincék 

rendezvény vett részt, köszönte a meghívást, július 24-én a szépkorú Végső Józsefnét köszöntötte 

95. születésnapja alkalmából. Ugyanezen a napon a Zemplén Kalandparkban és a Földhivatalban 

tett intézményi látogatást. Július 25-én Gubala Róbert atyától búcsúztak, mivel más helyre helyezte 

érsek úr, ezen a napon a Pirehab sátoraljaújhelyi cégénél és az önkormányzati varrodában volt 

látogatáson. Július 30-án honosítási eskütételre került sor. Július 31-én a Certa Kft-nél és a 

Refratechnik vállalkozásnál járt, augusztus 6-án Fogadóóra a Zemplén Televízióban, ezen a napon 

a Dohánygyárban tett intézménylátogatást, majd Lakossági Fórum zajlott a Majális Parkban az 

Oremus utcai vízbekötés ügyében. Augusztus 7-én összdolgozói értekezlet zajlott a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórházban, ahol bejelentette, hogy megkezdődik az északi pavilon felújítása, augusztus 

10-én koncert volt a Városháza udvarán a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában, a Zempléni 

Fesztivál programcsomag részeként, augusztus 13-án rendkívüli testületi ülés zajlott, ugyanezen a 

napon Lóczi Tamással az új római katolikus parókussal találkozott, aki Miskolcról érkezett a 

sátoraljaújhelyi plébániára. Augusztus 15-én a Néptáncfesztivál megnyitó ünnepségén vett részt, 

augusztus 16-án a szépkorú Szűcs Lajosné köszöntésére került sor 90. születésnapja alkalmából. 

Augusztus 18-án Kastélykerti Mulatságok Széphalomban, augusztus 21-én a szépkorú Tóbiás 

István köszöntése volt 90. születésnapja alkalmából, ugyanezenen a napon a Szerencsi Szakképzési 

Centrum új vezetője és kancellár asszonya mutatkozott be. Augusztus 23-án az ICOMOS 

Konferencia szervezőivel, építészmérnökökkel egyeztetett, elmondta, hogy jövőhéten csütörtök, 

péntek, szombaton a Díszteremben tartják ülésüket, mely nagy elismerés Sátoraljaújhelynek.  

Augusztus 24-én koszorúzásra és megemlékezésre került sor a női elítéltekre a Sátoraljaújhely 

Fegyház és Börtön nyugati oldalán, ugyanezen a napon a Rudabányácskai Hagyományőrzők Napja 

rendezvényen megnyitó beszédet mondott. Augusztus 27-én a Deák Úti iskola tanévnyitó 

értekezlete zajlott a Díszteremben, augusztus 28-án a Kossuth tömb-belső átadása történt meg, 

parkírozó, sétányok, városi WC, játszótér került kiépítésre. Szeptember 1-én tanévnyitó ünnepség 

csengőosztással a Református templomban, szeptember 2-án az általános iskolákban tanévnyitó 

ünnepségein vett részt csengőosztással. Szeptember 3-án Fogadóóra a Zemplén Televízióban, 

szeptember 4-én Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnökével tárgyalt, szeptember 5-én a 

Miskolci Egyetem Tanévnyitó ünnepségére került sor a Díszteremben, elmondta, hogy ebben az 

évben három szakkal indul az egyetemi-főiskolai képzés Sátoraljaújhelyben. Szeptember 6-án 

labdarúgó torna megnyitó zajlott, mely a Sport és Barátság Torna a Pázsit utcai sportpályán, nyolc 

csapat versenyzett. Szeptember 10-én rendkívüli testületi ülésre került sor, szeptember 11-én a 

Közbiztonsági Pont átadása történt meg a Thököly utca 2. szám alatt, megköszönte a műszaki és 

vagyongazdálkodási osztályvezető asszonynak munkáját ebben az ügyben. Szeptember 12-én 

Megyei Közgyűlésen, szeptember 13-án az Egészségfejlesztési Iroda Napok az Egészségért 

rendezvény megnyitóján, aznap reggel a szovátai fiatalok fogadásán vett részt a Díszteremben, akik 

a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája Határtalanul pályázata keretében voltak Sátoraljaújhelyen.  

Szeptember 14-én a Zempléni és Abaúji Várak Projektnyitó rendezvényén vett részt 

Boldogkőváralján, szeptember 15-én Magas-hegyi Futóverseny zajlott, szeptember 17-én PM infó. 
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Szeptember 18-án Településképi Arculati Kézikönyv partnerségi egyeztetése kapcsán lakossági 

fórum volt a Díszteremben, Ducsai Attila interjúkészítése, szeptember 19-én az önkormányzat, a 

Művelődési Központ és a Városellátó Szervezet közmunkás munkatársainak köszönte meg a 

munkáját és adta át a nettó 54.000,-Ft bérkiegészítést a Kormány döntése alapján. Szeptember 21-

én a XIII. Nemzetközi Kórusfesztivál megnyitóján vett részt a Piarista Templomban, szeptember 

24-én „Fényes Újhely” Vetélkedő zajlott a Díszteremben, majd PM infó, ugyanezen a napon Város 

Hete rendezvény megnyitójára került sor, szeptember 25-én a Biztonság Napja rendezvény a Polgári 

Védelem, a Tűzoltóság és a Rendőrség közös szervezésében történt, melyen sok szervezet és 

érdeklődő is részt vett a rossz idő ellenére. 

Elmondta, hogy mindenki láthatja, hogy rendeződött a Piac helyzete uniós forrásból, közbeszerzési 

eljárás után az Ig-Mend Kft. nyerte el a munkát, mely meglehetősen lassan folyt, ugyanakkor 

határidőre teljesítette a feladatot a kivitelező. Több esetben előfordult, hogy a munkaterület reggelre 

nem volt olyan állapotban, amilyennek lennie kellett volna. Elmondta, hogy amikor a pályázat 

tervezésekor két lehetőség közül lehetett választani, egyrészt a beruházás idejére a Piacot, mint 

működőképes egységet lezárják, hat hónapon keresztül más helyszínen legyen, másrészt az Újhelyi 

emberek érdekeit figyelembe véve, mindenki tudomásul veszi, hogy a Piac munkaterület, de 

előírásra került a kivitelezőnek, hogy biztosítani kell a heti háromszori Piaci nap megtartását. 

Elmondta, talán mindenkinek jobban oda kellett volna figyelnie, hogy milyen a környezete, vagy 

az eladók nem ragaszkodnak a megszokott helyükhöz, vagy nem szedik le a szalagot, amelyek körül 

zárták a munkaterületet, talán kevesebb probléma lett volna.  

Elmondta, hogy a két testületi ülés között elindult a választási kampány, jelentek meg szórólapok, 

mellyel nincs probléma, de egy esetben meg kellett szólalnia, mert Róth József képviselőtárs nem 

tudja függetleníteni magát, hogy képviselője ennek a Képviselő-testületnek öt éve. A szórólap 

tartalmát sorra véve elmondta, hogy Sátoraljaújhely városában milyen beruházások, fejlesztések, 

előrelépések történtek és történnek jelenleg is. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Beszámoló Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 5 évet átfogó 

tevékenységéről 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló, program kapcsán kiegészítést 

nem tenne. Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a programokban közreműködtek és ebben 

az öt éves időszakban a legnagyobb fejlődési időszakát élte meg Sátoraljaújhely. Gratulált 

mindenkinek, akinek része volt benne akár kicsi akár nagy. Megköszönte munkatársainak, a 

pályázatíró csoportnak, a hivatal dolgozóinak, az alpolgármester úrnak, a jegyző úrnak és 

képviselőtársainak, továbbá a civil szervezeteknek is, akik lehetőségeikhez mérten átvállalták a 

részfeladatokat, segítették az önkormányzat munkáját, az önkormányzat intézményeit, mert 

mindenki kellett ahhoz, hogy sikeres legyen a település.   

