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Képviselő-testülete 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. október 23. napján 13:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes  

Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Szőnyi István 

Schweitzer Tamás 

Szabó János 

Szász József 

   képviselők 

 

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

Zsuzsanna aljegyző, a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjai: dr. Cselei Andrea 

elnök, Nyiri Péter elnökhelyettes, dr. Kovács Lajos, Lakó Judit, Kossuth Gyula Krisztián, 

Orosz László. 

 

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

Zsuzsanna aljegyző, a Sátoraljaújhelyi Helyi Választási Bizottság tagjai: dr. Cselei Andrea 

elnök, Nyiri Péter elnökhelyettes, dr. Kovács Lajos, Lakó Judit. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülésről felvételt készített a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította hogy minden 

jelölt jelen van a Díszteremben, így a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 12 

képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

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

a napirend elfogadását. 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

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

 

1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásáról és annak eredményéről, megbízólevelek átadása  

Előterjesztő: dr. Cselei Andrea Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Sátoraljaújhely Város Képviselő-testület tagjainak eskütétele 

Az esküt kiveszi dr. Cselei Andrea Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3. Sátoraljaújhely Város polgármesterének eskütétele 

Az esküt kiveszi dr. Cselei Andrea Helyi Választási Bizottság  

 

4. Sátoraljaújhely Város alpolgármesterének megválasztása 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

5. Sátoraljaújhely Város alpolgármesterének eskütétele 

Az esküt kiveszi dr. Cselei Andrea Helyi Választási Bizottság  

 

6. A bizottságok elnökeinek, valamint tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

7. A polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

8. Tájékoztató a szervezeti és működési szabályzatról szóló, az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és bizottság tajgainak tiszteletdíjáról szóló 

rendeletek módosításáról, továbbá az összeférhetetlenség és a 

vagyonnyilatkozattételi eljárás szabályairól  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

9. Egyebek 

 

 

 

1. napirend 

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásáról és annak eredményéről, megbízólevelek átadása  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Felkérte dr. Cselei Andrea a Sátoraljaújhelyi Helyi 

Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a választással kapcsolatos tájékoztatóját.  

 

dr. Cselei Andrea elnök HVB: Köszöntötte a megjelenteket, a megválasztott német 

nemzetiségi önkormányzati képviselőket, majd felolvasta tájékoztatását a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.október 

13. napjára kitűzött választásáról és annak eredményéről. 

„Engedjék meg, hogy először is röviden értékeljem a bizottságunk feladatát, majd a bizottság 

megállapításait a megszámlált szavazatok alapján.   
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A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

alapján,2019. augusztus 15. napján tartotta alakuló ülését. Ekkortól a 3 választott tag,így dr. 

Kovács Lajos, Nyíri Péter és jómagam végeztük a Helyi Választási Bizottságban a munkát, 

egészen 2019. október 10. napjáig, amikor is a választott tagokhoz a választáson induló három 

jelölő szervezet egyenként egy-egy személyt delegált, s ekkortól a Bizottság 6 fővel folytatta 

feladatát. A delegált tagok a következők voltak:   

Lakó Judit: jelölő szervezet MSZP - Jobbik 

Kossuth Gyula Krisztián: jelölő szervezet FIDESZ- KDNP  

Orosz László: jelölő szervezet Mi hazánk Mozgalom 

 

A hivatkozott jogszabály 14. §-ának(1) bekezdése szerint: A választási bizottságok a 

választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges 

feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének 

biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 

helyreállítása. 

Sátoraljaújhelyben  a Helyi Választási Bizottság ezen jogszabályi hivatkozás szellemiségében  

végezte feladatát,  melynek során mindvégig egyhangúlag hozta meg döntéseit, határozatait.    

A Helyi Választási Bizottság, ahogy említettem 2019. augusztus 15. napján kezdte meg 

munkáját és 2019. október 17. napján ülésezett utoljára. Ezen két hónap alatt összesen 98 

határozatot hozott, melyek valamennyien jogerőre emelkedtek, azok megtámadásra nem 

kerültek, továbbá a bizottság számos jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott.  

