Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/335-23/2022.

Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város önkormányzat székhelyén, (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében.
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. május 10. napján 8 órakor
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester
Dankó Dénes alpolgármester
Csernai Ferencné
Kracson Norbert
Palicz István
Pasztorniczky István
Róth József
Sebes Péter
Schweitzer Tamás
Szabó János
képviselők

Távol voltak:

Lukács Tamás
Szőnyi István
képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Terdik
Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi
Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi
Gáborné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Kababik Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, dr. Madák Tímea
osztályvezető, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila
osztályvezető, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Bartus István Főépítész
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető,
Jánosi Attila osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 10
képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek más javaslata.
Mivel egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi
Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását a meghívó szerint.
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Szavazás: A képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont alapító okiratának
módosításáról szóló 69/2022. (III.24.) határozat módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés a kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásról szóló 71/2022. (IV.11.) határozat módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző

1.

Napirendi pont: Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont alapító
okiratának módosításáról szóló 69/2022. (III.24.) határozat módosítására

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: elfogadásra került a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont alapító
okiratának módosítása a „Sóbarlang” pincehelység telephelyként történő felvételére vonatkozóan.
A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezete hiánypótlás keretében kérte,
hogy az alapító okirat 5.1. pontjában az ügyvezető jogállása tisztázásra kerüljön, a határidő május
10. napja. Az előterjesztés mellékletében lévő Alapító Okiratban piros színnel van jelölve a
változtatás. Bizottság nem tárgyalta, jogi kérdésről van szó, jelenősége nincs.
Kérdések következtek.
Pasztorniczky István képviselő: a változtatás azt tartalmazza, hogy pályáztatni kell az igazgatói
kinevezést, tudomása szerint a vészhelyzet idején polgármesteri döntés szerint került kinevezésre
a vezető. Megkérdezte, hogy mit jelent ez a változtatás a jelenlegi vezető számára, kell-e újra
pályáztatni.
dr. Terdik Sándor jegyző: nem kell újra pályáztatni az igazgatói helyet, mert a mostani is
pályázat útján került kinevezésre..
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont alapító okiratának
módosításáról szóló 69/2022. (III.24.) határozat módosítására vonatkozó 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
102/2022. (V.10.) határozata
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont alapító okiratának módosításáról szóló 69/2022.
(III.24.) határozat módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magas-hegyi
Turisztikai és Sportközpont alapító okiratának módosításáról szóló 69/2022. (III.24.) határozat
mellékletét jelen határozat melléklete szerint módosítja.
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Felhatalmazta polgármestert a módosító okirat aláírására.
Felhívta jegyzőt, a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod- AbaújZemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 8 nap
Felelős: jegyző
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

2.

Napirendi pont: Előterjesztés a kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében
történő pénzeszközátadásról szóló 71/2022. (IV.11.) határozat módosítására

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: az előterjesztés határozati javaslatának mellékletében lévő szám sem
jó. A Zemplén Vízmű Kft. törzstőke emeléséről, annak a tulajdonrész %-os arányáról van szó,
48.64% volt, 48.78% akkor lesz, majd ha az 50.000,- Ft átvezetésre kerül a bíróság által.
Kérte az előterjesztésben a Megállapodás 3. pontjában a százalék aránya 48.73%-ra kerüljön
módosításra.
Kérdések következtek.
Szabó János képviselő: megkérdezte, hogy amikor átvezetésre kerül az 50.000,- Ft, akkor is
szükséges képviselő-testületi döntés.
dr. Terdik Sándor jegyző: nem szükséges, a bíróság általi átvezetés automatikusan történik.
Róth József képviselő: megkérdezte, hogy szükséges-e az 50.000,- Ft törzstőke emelés.
dr. Terdik Sándor jegyző: a jegyzett tőkét és a tőketartalékot egyszerre kell emelni, ezért van
leszűkítve a legkisebb összegre a jegyzett tőke emelés, hogy ne változzon a tulajdonosi szerkezet.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásról szóló 71/2022. (IV.11.) határozat módosítására vonatkozó 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
103/2022. (V.10.) határozata
a kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról szóló
71/2022. (IV.11.) határozata módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a kötelező
önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról szóló 71/2022. (IV.11.)
határozatát jelen határozat melléklete szerint módosítja.
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A pénzeszköz átadásra vonatkozó részletes szabályokat a támogató okiratnak megfelelő külön
megállapodás tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.
Felhatalmazta a polgármestert a megállapodást aláírására.
Felhívta a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a társasági alapító okirat
módosításáról, és annak a cégbíróságon történő átvezetéséről.
Határidő: a megállapodás aláírását követő 60 napon belül.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
Szamosvölgyi Péter polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy a csütörtökön 9:30 órakor
történő indulással, a Bodrogkeresztúri ZHK telephelyének látogatására, aki szeretne eljönni,
jelezze részére.
Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 14 perckor
berekesztette.

K.m.f.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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