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy minden időszak végén, amely az ember életében 

van, akár családi vagy munkahelyi, egy szakaszt le kell zárni, számvetést kell készíteni. Az 

előterjesztés egy számvetés, elmondta, hogy sok minden megvalósult abból programból ami 5 évvel 

ezelőtt eltervezésre került és új dolgok is bekerültek, melyre menet közben volt lehetőség. 

Elmondta, hogy 2006-ban volt lehetősége képviselői esküt tenni, 2010. volt az első alkalom, amikor 

ennek a beszámolónak az előkészítésében és megtárgyalásában is részt vehetett. Elmondta, hogy 

2014. utolsó ülésén elmondhatta, hogy sikeresebbek tudtak lenni, mint az előző időszakban, és most 

is elmondható, hogy egy nagyon sikeres időszakon vannak túl. Megköszönte munkáját minden 

kollégájának a Képviselő-testületben, a Polgármesteri Hivatalban, a város intézményeiben, 
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megköszönte a polgárok türelmét, jobbító kritikáit, javaslatait. Köszönetet mondott polgármester 

úrnak az elmúlt öt évért, és sok sikert kívánt az elkövetkezendő időre.  

 

Seber Péter képviselő: Csatlakozott alpolgármester úr által elmondottakhoz vezetőként is, hogy 

köszönetet mondjon és reflektáljon önmagára. Elmondta, hogy első öt éves ciklusát töltötte, büszke, 

hogy a Képviselő-testületben ülhetett és ez idő alatt mennyi mindenről döntöttek, s biztos vannak 

javítandó dolgok, amelyek megoldásra várnak. Megköszönte polgármester és alpolgármester 

vezetését, a nyugodt testületi üléseket, a hivatal munkáját és reményét fejezte ki, hogy a munkát 

tovább is tudják majd folytatni. 

 

Szőnyi István képviselő: Kapcsolódott az előtte szólókhoz, elmondta, hogy 1998-tól képviselő, a 

város egész fejlődése a szeme előtt zajlott. Elmondta, hogy rengeteg minden történt az elmúlt öt 

évben is, reméli, hogy a következő öt évben is lesznek olyan beruházások, melyek előre viszik a 

várost. Elmondta, hogy a város bármely dolgában, ahol fejlődés történt minden képviselő a részese, 

hiszen valamennyien megszavazták a fejlesztéseket, figyelembe kell venni, amit a lakosság 

szeretne, amire gondol, s be kell építeni a programba. Megköszönte munkáját a polgármester úrnak, 

alpolgármester úrnak, jegyző úrnak és az apparátusnak.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy eltelt öt év, kötelező önkormányzati feladatként 

biztosításra került az egyészségügyi alapellátás, a Képviselő-testület és a pályázatban érintett 

közreműködők minden megtettek azért, hogy pályázati forrásokkal a kötelező önkormányzati 

feladatok vonatkozásában előrelépés történjen. Elmondta, hogy ennek kapcsán megvalósult az 

ügyelet helyiség kialakítása, a gyermekorvosi körzetek rendbetétele. Nagy előrelépésnek tartotta a 

Köveshegyi Idősek Otthonának a felújítását pályázati forrásból, hiszen jó minőségű és színvonalú 

ellátást tudnak biztosítani az ott élőknek. Elmondta, hogy a szociális alapellátás kapcsán a tárgyi 

feltételeknek a javulása, a konyha felújítása, melyek ebben a ciklusban megvalósult eredmények. 

Megköszönte polgármester úr munkáját és mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy a 

feladatellátást megfelelő színvonalon biztosítani lehessen, a tárgyi eszközöket, az anyagi feltételek 

rendelkezésre bocsátottak és a pályázatok kapcsán a fejlesztéseket.   

 

Lukács Tamás képviselő: Elmondta, hogy szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy ebben a 

ciklusban lett a város pénzügyi helyzete stabil és konszolidált, ez egy állami konszolidációval 

indult. Azóta egy kemény gazdálkodási és pénzügyi fegyelmet kíván ennek az állapotnak a 

fenntartása mind a várostól, mind a város intézményeitől, elmondta, hogy ehhez mindenki tartja 

magát és meg is van az eredménye.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 5 évet átfogó tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen és 1 nem szavazattal  az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

148/2019.(IX.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 5 évet átfogó tevékenységéről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 5 évet átfogó tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
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3. Napirendi pont: Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi időarányos 

gazdálkodásának helyzetéről 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, 

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

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, 

hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az tájékoztatót javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi időarányos gazdálkodásának 

helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

149/2019.(IX.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. I. félévi időarányos gazdálkodásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének 20.§ (2) bekezdésében 

foglaltak alapján, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. I. félévi időarányos 

gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosítására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, 

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

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok képviselőit, 

hogy ismertessék döntésüket. 

 

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. 

 

Schweitzer Tamás 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. 

 

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

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

testület számára. 
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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.  

 

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

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

testület számára. 

 

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

megtárgyalta és 5 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 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a költségvetési hiány miből adódik.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletnél 

bevezetésre kerültek az új táblák, ez 2019-ben is folytatódott. Elmondta, hogy a költségvetési hiány 

két részből tevődik össze, egyrészt működési költségvetésből, másrészt a felhalmozási 

költségvetésből. A működési költségvetési hiány az a bevételek nem időarányos teljesítése és a 

kiadások időarányos teljesítésének különbözetéből adódik. A felhalmozási hiány a beruházásoknál 

azoknak a fedezetét - ami a korábbi években befolyt, a bevételek nyilván nem a tárgyévben folytak 

be, hanem előző években - az előző évi pénzmaradvány biztosítja. Ez egy számviteli elszámolás 

eredménye, valójában az önkormányzatnak ilyen irányú hiánya nincs a költségvetésben.   

 

Mivel más 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 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

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

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

Megérkeztek 8:50 órakor a vendég előadók a SPIE Hungária Kft.-től és a Sárospataki Tankerületi 

Központtól.  
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5. Napirendi pont: Tájékoztató a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási 

karbantartási és javítási munkákról, előterjesztés közvilágítási üzemeltetési szerződés 

jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Eiterer Zoltán üzletág igazgatót és Kovács Csabát 

az Émász Nyrt.-től, megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester átadta a szót dr. Rózsahegyi Ferenc 

jegyző úrnak.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy két ok hívta létre a napirendi pontot, az egyik, 

hogy a Képviselő-testület munkatervében rögzítette, a másik Pasztorniczky István képviselő úr 

büntető feljelentése, a közvilágítási szolgáltatással kapcsolatosan. Elmondta, hogy a feljelentés 

alkalmával, mint Sátoraljaújhely jegyzőjét a nyomozó hatóság meghallgatta, az egyeztetést 

követően átadta mindazon okiratokat, amelyek álláspontja szerint azt bizonyítják, hogy az üggyel 

kapcsolatban bűncselekmény nem történt.  