Azt gondolom, hogy a Helyi Választási Bizottság elfogultság nélkül lehet büszke munkájára, 

hisz a valamennyi jogerős határozat ezt megalapozza, különös figyelemmel arra is, hogy a 

választás napján négy darab jogorvoslat érkezett, kifogás formájában.  Ebből három 

elutasításra került, egy pedig hatáskör hiányában áttételre került a Borsod- Abaúj- Zemplén 

Megyei Területi Választási Bizottsághoz.  

A Helyi Választási Bizottság üléseit sok esetben több órán keresztül tartotta, s a választás 

napján este 7 órától másnap reggel 6 óráig végezte feladatát, mely nem csekély odafigyelést, 

pontos munkát igényelt, a választás törvényes rendéjnek biztosítása érdekében.   

Itt szeretném megemlíteni, miszerint a választási eljárásról szóló törvény a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választása tekintetében, mely választást a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásának napjára kell kitűzni, a Helyi Választási 

Bizottság hatáskörébe utalta a választás eredményének megállapításán túl a szavazatok 

megszámlálását is, mely utóbbi feladat elvégzése nem kevés időbe telt és nem csekély 

munkával, felelősséggel növelte meg a Helyi Választási Bizottság jogkörét.   

 

Tisztelt Jelenlévők! 

Sátoraljaújhelyen a Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása során: 

- 8 egyéni választókerületben összesen: 24 jelöltet vett nyilvántartásba.  

Ezek közül az 1. és 8. választókerületben: 2.,  - a 3. 5. 6. és 7. választókerületben: 3., - míg a 

2. és 4. választókerületben : 4 jelöltet. 

- Polgármester jelöltként: 3 jelöltet vett nyilvántartásba. 

- Ezentúl a Bizottság 3 Kompenzációs listát fogadott el.  

- Továbbá 5 német, 11 roma és 5 szlovák települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet vett 

nyilvántartásba.   

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása Sátoraljaújhelyen zökkenőmentesen, jogszabálynak megfelelően zajlott.  

A választópolgárok 19 szavazóhelyiségben adhatták le szavazatukat.  
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A szavazóhelyiségek 19 órakor történt bezárását követően, megkezdődött a szavazatok 

összeszámlálása, majd a szavazóköri jegyzőkönyvek Helyi Választási Irodához való 

beérkezése és azok gépi feldolgozása után mindez a Helyi Választási Bizottság elé került. A 

Helyi Választási Bizottság ellenőrizte az adatokat és mind a 8 egyéni választókerületben a 

megválasztott képviselők, valamint a megválasztott polgármester személyére megállapította a 

választás eredményét, melyről szóló Határozatokat 2019.október 14. napján meghozta. Mivel 

a határozatok egyike ellen sem érkezett fellebbezés a nyitva álló 3 napos határidőn belül, azaz 

2019. október 17. napjának 16 órájáig, így azok jogerőre emelkedtek. 

Ennek okán – figyelemmel a törvényes határidő betartására is – megnyílt a jogszabályi alapja 

annak, hogy Tisztelt Polgármester Úr és a nyolc egyéni választókerületben megválasztott 

képviselő részére a megbízólevelet a mai napon átadjam.  

 

Sátoraljaújhelyen a választás napján a települési névjegyzékben:12.132 választópolgár 

szerepelt. Ebből a polgármester választáson megjelent 5.028 fő, a választásra jogosultak: 

41,44 %- a. Az érvényes szavazólapok száma 4921 db. volt. Az induló 3 jelölt közül: 

Szamosvölgyi Péter a FIDESZ – KDNP jelöltje: 3.757 érvényes szavazattal, a szavazatok 

76,35 %- át kapta meg,  Iski Dávid László az MSZP – JOBBIK jelöltje: 991 érvényes 

szavazattal, a szavazatok 20,14 % -át kapta meg, Fodor Gyula független jelölt: 173 érvényes 

szavazattal, a szavazatok 3,52 %- át kapta meg.  A szavazatok alapján Sátoraljaújhely immár 

6. alkalommal megválasztott polgármestere: Szamosvölgyi Péter. 

 

Nézzük az egyéni választó kerületeket:  

- Az 1. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.590 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 595 választópolgár, a választásra jogosultak 37,42 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 564 db. volt. 

A két induló jelölt közül: Sebes Péter a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 428 

db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok: 75, 89 % -a.   

 

- A 2. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.535 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 588 választópolgár, a választásra jogosultak 38,31 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 568 db. volt. 

