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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-34/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. június 27. napján 8:30 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

Lukács Tamás 

Palicz István 

Pasztorniczky István 

Róth József 

Sebes Péter 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

Távol voltak:  Schweitzer Tamás 

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. Stumpf Imre 

Jánosné önkormányzati tanácsadó, dr. Madák Tímea osztályvezető, Rácz-Tóth Nikoletta 

osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István Főépítész. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, dr. Terdik 

Sándor jegyző, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Zelina Zoltánné intézményvezető, Páles Gábor 

igazgató.  

 

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 11 

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 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok:  

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet alkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének 

módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a járványügyi veszélyhelyzet 2022. június 30-tól megszűnik. A 

rendelet módosítással érintett szakaszok a szociális, mind a piaci alapon kiadható lakások lakbérei, 

a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest 50%-al emelkednek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Palicz István képviselőket, hogy ismertessék 

az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – 

elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet megalkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet alkotására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a rendelet megalkotásával kapcsolatban elmondta, hogy a nyersanyag 

normát - ami a rendelet alapján kerül meghatározásra – egy külön határozatban kell meghatározni, 

ezért két szavazás szükséges a képviselő-testület részéről.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Csernai Ferencné képviselőket, hogy 

ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az elfogadásra javasolta az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének 

megállapítására vonatkozó előterjesztést.  

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

153/2022. (VI.27.) határozata  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének 

megállapításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó nyersanyag 

költségének egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) reggeli esetén    102,-Ft 

b) tízórai esetén      36,-Ft 

c) ebéd esetén     318,-Ft 

d) uzsonna esetén      36,-Ft 

e) vacsora esetén     144,-Ft. 

Összesen      636,-Ft/nap. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

alkotására vonatkozó előterjesztést.  

 



4 
 

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet megalkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az óvodáról és a gyermekétkeztetésről van szó, a nyersanyag költségék 

egy ellátottra jutó napi összege emelkedne 20%-al,  amelyet szintén egy külön határozatban kell 

meghatározni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Csernai Ferencné képviselőket, hogy 

ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy miért nem véleményezték a nemzetiségi 

önkormányzatok a rendeletet.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a nemzetiségi önkormányzatok nem véleményezték korábban 

sem, véleménye szerint a legnagyobb mértékben a nemzetiségekhez tartozókat érinti a 

kedvezményes és az ingyenes étkezési ellátás.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelethez 

alkalmazandó gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapítására vonatkozó előterjesztést.  

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

154/2022. (VI.27.) határozata  

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó 

gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének 

megállapításáról 

 

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

élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

a) bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén                                      388,-Ft 

b) óvodában napi háromszori étkezés esetén                                     388,-Ft 

c) általános iskolai tanuló tízórai esetén                   98,-Ft 

d) általános iskolai tanuló ebéd esetén                                     393,-Ft 

e) általános iskolai tanuló uzsonna esetén                       79,-Ft 

f) középfokú oktatási intézményben tanuló ebéd esetén                           412,-Ft 

g) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló reggeli esetén                   187,-Ft 

h) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló ebéd esetén                          412,-Ft 

i) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló vacsora esetén                      290,-Ft 

 

Továbbá a vendég, dolgozói ebéd térítési díját 840,-Ft+ÁFA mértékben határozza meg. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására vonatkozó előterjesztést.  

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet megalkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a továbbiakban is 

törekedjenek a határozatképesség megtartására, mert július végén vagy augusztus elején rendkívüli 

ülésre kerülhet sor az esetleges kormányzati döntések miatt.  

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 40 perckor 

berekesztette. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.      Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző         polgármester 