Elmondta, hogy az üzletág igazgatóval folytatott egyeztetésekre való tekintettel arra kérte, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban elhangzott Sátoraljaújhely közvilágítási 

szolgáltatásának biztonságát bármilyen veszély fenyegeti, pl. az adott szolgáltató nem tud vagy nem 

akar szolgáltatást nyújtani. Elmondta, hogy 2019. június 26-án alpolgármester úr adott részletes 

felvilágosítást, arról, hogy az a 144 hónapos szerződés, amely 2007. június 12-én köttetett a 

szolgáltató és az önkormányzat között lejárt. Az ismételt szerződéses jogviszony létesítése 

érdekében a közbeszerzési felhívás készül, de ezen átmeneti időszakban a szolgáltató a lakosság 

biztonságos ellátása érdekében továbbiakban is nyújtja a szolgáltatást, melyet az önkormányzat 

megfizet. Elmondta, hogy az előterjesztés második fele az, hogy a fennmaradó időszakban, amíg a 

felhívás el nem készül és a közbeszerzési eljárás le nem zárul, amely legkevesebb december 31., de 

nem több mint március 31-ig kösse meg a szerződést az önkormányzat a szolgáltatóval.  

A szerződés tervezet jóváhagyását kérte a Képviselő-testülettől, amely megküldésre került a 

szolgáltatónak, s ha visszaérkezik, aláírható a szerződés.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert elnököt, hogy ismertesse a 

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési 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 :  
 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy a szerződés tervezetben nincsenek feltüntetve az összegek, 

nem tudja elfogadni. Megkérdezte, hogy megoldódott-e Pasztorniczky István képviselő úr felvetése, 

hogy a kandelláberek ajtajai lettek-e pótolva, valamint meglehetne-e oldani, hogy a 

gyalogátkelőhelyek hamarabb legyenek kivilágítva. 

 

Eiterer Zoltán üzletág igazgató: Kifejezte a SPIE Hungária Kft. szándékát, hogy aláírják a 

szerződést, ami tanulmányozás alatt van. Elmondta, hogy több mint tíz éve üzemeltetik a 

közvilágítást, melyet tovább szeretnének vinni. A hiányosságok pótlásra kerültek, de probléma, 

hogy időnként eltűnnek a kandelláberek ajtajai. Elmondta, hogy bejelentés alapján pótolják a 

hiányosságokat, javítják a közvilágítást, továbbá az őszi-téli időszakban körutas rendszerben 
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átnézik a közvilágítási hálózatokat és javítják a hibákat, ha bejelentik, akkor soron kívül. Elmondta, 

hogy az őszi sötétedés kapcsán fokozott figyelmet fordítanak a közvilágítási rendszerre.   

 

Kovács Csaba ÉMÁSZ Nyrt.: Elmondta, hogy a zebráknál történő előbb kapcsolása a 

lámpatesteknek nem lehetséges, jelenleg központi hangfrekvenciás vezérléssel kapcsolódik fel, ami 

azt jelenti, hogy nemcsak Sátoraljaújhelyen, hanem a környező településeken is, akik a károlyfalvai 

állomásról kapják az áramot. Elmondta, hogy a jelenlegi kialakításban nincs lehetőség akár a 

zebráknál, akár a teljes településen eltérő mód alkalmazására. Van lehetőség adott trafókörzetekben 

más kapcsolást végezni, de ehhez a „vevőknek” a cseréjére van szükség. Elmondta, hogy ha van 

erre igény, akkor megvizsgálják a lehetőségét, melynek ára is van, mely egyszeri többletköltséget 

jelent.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az összeg hiányzik a szerződés tervezetből, 

egyrészt nem jelenti azt, hogy biankó felhatalmazás a vállalkozónak, egyeztetés szerint ugyanaz az 

összeg kerül beírásra, amelyet jelenleg is számláz a szolgáltató, másrészt a pénzügyi osztállyal az 

egyeztetés elmaradt, körülbelül 260.000,- forintos nagyságrendről van szó.  

 

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

javasolta a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról 

szóló tájékoztatót. 

 

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 

150/2019.(IX.26.) határozata 

a közvilágítási tevékenység végzéséről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SPIE Hungária Kft. által végzett 

közvilágítási tevékenység végzéséről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a közvilágítási üzemeltetési szerződés 

tervezetet. 

 

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 

151/2019.(IX.26.) határozata 

közvilágítási üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata és a SPIE Hungária Kft. (székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7., 

cégjsz.: 01-09-892857, adósz.: 14187834-2-43) közötti Vállalkozási Szerződést a határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
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6. Napirendi pont: Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi 

intézményeket érintő tevékenységéről  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Donkó József igazgatót és Rózsás Andrea 

szakmai helyettest, megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Donkó József igazgató: Elmondta, hogy öröm, ha ki-ki a saját munkájáról, feladatairól beszélhet 

és öröm hogyha a feladatok egymás utáni végrehajtásában sikerélmény is van. Elmondta, hogy a 

Lavotta Művészeti Iskola feladata bővítésre került, hiszen a Kazinczy Ferenc Általános Iskolából 

kikerült a művészeti oktatás, valamint a Deák Úti EGYMI újra önálló intézményként folytathatja 

munkáját. Elmondta, hogy a két intézménynek nemcsak Sátoraljaújhelyben, hanem a térségben is 

lesz feladata, hiszen önálló intézményként dolgozhatnak, ez nemcsak érdem, hanem külön feladat 

is. Elmondta, hogy az elmúlt évben sikerült elvégezni az Esze Tamás Tagintézmény 

vizesblokkjainak a felújítását, a „kis” Esze tetőszerkezetének rendbetétele, mennyezet javítása 

folyamatban van, továbbá tavalyi megbeszélés eredményeként a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

az idei tanévben egy megyei verseny megszervezését vállalta el, ez egy próba volt első nekifutásra, 

valamennyi Kazinczy nevét viselő általános iskolát megszólítanak egy vetélkedő erejéig, akik a 

megyén belül találhatóak. Elmondta, hogy bízik benne, hogy sikeres lesz, s az intézmény a jövőben 

szélesíteni tudja regionális szintre.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István elnököt, hogy ismertesse a Nevelési Bizottság 

döntését. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési 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 a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről 

szóló tájékoztatót.  

 

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 

152/2019.(IX.26.) határozata 

a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő 

tevékenységéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospataki Tankerületi 

Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót 

elfogadta. 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a kerítést és a homlokzatot érintő díszítőelem elhelyezéséről 

szóló 7/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Gazdasági és az 

Ügyrendi bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

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

testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  
 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy Palicz képviselő úr is határozott, támogatta a rendelet 

megalkotását, mi változott és miért vonja vissza.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a rendelet célja jogszerű és a szabályozásnak 

Sátoraljaújhelyben helye van. A rendelet elfogadása 2019. május 17-i képviselő-testületi ülésen 

történt, mert ennek a szabályozásnak az indokolt helye a településképi rendeletben van. Elmondta, 

hogy a Képviselő-testület október végén a településképi rendelet elfogadását fogja tárgyalni, ez oda 

beemelhető. A kormányhivatal jogalkotási eljárási okok hivatkozva kérte a rendelet hatályon kívül 

helyezését.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy rendelet született, mert oroszlánok jelentek 

meg a kerítések tetején, szükséges volt, hogy ez szabályozva legyen legalább főépítészi szinten. 

Elmondta, hogy ameddig nincs kész a TAK, nem volt mihez hozzátenni a szakmai háttér 

szempontjából a rendeletet, ezért kéri a Kormányhivatal, hogy most kerüljön visszavonásra. Amint 

elkészül a TAK és a településrendezési terv, akkor kerül beillesztésre, majd életbe lép a TAK, mely 

alapján a kerítés tulajdonosok olyan díszítőelemeket tegyenek ki, melyek a világörökségi 

helyszínhez illeszkedik és megfelelő.   

 

V é l e m é n y e k :  
 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a jövőre nézve nagyobb körültekintést, alaposságot 

kért Róth József képviselő úrtól.  