A négy induló jelölt közül: Szőnyi István a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 

348 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok: 61, 27 % -a.   

 

- A 3. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.509 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 547 választópolgár, a választásra jogosultak 36,25 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 527 db. volt. 

A három induló jelölt közül: Lukács Tamás a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 

400 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok: 75, 9 % -a.   

 

- A 4. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.594 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 647 választópolgár, a választásra jogosultak 40,59 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 626 db. volt. 

A négy induló jelölt közül: Dankó Dénes a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 

425 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok: 67, 89 % -a.   
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- Az 5. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.492 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 599 választópolgár, a választásra jogosultak 40,15 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 577 db. volt. 

A három induló jelölt közül: Schweitzer Tamás a FIDESZ- KDNP jelöltje került 

megválasztásra, 380 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok: 65, 86 % -a.   

 

- A 6. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.467 fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 684 választópolgár, a választásra jogosultak 46,63 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 674 db. volt. 

A három induló jelölt közül: Kracson Norbert a FIDESZ- KDNP jelöltje került 

megválasztásra, 400 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok:  59, 35 % -a.   

 

- A 7. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.467  fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 667 választópolgár, a választásra jogosultak 45,47 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 646 db. volt. 

A három induló jelölt közül: Palicz István a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 

408 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok:  63, 16 % -a.   

 

- A 8. számú egyéni választókerületben a választás napján: a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma: 1.478  fő volt. 

Ebből a választáson megjelent: 701 választópolgár, a választásra jogosultak 47,43 % -a.  

Az érvényes szavazólapok száma: 685 db. volt. 

A két induló jelölt közül: Csernai Ferencné a FIDESZ- KDNP jelöltje került megválasztásra, 

449 db. érvényes szavazattal, mely az érvényes szavazatok:  65, 55 % -a.   

 

Tisztelt Jelenlévők! 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának napjára kell kitűzni a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választását, így 2019. október 13. napján került sor a települési német, roma és 

szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására is.   

Az eredményt csak röviden ismertetem, hisz a megválasztott képviselők megbízólevelének az 

átadására, ezt követően, külön ünnepség keretében kerül sor.   

 

Nézzük az eredményeket:  

 

1/ Települési német nemzetiségi önkormányzati választás esetén: 

A települési önkormányzat tagjainak száma: 5 fő. Az öt induló jelölt közül, akik mindegyike a 

BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete jelöltje, valamennyien 

megválasztásra kerültek a következők szerint: 

- Szebényi Gáborné - Némethy Tamás - Tóth Melinda - Vaszily Gábor - Tóth János  

 

2/ Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás esetén: 

A települési önkormányzat tagjainak száma: 5 fő. A 11 induló jelölt közül, 5 jelölt került 

megválasztásra, akik mindegyike a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség jelöltje,  a következők szerint: 

- Sándor Barnabás - Márton András Béla - Balogh Ernő - Fényes Ferenc - Markovics  József 
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3/ Települési szlovák nemzetiségi önkormányzati választás esetén: 

A települési önkormányzat tagjainak száma: 5 fő.  

Az öt induló jelölt közül, akik mindegyike a Magyarországi  Szlovákok Szövetsége, a Csabai 

Szlovákok Szervezete, az IDENTITA Szlovákok Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok 

Regionális Egyesülete jelöltje, valamennyien megválasztásra kerültek a következők szerint: 

- Kuczik Júlia - Krafcsenkó Katalin - Holod Miklósné - Mártonné Prokop Zsuzsanna - Farkas 

Jánosné 

 

Tisztelt Megjelentek! 

A választási eljárásról szóló törvény ( 307/N. §  ( 2 ) bekezdése ) kimondja, miszerint :    

(2) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, 

jogerős jegyzőkönyvek alapján három napon belül megállapítja a kompenzációs listás 

választás eredményét. Erre 2019. október 17. napján került sor, amikor is a Helyi Választási 

Bizottság megállapította, miszerint: 

-  a Magyar Szocialista Párt- Jobbik Magyarországért Mozgalom  2 listás  mandátumot,  

-  a Mi Hazánk Mozgalom 1 listás mandátumot szerzett, 

s Határozatában a jelölő szervezetek által felállított és nyilvántartásba vett kompenzációs lista 

alapján megállapította, miszerint:   

- Szabó János és Róth József, mint a Magyar Szocialista Párt- Jobbik Magyarországért 

Mozgalom jelöltjei   

- és Pasztorniczky István, mint a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje  

az akik, a kompenzációs listán mandátumot szereztek.   