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kerítést és a homlokzatot 

érintő díszitőelem elhelyezéséről szóló 7/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezését. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete  

a kerítést és a homlokzatot érintő díszitőelem elhelyezéséről szóló 7/2019.(V.17.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 

12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

9:21 órakor Szamosvölgyi Péter távozott az ülésről.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy hosszú évek óta az első lakáshoz jutók támogatását 

Sátoraljaújhely biztosítja, segíti a rendelettel. Az utóbbi időszakban érzékelhető két jelenség, sok 

esetben az első lakáshoz jutó fiatal párok szoros banki határidőkhöz vannak kötve, és a testületi 

szerveknek is van egy működési mechanizmusa, ennek következtében vannak esetek, amikor a 

támogatás hiába megítéltetik kevéssé tudják felhasználni a határidők miatt. 

Elmondta, hogy újabb jogcímmel, felújítás jogcímmel bővül a rendelet, a felújításra ugyanakkora 

támogatási összeg áll rendelkezésre, mint az építési és a vásárlási jogcímnél, de azzal, hogy csak 

azon személyek esetében adható a támogatás, akik megfelelnek az első lakáshoz jutás helyi 

rendeletében foglalt személyi és egyéb feltételeknek.  

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte a Gazdasági és az Ügyrendi bizottságok képviselőit, hogy 

ismertessék döntésüket. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

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

testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Javasolta, hogy az ingatlan vásárlása, vagy ingatlan építése óta 

kevesebb 6 hónap helyett 9 hónapra kerüljön módosításra.  

 

9:25 órakor Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre. 

  

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy ez a támogatás hosszú évek óta fennáll, többször volt 

módosítva, a felé ment a haladás, hogy minél nagyobb támogatást kaphassanak akik az első 

lakáshoz szeretnének jutni, így a lakás vásárláshoz 600.000,-Ft kamatmentes visszatérítendő 

támogatást lehet igényelni, ha a feltételeknek megfelelnek. Lakás építés esetén 700.000,-Ft 

kamatmentes visszatérítendő támogatás kérhető, valamint újként a lakás felújítása esetén is 

600.000,-Ft támogatás vehető igénybe. Elmondta, hogy amennyiben a vásárlásra és az építésre 

kapott támogatási összeget rendben visszafizeti az igénylő, akkor a végén 100.000,-Ft-ot visszakap. 

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen nem beszéltek arról, hogy a felújítás esetében is éljen ez a 

kedvezmény, élt a lehetőséggel és kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadja el, amennyiben 

rendben teljesítette kötelezettségét az igénylő.  
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy elnök úrral egyetért, hogy a felújítás jogcím 

betoldása esetén is, amennyiben a részletfizetés az előírtnak megfelelő, akkor a 100.000,-Ft jóváírás 

alkalmazódik vagy alkalmazni kell, amely benne van a joganyagban.  

Elmondta, hogy a módosító rendelet 2. paragrafusát, a rendelet 9.§-a (3) bekezdéssel egészül ki, a 

a (3) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyi támogatás azon sátoraljaújhelyi lakosok számára 

adható, akiknek ingatlan vásárlása vagy ingatlan építése óta kevesebb, mint 9 hónap telt el, valamint 

korábban nem igényelték az (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített támogatási összegeket és 

megfelelnek a rendelet 3-6. §-ában foglalt feltételeknek. 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi 

támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendeletéhez kapcsolódó 

módosító indítványt.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz 

jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendeletéhez 

kapcsolódó módosító indítványt. 

 

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

javasolta a módosító indítvánnyal együtt a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) 

önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete  

a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a parnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (VII.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Ügyrendi bizottság 

képviselőjét, hogy ismertesse döntését. 

 

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

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

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 20/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítására önkormányzati 

rendeletének módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete  

a partnerségi egyeztetés szabályiról szóló  

20/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek 

módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés háttérmunkáját Bartus István 

fejlesztési csoportvezető úr végezte, az esetleges szakmai jellegű kérdésekre válaszol. Megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Idegenforgalmi és a 

Városüzemeltetési bizottság képviselőjét, hogy ismertessék döntésüket. 

 

Schweitzer Tamás 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 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési 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 a Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 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 

153/2019. (IX.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt 

környezetvédelemért felelős szervek véleménye alapján, a Sátoraljaújhely város 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat 

elkészítését nem tartja szükségesnek. 
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9:35 órakor Kracson Norbert képviselő távozott az ülésről.  

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Településképi 

Arculati Kézikönyvének jóváhagyására   

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Főépítész úr általa kéri kimentését, hogy a mai 

ülésen nem tud részt venni. Elmondta, hogy Radványi György DLA Főépítész úrral való keddi 

személyes egyeztetés alatt elhangzottak alapján a Képviselő-testületnek egy rövid levelet küldött, 

melyből idézett. A Főépítész úrnak az anyag kapcsán a következő lényegi meglátása: „A 

munkaanyag előterjesztésre érdemes és az elfogadására vonatkozóan az az ajánlásom, hogy a 

tisztelt Képviselő-testület adja egyetértését, hozzájárulását ahhoz, hogy az említett – melyet már 

korábban megküldött – pontosításokkal az anyag végleges Képviselő-testületi elfogadása előtt még 

szükséges véleményezési fórumokra bekerüljön. Az egyes településszerkezeti tervrészleteket érintő 

módosításokkal egyetértek.” Elmondta, hogy összességében támogató, egyetértő, de némi szakmai 

pontosításokat előíró a Főépítészi vélemény és javaslat.  

Elmondta, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészült és a Kormányhivatal részére tett 

önkormányzati vállalás is az, hogy beterjesztésre a szeptemberi testületi ülésre kerüljön. A 

Településképi Arculati Kézikönyv elérhető, a négy legfontosabb szakhatósági véleményezés 

határideje a tegnap élféllel lejárt. Az Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. a Településképi 

Arculati Kézikönyv, a településképi rendelet és a helyi építési rendelet módosításának teljes 

felülvizsgálatát is végzi, tájékoztatása szerint az Aggtelei Nemzeti Park részéről érkezett némely 

külterületeket érintő pontosításra javaslat. Elmondta, hogyha az előterjesztést a Képviselő-testület 

elfogadja és a Településképi Arculati Kézikönyvön alapuló településképi rendelet elfogadásával, a 

módosítások átvezetésével együtt, a lakossági fórummal és az egyeztető eljárásokon keresztül az 

októberi Képviselő-testületi ülésen dönthet érdemben és jogszerűen a Képviselő-testület. Elmondta, 

hogy a településképi rendelet lakossági fórumára a tegnapi napon megjelent polgármester úr 

hirdetménye. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás 

képviselőt, hogy ismertesse az Idegenforgalmi  bizottság döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság az előtejresztést megtárgyalta és egyetért, 5 igen szavazattal 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a partnerségi egyeztetés után a települési arculati 

kézikönyvet és a településképi rendeletet a soron következő Képviselő-testületi ülésen fogadja el.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvet 

munkaanyagnak tekinti, átnézve van korrigálni való. Elmondta, hogy a két anyagot keveri az 

önkormányzat honlapján, az egyikben van egy Nyíradonyos hivatkozás, javasolja kivételét, 

valamint meglepte, hogy a Köveshegyi Idősek Otthona Károlyfalvához tartozik. Kérte, hogy az 

anyagok átnézésénél figyeljenek az említett két dologra.  

 

9:41 órakor Kracson Norbert képviselő visszaérkezett az ülésre. 
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy tudomása szerint egy újabb változatot küldött az 

Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. A Főépítész úr észrevételei is bekerülnek az anyagba 

és a szakhatóság is ellenőrzi, a nem odavaló, korrekcióra szoruló részeket folyamatosan az 

elkövetkezendő 30 napban még módosítani fogják.  

9:43 órakor Dankó Dénes alpolgármester távozott az ülésről.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének 

jóváhagyásáról 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 

154/2019.(IX.26.) határozata 

Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városra vonatkozó település 

arculati kézikönyvben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A képviselő-

testület a partnerségi egyeztetés lezárása után a település arculati kézikönyvet és a 

településképi rendeletet soron következő ülésén fogadja el.  

 

A képviselő-testület felhívja a főépítészt és a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

12. Napirendi pont: Beszámoló az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte dr. Lőrincz Anna iskolaorvos helyettesét, 

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

 

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

képviselőt, hogy a Szociális bizottság döntését ismertesse. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. Elmondta, hogy a bizottság megállapította a napirend tárgyalása során, 

hogy a korábban felvetett észrevételeket az iskolaorvos és a védőnők teljesítik.  

 

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

javasolta az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyezéről szóló beszámolót.  

 

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 

155/2019.(IX.26.) határozata 

az iskola-egészségügyi szolgálatás helyzetéről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi 

szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
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9:47 órakor Dankó Dénes alpolgármester visszaérkezett az ülésre. 

 

 

13. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tagi kölcsön 

szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Pénzügyi és az 

Idegenforgalmi bizottság képviselőjét, hogy ismertessék döntésüket. 

 

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

megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

9:49 órakor Szamosvölgyi Péter polgármester távozott az ülésről.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság az előtejresztést megtárgyalta, 5 igen szavazattal javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Dankó Dénes polgármester elfogadásra javasolta az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tagi kölcsön szerződéseivel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 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 

156/2019.(IX.26.) határozata 

tagi kölcsön szerződésekről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagosan közvetett, illetve 

közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaságok, továbbá a nem kizárólagos tagságával 

fenntartott Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület tekintetében tagi kölcsön 

jogcímen az alábbiak szerint döntött. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület részére nyújtott lejárt 10.000.000.-

Ft tagi kölcsön és a le nem járt 8.479.022.-Ft tagi kölcsön visszafizetésének 

határidejét 2020. december 31. napjával állapítja meg, a tagi kölcsönök egy 

megállapodásba foglalásával.  

2. a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 7.500.000.-Ft lejárt 

tagi kölcsön és a 2.500.000.-Ft le nem járt tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 

2020. december 31. napjával állapítja meg, a tagi kölcsönök egy megállapodásba 

foglalásával.  

3. az Újhelyi Gazdálkodási Kft. részére 5.000.000.-Ft tagi kölcsönt nyújt 2020. 

december 31-ei visszafizetési határidővel, továbbá a korábban nyújtott 5.000.000.-
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Ft mértékű tagi kölcsönt visszafizetési határidejét 2020. december 31-ben határozza 

meg, a tagi kölcsönök egy megállapodásba foglalásával.  

4. a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Kft. tagi kölcsönének visszafizetési határidejét 

2020. december 31. napjával állapítja meg.   

5. felhívja a város jegyzőjét a megállapodások elkészítésére, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

 

 

14. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi  

Szövetség határon átnyúló Európai Uniós pályázatának önerő támogatására  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 

Szövetség egy pályázati felhíváson eredményesen szerepelt, az Egyesület az önerőhöz szükséges 

pénzügyi támogatást kér.  Kérte a Pénzügyi bizottság képviselőjét, hogy ismertesse döntését. 

 

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

megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolta a Képviselő-testület számára, hogy az Önkormányzat 

2019. évi költségvetésének terhére 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást biztosítson a 

Szövetség részére.   

 

9:51 órakor Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre.  

 

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

javasolta a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség határon átnyúló Európai 

Uniós pályázatának önerő támogatására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatás biztosítását. 

 

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 

157/2019.(IX.26.) határozata 

a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség határon átnyúló Európai 

Uniós pályázatának önerő támogatásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Térségi Katasztrófa és 

Polgári Védelmi Szövetség által elnyert HUSKROUA/1702/8.1/0035 azonosítószámú, 

„CODE VDIC – Önkéntes Katasztrófa Beavatkozási Képesség Együttes Fejlesztése” című 

projekt végrehajtásához Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének 

terhére 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint támogatást biztosít a Szövetség részére.  

 

Felhatalmazta a polgármester a támogatási szerződés aláírására.  

Határidő: értelemszerűen. 

 

 

 

15. Napirendi pont: Előterjesztés a PREC-CAST Öntödei Kft. és a CERTA Zárgyártó,  

Présöntő és Szerszámkészítő Kft. által elnyert, a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó 

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok ösztönzésére kiírt pályázat 2019. évi 

kifizetésének elbírálására  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Pénzügyi bizottság 

képviselőjét, hogy ismertesse döntését. 

 

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. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem véletlen, hogy olyan ösztönző pályázatot 

tudjon kiírni Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, amely minden vállalkozónak, aki 

munkahelyeket teremt lehetőséget ad arra, hogy ezen pályázaton keresztül komoly támogatást 

kapjon, ez igaz a jelenlegi és az ide jövő cégekre is.  

 

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

javasolta a PREC-CAST Öntödei Kft. és a CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. által 

elnyert, a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 

társaságok ösztönzésére kiírt pályázat 2019. évi kifizetésének elbírálásáról szóló előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

158/2019.(IX.26.) határozata 

a PREC-CAST Öntödei Kft. által elnyert, a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok ösztönzésére kiírt pályázat 2018. évi 

kifizetésének elbírálásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PREC-CAST Öntödei Kft. által 

benyújtott – a Sátoraljaújhelyen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, termelő 

tevékenységet folytató vállalkozások ösztönzésére kiírt – pályázat teljesítésének 2018. évre 

vonatkozó feltételeit megtárgyalta, megállapította, hogy az a kiírt pályázati feltételnek 

megfelel, ezért 2019. évben 18.783.814.-Ft. összegű támogatás megítéléséről döntött. 

 

Felhívta a jegyzőt, hogy a megítélt támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

159/2019.(IX.26.) határozata 

a CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. által elnyert, a helyi iparűzési 

adó hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok 

ösztönzésére kiírt pályázat 2018. évi kifizetésének elbírálásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CERTA Zárgyártó, Présöntő és 

Szerszámkészítő Kft. által benyújtott - a Sátoraljaújhelyen székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező, termelő tevékenységet folytató vállalkozások ösztönzésére kiírt – pályázat 

teljesítésének 2018. évre vonatkozó feltételeit megtárgyalta, megállapította, hogy az a kiírt 

pályázati feltételnek megfelel, ezért 2019. évben 2.538.542.-Ft összegű támogatás 

megítéléséről döntött. 

 

Felhívta a jegyzőt, hogy a megítélt támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
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16. Napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat 2013. óta csatlakozik 

évről-évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Idén 

szeptember 2-án hirdette meg az Emberi Erőforrás Kezelő a 2020. évre vonatkozó pályázati 

felhívásokat. A csatlakozás benyújtási határideje október 2. illetve a pályázati felhívások 

közzétételének határideje október 4. Elmondta, hogy az osztály előre dolgozott és elkészült az „A” 

és „B” típusú felhívás, a közzétételnek nincs akadálya. A pályázati kiírások a jövedelmi jogosultsági 

feltételeknél már a megemelt, magasabb jövedelmi határokat tartalmazzák, melyeket az 

önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évben fogadott el. Ebben a tekintetben a családban élő 

pályázó esetében az egy főre jutó jövedelemhatár 85.500,-Ft, amennyiben a pályázó olyan 

háztartásban él, ahol igazoltan tartós beteg illetve súlyosan fogyatékos személy él, továbbá a szülő 

a gyermekét egyedül neveli az egy főre jutó jövedelemhatár 114.000,-Ft.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Szociális és a Nevelési bizottság képviselőjét, hogy 

ismertessék döntésüket. 