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ( 3) bekezdése rögzíti, miszerint :  

(3) A helyi választási bizottság az egyéni választókerületben és a kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselőknek a kompenzációs listás választás eredményének jogerőre 

emelkedését követő három napon belül adja át a megbízólevelet. 

Mivel a határozat ellen nem érkezett fellebbezés a nyitva álló 3 napos határidőn belül, azaz 

2019. október 20. napjának 16 órájáig, így az jogerőre emelkedett, ezért a mai napon 

megtörténhet a megbízólevelek átadása.  

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Szívből gratulálok megválasztásához, s immár 6. alkalommal történő megválasztásához! 

További munkájához sok sikert, jó egészséget, minden elképzelhető jót kívánok Önnek! Soha 

ne feledje, hogy az elismerés mindig jólesik, de a szülővárostól kapott a legbecsesebb. Márai 

Sándor gondolata kétségtelenül ideillik: „Amire az emberek sokáig, nagy akarattal, kitartással, 

előrelátással és körültekintéssel készülődnek, végül is bekövetkezik.„ 

Az önkormányzati képviselőknek kívánok sok erőt és kiváló eredményeket! Szent Pál apostol 

azt mondta:„ Ne azt keressétek, ami széthúz és  megoszt benneteket, hanem azt, ami 

összeköt.„ 

Szerintem, a mi kis városunk is így tud tovább fejlődni, gyarapodni. 

S végezetül Polgármester Úrnak és a képviselőknek sok sikert és szerencsét kívánok a 

jövőbeni munkában is! 

Ahogy készültem a mai napra, rátaláltam DanMillmann író következő gondolataira, ami 

nagyom megfogott, és ezt Önöknek is jó szívvel ajánlom: 

„Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. 

Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk. 

Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk. 

Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk. 

Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. 

Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.„ 
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! 

A megbízólevelek átadása előtt engedjék meg, hogy megköszönjem a Helyi Választási Iroda 

segítő közreműködését. Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a választás napján 

tanúsított helytállását. Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának 

lelkiismeretes, alapos, körültekintő munkáját. Vallom, hogy valamennyiünk munkája 

hozzájárult ahhoz, hogy jogszerűen, a választás törvényes rendjének biztosításával történt meg 

Sátoraljaújhelyen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati 

képviselők és polgármester választása. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket." 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a tájékozatót, köszönte a jókívánságokat, a 

HVB és a HVI munkáját, és mindenkinek aki a választókörökben delegáltként vagy kijelölt 

személyként részt vett a munkában, aminek következtében az ünnepélyes alakuló ülés 

lebonyolódhat. 

 

A következő percekben a megbízólevelek átadására került sor. 

 

2. napirend 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testület tajgainak eskütétele 

 

dr. Cselei Andrea elnök HVB: : Felkérte az önkormányzati képviselőket és a jelenlévőket, 

hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Felkérte a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják 

utána.  

 

ESKÜTÉTEL 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselőitisztségemből eredő feladataimat Sátoraljaújhelyfejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint.) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

3. napirend 

Sátoraljaújhely Város polgármesterének eskütétele 

 

dr. Cselei Andrea elnök HVB: : Felkérte polgármester urat és a jelenlévőket, hogy az 

eskütétel idejére álljanak fel. Felkérte polgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utána.  

 

ESKÜTÉTEL 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sátoraljaújhely fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint.) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 



8 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Gratulált minden megválasztott képviselőnek, gratulált 

azoknak a jelölő szervezeteknek, akik sikert értek el, megköszönte mindenkinek a munkáját, 

akik a választás lebonyolításában részt vettek. Elmondta, hogy nem könnyű ezt a feladatot 

ilyen magas minőségben végigvinni, ezt Sátoraljaújhelyben igazából fennakadások, 

problémák nélkül sikerült az elmúlt egy-két hónapban és különösen október 13-án. 

Megköszönte a város polgárainak a részvételt, hiszen 41% fölötti volt a választási aktivitás. 

Megköszönte, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőire és polgármesterére nagyszámú szavazat 

érkezett, örömét fejezte ki, hogy az ellenzék is nyert a választásokon, érvényesült a 

demokrácia. Elmondta, hogy a város érdeke az első, csökkenteni fogják a munkanélküliséget, 

fejlesztésre kerül a gazdaság, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások, az idegenforgalom. 

Tovább foglalkoznak a városkép rendezésével, a köztisztasággal, a közbiztonsággal, és 

mindennel ami az itt élő embereket kevesebb vagy nagyobb mérték érinti.  

Elmondta, hogy továbbra is figyelnek majd a szociális helyzetre, az idősekre, a fiatalokra, a 

gyermekekre, a város által adható lehetőségekre, legfontosabb szempontként említette a város 

lélekszámának a növelését. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely két évtizeddel ezelőtt elindult egy 

úton, a térség legmeghatározóbb települése lett, továbbá nemcsak Sátoraljaújhelyre kell 

ügyelni, nemcsak a közigazgatási határokon belül vannak feladatok, hanem azon túl is, a 

Hegyközben, a Bodrogközben, a Hegyalján és a határon túl is.  

 

 

 

Mivel Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nem tudott részt venni az alakuló ülésen 

felolvasásra került megküldött levele. 

 

 

 

4. napirend 

Sátoraljaújhely Város alpolgármesterének megválasztása 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 

képviselő gondolatait. Elmondta, hogy amikor javaslatot tesz az alpolgármester személyére, 

nem lesz meglepetés, hiszen az eddigi munkája alapján, kiváló együttműködés következtében a 

munkabírás, az elkötelezettség és az elhivatottság figyelembevételével döntött. Dankó Dénes 

képviselő társát javasolta alpolgármesternek a következő öt évre is. Elmondta, hogy erről titkos 

szavazással kell állást foglalnia a Képviselő-testületnek, továbbá javaslatot tett a 

szavazatszámláló bizottság tagjaira, megkérdezte, hogy Csernai Ferencné, Schweitzer Tamás 

és Róth József képviselőtársai vállalják-e a jelölést, továbbá javasolta, hogy a szavazatszámláló 

bizottság elnöke Csernai Ferencné képviselőtársa legyen.  

 

Csernai Ferencné, Schweitzer Tamás és Róth József képviselők vállalták a jelölést a 

szavazatszámláló bizottság tagjaként.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a polgármester munkájának közvetlen 

segítésére a Képviselő-testület a képviselők közül titkos szavazással alpolgármestert kell 

választaniuk. Polgármester úr javaslatát megtette, Dankó Dénes képviselő úr személyére, 

létrehozásra került egy szavazatszámláló bizottság is, akiknek rendelkezésre bocsátására 

kerültek a szavazólapok. Elmondta, hogy a szavazólapokon értelemszerűen igen és nem 

szavazatnak van helye, érvényesen szavazni a jelölt neve alatt lévő vonalban, tollal, egymást 

metsző két vonallal lehet, ez az érvényes szavazásnak a feltétele. A szavazás menetére 

vonatkozóan a bal oldalán lévő asztalon történjen a szavazatszámlálás, az asztalsarok és a szék 

távol van mindenkinek a látószögétől, így a szavazás titkossága biztosítható.  
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Elmondta, hogy az áttetsző urnába kell elhelyezni a szavazólapokat, kérte a képviselőket, hogy 

egyesével fáradjanak a szavazáshoz, valamint a szavazás végén, kérte a szavazatszámláló 

bizottság tagjait, hogy az említett helyen kezdjék meg a szavazatok számlálását, szavazólapok 

számára, érvényes szavazatok és az igen, nem szavazatok számára való tekintettel.  

Elmondta, hogy minősített többséggel kell a szavazást lefolytatni, ezért felhívta a képviselők 

figyelmét a minősített többség okán a szavazatok megtételére és módjára. A titkos szavazás 

végén kérte a szavazatszámláló bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét.  

 

Titkos szavazás 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapította, 

hogy az urnában lévő szavazólapok száma 12, az érvényes szavazatok száma 12, a leadott 

szavazatok eredménye 11 igen és 1 nem.  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

192/2019.(X.23.) határozata 

az alpolgármester választás eredményéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43.§. (3) bekezdésében, 74.§ 

(1) bekezdésében, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) 

önkormányzati rendelete58.§-ában foglaltak alapján   

 

Dankó Dénes 

 

önkormányzati képviselőt – titkos szavazással – főállású alpolgármesternek 

megválasztotta. 