 

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

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

Képviselő-testület számára.  

 

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

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

számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Fokozottan felhívta a figyelmet az érintett korosztálynak, hogy 

éljenek a pályázati lehetőséggel.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy örül annak, hogy a Képviselő-testület tavalyi 

döntésével tágítja, növeli azok számát, akik pályázhatnak, így nemcsak a kisebb jövedelműek, 

hanem a közepes szinten élő családok esetében is van lehetőség a pályázat benyújtására.  

 

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

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő 

csatlakozásról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírások 

elfogadását 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: 

 

 

 

 



22 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

160/2019.(IX.26.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról döntött 

2. elfogadta az Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési 

feltételeit,  

3. kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatásban részesített ösztöndíjasok havi 

támogatási összegét az Általános Szerződési feltételek szerinti ütemezésben előre 

átutalja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 

 

Felhatalmazta 

1. az aljegyzőt, hogy a módosított a pénzben és természetben nyújtható szociális 

ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet alapján gondoskodjon az 

„A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázatok elkészített pályázati kiírásainak megjelenéséről. 

 

Határidő: 2018. október 5. 

 

2. a polgármestert, hogy az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló 

nyilatkozatot írja alá,  

 

Határidő:  a nyilatkozat beküldésére: 2019. október 2. 

   a pályázat kiírására: 2019. október 4. 

   a pályázatok benyújtására: 2019. november 5. 

 

 

 

17. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

104/2019. (V.29.) határozatának módosítására   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Városüzemeltetési és a 

Nevelési bizottság képviselőjét, hogy ismertessék döntésüket. 

 

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

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

testület számára. 

 

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

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

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2019. (V.29.) 

határozatának 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

161/2019.(IX.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról szóló 

104/2019.(V.29.) határozat módosításáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról szóló 104/2019.(V.29.) 

határozatát módosította az alábbiak szerint:  

„A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

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

helyébe a következő szövegrész lép:  

„A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

2019-2020. évi költségvetésében a szükséges önerőt (saját forrást) biztosítja.” 

 

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.  

 

 

 

18. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére 

kiírt pályzáat elbírálására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Páles Gábor megbízottként dolgozott a 

pályázat kiírásától a pályázat elbírálásáig. A pályázat meghatározott kitételekkel kiírásra került, a 

kiírásra két pályázó nyújtott be anyagot, az egyik Páles Gábor, a másik Porembah Ferenc. Az 

előzetesen áttekintett anyagokból kitűnik, hogy a két pályázó mélységében foglalkozik a 

feladatokkal és annak megoldására tesz javaslatot. Az egyik esetében anomália merült fel, 

Porembah Ferenc esetében az erkölcsi bizonyítvány nem került becsatolásra, ami feltétele volt a 

pályázat benyújtásánál, ugyanakkor ha késéssel is, de elbírálás után bizonyosan beérkezik, ettől 

függetlenül nem mondható, hogy nem kell foglalkozni a pályázatával.  Javasolta, hogy Páles Gábor 

legyen megbízva a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetésével.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert képviselő urat, hogy ismertesse a 

Városüzemeltetési bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói 

feladatainak ellátására Páles Gábort javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy ismeri az eddigi munkáját, sokszor többet várnak el tőle, 

amelyet sikerül elvégeznie, ismerve, hogy milyen nehézségekkel küzd, milyen körülmények között 

végzi munkáját, milyen teher van vállán, milyen módon vesz részt a város építésében. Úgy gondolta, 

hogy a következő időszakra is bizalom adható Páles Gábornak.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy fontos döntés amit meghoz a Képviselő-

testület, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet nagyon előkelő helyen van egy rangsorban. 

Mielőtt igazgató lett Páles Gábor, egy kiegyensúlyozott embert volt, most nem mindig látszik rajta, 

az elvárások óriásiak, kevés a szakember és a szakembert segítő munkások.  

 

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

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményeként 5 év 

időtartamra, 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet igazgatói feladatainak ellátására Páles Gábort javasolta elfogadásra.  

 

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 

162/2019.(IX.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat 

eredményeként 5 év időtartamra, 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. 

napjáig a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak ellátásával 

Páles Gábort (sz.hely, idő: Sátoraljaújhely, 1961.06.25.; an.: Virág Emília; lakcím: 

3980 Sátoraljaújhely, Harmat u. 10./a.) megbízta magasabb vezetői állású 

munkakörbe.   

b) Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói, magasabb vezetői illetményét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Alapilletmény:       188.795,-Ft 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:           6.205,-Ft  

Magasabb vezetői pótlék:         60.000,-Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:   295.000,-Ft 

Összesen:        550.000,-Ft 

 

c) Felhatalmazta a Polgármestert, hogy az igazgató kinevezését írja alá, felkérte a 

Jegyzőt a szükséges adminisztratív teendőket lássa el. Határidő: haladéktalanul.  

 

 

 

19. Napirendi pont: Előterjesztés a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy 2017. november 22-én kötött 

feladatellátási szerződést Fülöpné dr. Szalóczi Tíra háziorvossal a VII. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, amely 5 évre köttetett, véghatárideje 2022. 

december 31. Elmondta, hogy a szerződés módosítás egy technikai módosítást tartalmaz, a doktornő 

kéréssel fordult az önkormányzathoz, tekintettel arra, hogy székhelyváltozás következett be.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselő asszonyt, hogy ismertesse a 

Szociális bizottság döntését. 
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Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi 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 a VII. számú felnőtt 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: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

163/2019.(IX.26.) határozata 

a VII. számú felnőtt 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 elapellátásról 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 VII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására Fülöpné dr. 

Szalóczi Tíra háziorvossal kötött feladatellátási szerződést módosítja a határozat 

mellékletében foglaltak szerint.  

Felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  

Felkérte a jegyzőt, hogy a szerződésmódosítások egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.     

 

 

 

20. 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 ne vásárolja meg Isépy Marianna Gréta 1/3, Isépy 

Klára Margit 1/3 és Isépy Judit Dóra 1/3 tulajdoni arányú, 2788/A/3 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 4. 1. emelet 1. ajtószám alatti 146 m2 alapterületű, 

összkomfortos komfortfokozatú ingatlanát. 
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I./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg Véghné Budaházi Angelika 2/8 és Végh 

Angelika Éva 2/8 arányú tulajdonában lévő természetben Sátoraljaújhely, Kölcsey utca 11. szám 

alatti, 1545 helyrajzim számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos komfortokozatú 

ingatlant 1.500.000 Ft kezdő vételáron. 

 

I./3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg Tarr László 2/6, Tarr Benjamin József 

2/6 és Kiss Lászlóné 2/6 tulajdoni arányú, a sátoraljaújhelyi 1717 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Fasor utca 12. szám alatti, kivett lakóház,  udvar megnevezésű, összkomfortos 

komfortfokozatú ingatlant 6.000.000 Ft-os vételáron, amennyiben az Önkormányzat költségvetése 

ezt lehetővé teszi. 

 

I./4. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja meg Kelemen Zoltán 1/4, Kelemen 

Róbert 1/4, Kelemen Teréz Enikő 1/4, Szentpéteri László 1/4 tulajdoni hányadú 1739/1 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Pataki utca 25. szám alatti ingatlant. 

 

I./5. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja meg Balogh József tulajdoni hányadú 

816/A helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Bihari utca 14. szám alatti, komfortos 

komfortfokozatú ingatlant. 

 

I./6. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg a Baba Zsolt tulajdonában álló 

1323/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. I/1 szám alatti, komfortos 

komfortfokozatú lakást 4.200.000 Ft-os kezdő vételáron, amennyiben az Önkormányzat 

költségvetése ezt lehetővé teszi. 