 

 

 

5. napirend 

Sátoraljaújhely Város alpolgármesterének eskütétele 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Képviselő-testület titkos szavazása 

eredményeképpen a következő öt évre Sátoraljaújhely Város alpolgármestere Dankó Dénes 

képviselő.  

Felkérte alpolgármester urat és a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Kérte 

alpolgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utána.  

 

ESKÜTÉTEL 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sátoraljaújhely fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint.) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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6. napirend 

A bizottságok elnökeinek, valamint tagjainak megválasztása 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a képviselő tagok megválasztására kerül 

sor a bizottságok esetében, a bizottsági struktúra nem változik, továbbra is hét bizottság marad 

és ugyanazzal a névvel. Javaslata a bizottságok elnökeire és tagjaira: 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
Elnök:     Palicz István 

Képviselő tagjai:   Kracson Norbert 

     Sebes Péter 

     Szabó János 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

Elnök:     Kracson Norbert  

Képviselő tagjai:   Palicz István 

     Schweitzer Tamás 

     Pasztorniczky István 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

Elnök:     Szőnyi István 

Képviselő tagjai:   Schweitzer Tamás 

     Lukács Tamás 

     Róth József 

Pénzügyi Bizottság 

Elnök:     Lukács Tamás 

Képviselő tagjai:    Szőnyi István 

     Csernai Ferencné 

     Róth József 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

Elnök:     Sebes Péter 

Képviselő tagjai:   Csernai Ferencné 

     Lukács Tamás 

     Róth József 

Városüzemeltetési Bizottság 

Elnök:     Schweitzer Tamás  

Képviselő tagjai:   Szőnyi István 

     Kracson Norbert 

     Pasztorniczky István 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Elnök:     Csernai Ferencné 

Képviselő tagjai:   Sebes Péter 

     Palicz István 

     Szabó János 

 

 

Kérdés, vélemény, javaslat a javaslatokkal kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester 

szavazást rendelt el. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

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

193/2019. (X.23.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata bizottságai elnökeinek és képviselő 

tagjainak megválasztásáról 

 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43.§ (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, nyílt szavazással a bizottságok elnökeit és képviselő tagjait az 

alábbiak szerint megválasztotta: 
 

1. Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
Elnök:   Palicz István   

Képviselő tagjai: Kracson Norbert 

   Sebes Péter 

   Szabó János  
 

2. Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

Elnök:   Kracson Norbert   

Képviselő tagjai: Schweitzer Tamás 

   Palicz István 

Pasztorniczky István 
 

3. Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

Elnök:   Szőnyi István   

Képviselő tagjai: Schweitzer Tamás 

   Lukács Tamás 

   Róth József 
 

4. Pénzügyi Bizottság 

Elnök:   Lukács Tamás   

Képviselő tagjai:  Szőnyi István 

   Csernai Ferencné 

   Róth József 
 

5. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

Elnök:   Sebes Péter   

Képviselő tagjai: Csernai Ferencné 

   Lukács Tamás 

   Róth József 
 

6. Városüzemeltetési Bizottság 

Elnök:   Schweitzer Tamás   

Képviselő tagjai: Szőnyi István 

   Kracson Norbert 

   Pasztorniczky István 
 

7. Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Elnök:   Csernai Ferencné  

Képviselő tagjai: Sebes Péter 

   Palicz István 

   Szabó János 
 

Felhívja a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a jövő héten, 2019. október 31. napján, 

csütörtökön tartandó Képviselő-testületi ülésen tesz javaslatot a külsős bizottsági tagok, 

szakértők személyére.  

 

 

7. napirend 

A polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a jogszabály értelmében a Képviselő-

testületnek meg kell határoznia a polgármester és az alpolgármester illetményét és 

költségtérítését. Polgármester úr tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény akként rendelkezik, hogy a jogszabály meghatározza azt a lakosságszámot amihez 

rendelt % alapján az államtitkár alapilletményéből számítódik  és az államtitkári alapilletmény 

kiegészítése, illetmény pótléka is a számítás részét képezi. Mindösszesen elvégezve a 

számítást és a lakosságszámot is figyelembe véve, a számítás alapján Sátoraljaújhely Város 

polgármesterének illetménye jogszabály szerint havi 698.019,-Ft megállapításra kerüljön a 

Képviselő-testület által, amint a jogalkotó rendelkezett. Továbbá a havi illetmény 15%-ban 

határozza meg a Képviselő-testület a polgármester költségtérítését, ami havi 104.703,-Ft. 