 

I./7. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye le napirendről Sándor Istvánné 780/2010 és 

Roskof Edit 780/2010 arányú tulajdonában lévő 1697/1 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Mező utca 8. szám alatt lévő kivett lakóház, udvar megnevezésű  ingatlan 

megvásárlásra történő felajánlását. 

 

I./8. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 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 1.500.000 - 2.000.000 Ft közötti vételáron. 

 

II./1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy licit eljárás keretein belül idegenítse el a 657/22 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 35. szám alatti ingatlant és nem 

járul hozzá a vételár részletekben történő megfizetéséhez. 

Induló licitár: 2.000.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 

 

II./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

-  ne idegenítse el a tulajdonában álló 1294/4/A/43 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. fsz. 2. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget, 

valamint 

- ne idegenítse el a tulajdonában álló 1294/4/A/44 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. fsz. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget.  

 

II./3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne idegenítse el a 10809 helyrajzi számú, zártkert 

megnevezésű Önkormányzati ingatlant. 
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II./4. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy licit eljárás keretein belül idegenítse el a 409 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Deák utca 15. szám alatti ingatlant és hozzájárul a vételár 

részletekben történő megfizetéséhez. 

Induló licitár: 7.200.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 

 

II./5. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne idegenítse el a 10755 helyrajzi számú zártkert 

megnevezésű Önkormányzati ingatlant.  

Felhatalmazza Jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a 10752/2 és 10753/1 helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonának megszerzéséről. 

 

II./6. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy idegenítse el a 324/A/2 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 26. 2. ajtó alatt található 77 m2 alapterületű, komfortos 

komfortokozatú lakóingatlant 4.000.000 Ft eladási áron és engedélyezi a részletfizetést 10 év 

futamidővel. 

 

II./7. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne idegenítse el a 2848/A/11 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. I/5. szám alatti ingatlant. 

 

II./8. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy licit eljárás keretein belül idegenítse el a 593/1/A/3 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlant egy összegben 

történő kifizetéssel. 

Induló licitár: 3.500.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 

 

II./9. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

1. Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti társasházban ingatlan tulajdonnal 

rendelkező tulajdonos a társasházat érintő tetőcserére, kaputelefon és villamos hálózat 

teljeskörű felújításra, bejárati ajtó cserére vonatkozó felújításával értsen egyet, támogassa 

és az erre vonatkozó tulajdont terhelő költségeket vállalja. 

2. mint tulajdonos kezdeményezze a társasház közgyűlése előtt a tervezett beruházás  

homlokzat felújítással, ezen belül homlokzatfestéssel történő kiegészítését. Javasolja, 

hogy  az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan a társasház útján 

hitelt ne vegyen fel, ellenben az eszmei tulajdoni hányadra vonatkozó költségeket két 

egyenlő részletben 2019. évi és 2020. évi költségvetési terhére biztosítsa. 

3. a beruházásra vonatkozó konkrét kötelezettségvállalásra irányuló közgyűlési döntés 

megelőzően hozza meg a végleges döntést.   

 

II./10. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 647/2, 7600 helyrajzi számú közutak 

átminősítéséről szóló 139/2018.(X.31.) határozat a) pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

„Kezdeményezi a Sátoraljaújhely 647/2 helyrajzi számú ingatlan megosztás után keletkező 

647/26 helyrajzi számú, a Sátoraljaújhely 7600 helyrajzi számú ingatlan megosztás után 

keletkező 7600/2 helyrajzi számú ingatlanok átminősítését helyi közútról országos közútra, 

valamint az ingatlanok tulajdonjogának átadását a Magyar Állam (képviseli a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatóság, 3539 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 

173.) részére.” 

 

II./11. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 1754/31, 1850/1, 2962/1, 2962/4, 3277/1 

és 3407 helyrajzi számú közutak átminősítéséről szóló 141/2018.(X.31.) határozat a) pontjának 

módosítását az alábbiak szerint: 
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„Kezdeményezi a Sátoraljaújhely 1754/31 helyrajzi számú ingatlan megosztás után 

keletkező 1754/52, valamint az 1850/1, 2962/1, 2962/4, 3277/1, 3407 helyrajzi számú, 

Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok átminősítését országos közútról helyi közúttá 

az ingatlanok ingyenes tulajdonba átadását az Önkormányzat részére.” 

 

 

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.  

 

 

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

javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás pontjait a bizottsági elnök által elmondottak 

alapján. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

164/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 

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

vásárolja meg Isépy Marianna Gréta 1/3, Isépy Klára Margit 1/3 és Isépy Judit Dóra 1/3 

tulajdoni arányú, 2788/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos 

utca 4. 1. emelet 1. ajtószám alatti 146 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú 

ingatlanát. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

165/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja 

Véghné Budaházi Angelika 2/8 és Végh Angelika Éva 2/8 arányú tulajdonában lévő 

természetben Sátoraljaújhely, Kölcsey utca 11. szám alatti, 1545 helyrajzim számú, kivett 

lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos komfortokozatú ingatlant 1.500.000 Ft kezdő 

vételáron. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

166/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja 

Tarr László 2/6, Tarr Benjamin József 2/6 és Kiss Lászlóné 2/6 tulajdoni arányú, a 

sátoraljaújhelyi 1717 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Fasor utca 12. szám 

alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos komfortfokozatú ingatlant 

6.000.000 Ft-os vételáron, amennyiben az Önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

167/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem vásárolja 

meg Kelemen Zoltán 1/4, Kelemen Róbert 1/4, Kelemen Teréz Enikő 1/4, Szentpéteri 

László 1/4 tulajdoni hányadú 1739/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Pataki 

utca 25. szám alatti ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

168/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati ingatlan felajánlásról 

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

meg Balogh József tulajdoni hányadú 816/A helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Bihari utca 14. szám alatti, komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

169/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja 

a Baba Zsolt tulajdonában álló 1323/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Széchenyi tér 1. I/1 szám alatti, komfortos komfortfokozatú lakást 4.200.000 Ft-os kezdő 

vételáron, amennyiben az Önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

170/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő felajánlásról 

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

elhalasztja Sándor Istvánné 780/2010 és Roskof Edit 780/2010 arányú tulajdonában lévő 

1697/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Mező utca 8. szám alatt lévő kivett 

lakóház, udvar megnevezésű  ingatlan megvásárlásra történő felajánlására vonatkozóan. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

171/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja 

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 1.500.000 - 2.000.000 Ft közötti vételáron. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

172/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy licit eljárás 

keretein belül elidegeníti a 657/22 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Köztársaság utca 35. szám alatti ingatlant és nem járul hozzá a vételár részletekben történő 

megfizetéséhez. 

Induló licitár: 2.000.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

173/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy: 

-  nem idegeníti el a tulajdonában álló 1294/4/A/43 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. fsz. 2. alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget, valamint 

- nem idegeníti el a tulajdonában álló 1294/4/A/44 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. fsz. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget.  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

174/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

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

el a 10809 helyrajzi számú, zártkert megnevezésű Önkormányzati ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

175/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, arról, hogy licit eljárás 

keretein belül elidegeníti a 409 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Deák utca 

15. szám alatti ingatlant és hozzájárul a vételár részletekben történő megfizetéséhez. 

Induló licitár: 7.200.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

176/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

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

el a 10755 helyrajzi számú zártkert megnevezésű Önkormányzati ingatlant.  