Elmondta, hogy a polgármester illetményét és költségtérítését ekként terjeszti a Képviselő-

testület elé.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a polgármester illetményéről illetve 

költségtérítéséről jogszabály rendelkezik, így a döntés nem döntés. Az, hogy ilyen törvényt 

alkotott a törvényalkotó, a törvényalkotó jog és felelőssége. Elmondta, hogy ennél a 

napirendnél nem fog szavazni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Tudomásul vette Pasztorniczky István képviselő úr 

hozzáállását a napirenddel kapcsolatban, elmondta, hogy polgármesterként tartózkodni fog a 

szavazástól. 

 

Mivel más kérdés, vélemény, javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításával kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 11 tagja, 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett  

elfogadta (egy képviselő nem szavazott) és az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

194/2019. (X.23.) határozata  

a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-ában foglaltak alapján 

2019. október 13. napjától a polgármester  

 

Illetményét havi   698.019,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi   104.703,-Ft-ban  határozza meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek meg kell határoznia 

az alpolgármester illetményét. Az alpolgármester illetménye a polgármester illetményéből 

számítódig, a jogalkotó mérlegelést tesz lehetővé a Képviselő-testületnek a polgármester 

illetményének a 70-90%-a között lehet megállapítani és a megállapított összeg alapján a 15%-

os költségtérítés meghatározására van lehetőség.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javaslatot tett az alpolgármester illetményére havi bruttó 

628.217,-Ft-ban, költségtérítésére 94.232,-Ft-ban.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.  

 

Mivel más kérdés, vélemény, javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításával kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 10 tagja, 10 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta 

(kettő képviselő nem szavazott) és az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

195/2019.(X.23.) határozata  

az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében, és 80.§-

ában foglaltak alapján 2019. október 23. napjától az alpolgármester  

 

Illetményét havi   628.217,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi   94.232,-Ft-ban   határozza meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  

 

 

 

8. napirend 

Tájékoztató a szervezeti és működési szabályzatról szóló, az önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök és bizottság tajgainak tiszteletdíjáról szóló rendeletek módosításáról, 

továbbá az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozattételi eljárás szabályairól  

 

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

adja az SZMSZ kérdéskörét, az SZMSZ-t a Képviselő-testület  vagy az alakuló ülésen vagy az 

azt követő ülésen kell hogy felülvizsgálja. A Képviselő-testület a II. félévi munkatervében 

döntött arról, hogy a felülvizsgálatot az alakuló ülést követően fogja elvégezni. Elmondta, 

hogy a polgármester úrral egyeztetve készül és kiküldésre kerül az SZMSZ felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztés, melynek tekintetében polgármester úr elmondta, hogy a bizottságok 

megszervezésekor jelentősebb módosítást nem tervez és a szakma sem. Elmondható, hogy a 

Képviselő-testület  tavaly teljesen újra alkotta az SZMSZ-ét, valamint azóta nem következtek 

be olyan jogszabályi változások, amelyek indokolnának egy teljes revíziót.  

A tiszteletdíj esetében már polgármester úr megadta azokat az előírásokat, amelyek 

tekintetében az anyag elkészül és a soron következő képviselő-testületi ülésre az újonnan 

megalkotott rendelet előterjesztésre kerül.  
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Felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály erejénél fogva a képviselők által már megszokott 

év eleji vagyonnyilatkozat tétel az alakuló ülésre való tekintettel akként módosult, egy 

közbülső szabályt kell alkalmazni a megválasztástól számított 30 napon belül ismételten 

szükséges a vagyonnyilatkozat tétel. A jövő héten intézkedés fog történni mind az 

elektronikus mind a papíralapú formátum biztosítására, oly módon, hogy a képviselő 

házastársa, élettársa, a vele egy háztartásban élő gyermekek tekintetében meg tudják tenni a 

képviselők.  