Felhatalmazta Jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a 10752/2 és 10753/1 helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonának megszerzéséről. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

177/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

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

324/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 26. 2. ajtó alatt 

található 77 m2 alapterületű, komfortos komfortokozatú lakóingatlant 4.000.000 Ft eladási 

áron és engedélyezi a részletfizetést 10 év futamidővel. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

178/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

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

el a 2848/A/11 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26. I/5. szám 

alatti ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

179/2019.(IX.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy licit eljárás 

keretein belül elidegeníti a 593/1/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlant egy összegben történő kifizetéssel. 

Induló licitár: 3.500.000 Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

180/2019.(IX.26.) határozata 

a Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti Társasház felújításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti társasházban ingatlan tulajdonnal 

rendelkező tulajdonos a társasházat érintő tetőcserére, kaputelefon és villamos 

hálózat teljeskörű felújítására, bejárati ajtó cserére vonatkozó felújításával egyetért, 

azt támogatja és az erre vonatkozó tulajdonost terhelő költségeket vállalja. 

2. mint tulajdonos kezdeményezi a társasház közgyűlése előtt a tervezett beruházás 

homlokzat felújítással, ezen belül homlokzatfestéssel történő kiegészítését. Az 

önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan a társasház útján hitelt 

nem vesz fel, ellenben az eszmei tulajdoni hányadra vonatkozó költségeket két 

egyenlő részletben 2019. évi és 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 

3. a beruházásra vonatkozó konkrét kötelezettségvállalásra irányuló közgyűlési döntést 

megelőzően hozza meg a végleges döntését.   

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

181/2019.(IX.26.) határozata 

a 139/2018.(X.31.) határozat módosításáról 

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

647/2, 7600 helyrajzi számú közutak átminősítéséről szóló 139/2018.(X.31.) határozat a) 

pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

„Kezdeményezi a Sátoraljaújhely 647/2 helyrajzi számú ingatlan megosztás után keletkező 

647/26 helyrajzi számú, a Sátoraljaújhely 7600 helyrajzi számú ingatlan megosztás után 

keletkező 7600/2 helyrajzi számú ingatlanok átminősítését helyi közútról országos közútra, 

valamint az ingatlanok tulajdonjogának átadását a Magyar Állam (képviseli a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatóság, 3539 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 

173.) részére.” 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

182/2019.(IX.26.) határozata 

a 141/2018.(X.31.) határozat módosításáról 

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

1754/31, 1850/1, 2962/1, 2962/4, 3277/1 és 3407 helyrajzi számú közutak átminősítéséről 

szóló 141/2018.(X.31.) határozat a) pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

„Kezdeményezi a Sátoraljaújhely 1754/31 helyrajzi számú ingatlan megosztás után 

keletkező 1754/52, valamint az 1850/1, 2962/1, 2962/4, 3277/1, 3407 helyrajzi számú, 

Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok átminősítését országos közútról helyi közúttá 

az ingatlanok ingyenes tulajdonba átadását az Önkormányzat részére.” 

 

 

 

21. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  

 

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

javasolta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 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 

183/2019.(IX.26.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

22. Napirendi pont: Egyebek    

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy kiosztásra került az ülés előtt a Kossuth Lajos 

Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának az előterjesztése. A 

Képviselő-testület irányába az a javaslat, hogy a Képviselő-testület az önerő vállalásával biztosítsa 

a saját forrást, amely további bútorok, egyéb eszközök, színpadtechnikai eszközök beszerzésére 

irányulna, e tekintetben a pályázat benyújtását is határozza el.  

Elmondta, hogy a másik kiosztásra került előterjesztésben a Városellátó Szervezet jelenleg hatályos 

alapító okiratának a módosítása szükséges két pontban, az egyik a Jókai utcai konyha, mint 

telephellyel törtnő kiegészítés, valamint a Városellátó Szervezetnél foglalkoztatottak 

jogviszonyának a kiegészítése szükséges, jelenleg négy ágazati jogviszony alapján történhet a 

foglalkoztatás.  

 

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

javasolta a haatározati javaslat a közművelődési érkeleltségnövelő pályázat benyújtására és a 

pályázati önerő biztositására szóló előterjesztést. 
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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 

184/2019.(IX.26.) határozata 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázatot nyújt be a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ színpadtechnikai 

eszközeinek, továbbá bútorok és berendezések beszerzésére, melyhez 1.500.000,-Ft, azaz 

egymillió-ötszázezer forint saját erőt biztosít.  

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

 

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

javasolta a Városellátó Szervezet alapitó okiratának módositásáról 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 

185/2019.(IX.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról szóló 

183/2018.(XI.28.) határozat módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet Alapító Okiratának módosításáról szóló 183/2018.(XI.28.) határozatát 

módosította az alábbiak szerint: 

- a határozat mellékleteként jóváhagyott Módosító Okirat helyébe jelen határozat 

melléklete szerinti Módosító Okirat lép.  

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Felhívta a jegyzőt, a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy sokat gondolkodott a szakma, hogy olyan 

betegellátásokat gyógyító technikákat hozzanak az Erzsébet Kórházba, melyek a városban élőknek 

és a környező településeken élőknek sokat segíthet. Felmerült egy lehetőség egy artroszkópos 

torony és oszcillációs motor, amit lehetne beszerezni, a gépműszer 25 millió forint, ami pl. a 

csípőprotézis műtéti beavatkozásokhoz elengedhetetlenül fontos. Hatalmas lehetőség lenne a 

kórháznak, hogyha ez a gyógyítási technika megjelenne Sátoraljaújhelyben. Elmondta, hogy a 

csípőprotézis esetében az átlag várakozási idő 2018-as adat szerint Észak-Magyarországon 381 nap, 

az eszköz és a stáb ezt a várakozási időt csökkentetné. Elmondta, hogy bevonásra került egy 

vállalkozó, aki üzleti alapon fog közreműködni, és aki adta az összeg felét. Az összeg másik fele 

ügyében gyűjtés rendezésére került sor a sátoraljaújhelyi és környékbeli vállalkozók körében, így 8 

millió forint támogatás gyűlt össze felajánlásként, a maradék összeg pedig 4,5 millió forint. 

Javasolta, hogy vegyen részt az önkormányzat a programban, a héten kerüljön átadásra a forrás az 

Erzsébet Kórház alapítványának, hogy vásárolják meg a gépet, kössenek szerződést az orvosokkal, 

az asszisztenciával a gyógyászati rendszer beindítására és minél hamarabb vegyék használatba a 

betegek. Elmondta, hogy ehhez 4,5 millió forintos támogatást kell a költségvetésből adni.  
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Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház ortopédiai egynapos tevékenység eszközbeszerzéséhez 

4.500.000,- Ft összeggel való hozzájárulást.  

 

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 

186/2019.(IX.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház ortopédiai egynapos tevékenység 

eszközbeszerzéséhez történő hozzájárulásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Erzsébet 

Kórház ortopédiai egynapos tevékenység eszközbeszerzéséhez 4.500.000,- Ft összeggel 

hozzájárul.  

 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megköszönte polgármester úrnak, hogy annak idején felkérte az 

alpolgármesteri tisztség betöltésére és a Képviselő-testületnek, hogy lehetővé tették, illetve a 4. 

számú körzetben élőknek, hogy megtisztelték bizalmukkal, igyekezett és igyekeztek az elmúlt öt 

évet minden tudásnak és akaratnak megfelelően elvégezni. Elmondta, hogy az előttük álló 

megmérettetéshez jó küzdelmet, sok beszélgetést és sok szerencsét kívánt mindazoknak, akik össze 

tudták gyűjteni a szükséges mennyiségű aláírásokat, s bízik benne, hogy a következő ciklusban is 

tudnak majd beszélgetni a város ügyeiről. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 óra 

15 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

    jegyző       polgármester 