Felhívta a figyelmet az összeférhetetlenségi szabályokra, mely tekintetben a képviselő 

személyével, ha és amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, akkor 30 napon belül 

megszüntetni köteles, ha nem sikerül, akkor az arra vonatkozó eljárás szükséges.  

Elmondta, hogy a hivatal áll rendelkezésre ha a szabályok ismertetésére, azokra vonatkozó 

tájékoztatás adására vagy jogszabályhely értelmezésére van szükség.  

Elmondta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis alapján szükséges a nyilvántartásba 

vétel. Azon képviselők esetén ahol nemcsak adóazonosító jel azonosítja az adóalanyt az 

adóhatóság előtt, hanem egyéni vállalkozói tevékenysége is van, célszerű mindkét 

(adóazonosító jel, adószám) esetben megkérni a mentességet. Nemcsak adótartozás okozhat 

problémát az adatbázisban, hanem egy bevallás hiánya vagy egy adminisztratív probléma, 

máris jelzést kap az önkormányzat képviselő-testülete az adatbázisból és a törvényességi 

felügyelet külön alkalmazást biztosít és ellenőrizhetővé válik.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem a képviselőknek kell beszerezniük, 

hanem amennyiben felmerül valamilyen irányú probléma, akkor jegyző úr jelzi a képviselők 

részére, hogy rendezze kötelezettségét. Nem kell még egy igazolást beszerezni, elég a 

vagyonnyilat leadása, csak ha van bármiféle restanciája, a képviselőnek akkor rendeznie kell.  

 

 

9. napirend 

Egyebek  
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az alakuló ülés utáni első Képviselő-

testületi ülés 2019. október 31. napján lesz, előtte a bizottsági ülések.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy polgármester úr előző napirendi pontnál 

említette, hogy semmilyen változtatást nem tett, mégis változás, miszerint levélben arról 

tájékoztatta a jelölő szervezetek képviselőit, hogy a külsős bizottsági tagok delegálásánál nem 

számítanak szakértői részvételre. Hangsúlyozta, hogy az eddigi szokásjog szerinti paritás jog 

alapján a külsős bizottsági tag delegálásán változtatni szeretne. Elmondta továbbá, hogy 

tiltakozik ez ellen, kérte polgármester utat, hogy gondolja át, változtasson döntésén. Nem 

törvénybe ütköző, viszont az alaptörvény előírásaival ellentétes, az Alaptörvény C) cikk (2) 

bekezdésében az áll, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos 

megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel 

szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. Elmondta úgy érzi, hogy 

polgármester úrnak ez a lépése a hatalom kizárólagos birtoklása irányába mutat. Elmondta, 

hogy válaszlevelében leírta, hogy hibás és etikátlan lépésnek tartja.  

Elmondta továbbá, hogy délelőtt az 56’-os forradalom és szabadságharc emlékünnepségen 

fájdalmas volt számára, hogy az emlékhelyet bekerítették, a játszótérhez csatolták, az 

ünnepség idejére elbontották a kerítést, de a hétköznapokban a kerítésen belül van az 

emlékhely, mely nem helyénvaló.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van lehetősége és joga képviselő úrnak, 

hogy a képviselő-testületben üljön, nem sérül semmiféle kisebbségi jog. Elmondta, hogy egy 

választókerületben a legkisebb eredmény, hogy bejusson képviselőként 348 szavazat volt 

szükséges, ehhez képest a Mi Hazánk Mozgalom az egész városban 355 szavazatot szerzett, 

ehhez képest a FIDESZ-nek 3.238 szavazata volt, ha ezt összevetik, illő szerénységre lenne 

szüksége a képviselő úrnak és élhet a képviselő-testületben demokratikus jogával.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a parlamenti többség által alkotott 

választási törvény alapján szerzett mandátumot mindenki, hogy a választási törvény milyen 

azt lehet minősíteni, de a megszerzett mandátum olyan egyenértékű mint bármelyik 

képviselőé.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy akiket fel fog kérni külsős bizottsági 

tagnak, 95%-ban nem a FIDESZ-KDNP szervezet tagja, a polgármester hatáskörébe tartozik a 

felkérés, s ha képviselő úr nem fogadja el nem szavazza meg, vagy nem vesz részt a 

képviselő-testület munkájában.  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az alakuló 

ülést berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 

 


