Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/335-19/2022.

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. április11. napján 8 órakor
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester
Dankó Dénes alpolgármester
Csernai Ferencné
Kracson Norbert
Lukács Tamás
Palicz István
Róth József
Schweitzer Tamás
Szőnyi István
képviselők

Távol voltak:

Pasztorniczky István
Sebes Péter
Szabó János
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, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, dr.
Tóth Marko osztályvezető, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó
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 9 képviselő
jelen van. Javasolta 2. napirendi pontként megtárgyalni a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtására vonatkozó előterjesztést.
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek más javaslata.
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Mivel egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi
Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását az elhangzottak
szerint.
Szavazás: A képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - egyhangúlag
- elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásra
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
3. Egyebek

1.

Napirendi pont: Előterjesztés kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében
történő pénzeszközátadásra

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: az előterjesztés szerint 53.000.000.-Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, melyet célzottan a Zempléni
Vízmű Kft-nek kell ázsiós tőkeemelésként felhasználnia, amely arról szól, hogy a jegyzett tőke és
a tőketartalék emelését egyszerre kell végrehajtani. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi szerkezet
ne változzon, a jegyzett tőkeemelésre 50 ezer forint kerülhet felhasználásra, a fennmaradó összeget
pedig a tőketartalék emelésére használhatja fel a Zempléni Vízmű Kft. A kiosztott megállapodás
az előterjesztés részét képezi, mely szerint Sátoraljaújhely Város Önkormányzata adja át az
53.000.000.-Ft-ot az imént említett bontásban. A Zempléni Vízmű Kft. kötelezettsége, hogy a
megállapodás aláírását követő 60 napon belül gondoskodjon a társasági alapító okiratának
módosításról, és annak cégbíróságon történő átvezetéséről.
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestület számára.
Kérdések következtek.
Róth József képviselő: megkérdezte, hogy az 50 ezer forintos jegyzett tőke emelésnél a többi
önkormányzat is hozzájárul-e, hogy megmaradjon a tulajdonosi szerkezet.
dr. Terdik Sándor jegyző: az 50 ezer forintos jegyzett tőkeemelés nem változtatja meg a
tulajdonosi szerkezetet.
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Vélemények következtek.
Schweitzer Tamás képviselő: elmondta, hogy a megállapodás előzmény részében a támogatás
összegénél 5,3 milliárd forint szerepel az 53 millió forint helyett, melyet javítani szükséges.
dr. Terdik Sándor jegyző: megköszönte az észrevételt.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásra vonatkozó előterjesztést.
S z a v a z á s : a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2022. (IV.11.) határozata
kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes helyi önkormányzatok
támogatásáról szóló 1196/2022.(III.28.) Korm. határozat alapján 53.000.000.-Ft vissza nem
térítendő támogatásban részült kötelező feladatainak támogatására.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pénzeszköz átadás
keretében, mint tulajdonos a támogatás összegét átadja a Zempléni Vízmű Kft. részére ázsiós
tőkeemeléssel. Az átadásra kerülő 53.000.000.-Ft-ból 50.000.- Ft jegyzett tőke emelésre,
52.950.000.-Ft tőketartalék emelésre fordítandó.
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 1. mellékletét képezi.

2.

Napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására vonatkozó igény benyújtására

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: minden éven kétszer van lehetőség szeptember 30. napjáig rendkívüli
önkormányzati támogatást kérni, amely az önkormányzat működőképességének megőrzésére
szolgál. A támogatás igényléséhez képviselő-testületi határozat szükséges, a pályázat április 30-ig
kerül benyújtásra, melynél harminc napnál régebbi lejárt számlákat lehet figyelembe venni.
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestület számára.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtására vonatkozó előterjesztést.
S z a v a z á s : a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2022. (IV.11.) határozata
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az alábbi határozatot
hozta:
1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. pontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli
önkormányzati támogatás elnyerése érdekében.
2. Felkérte a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére a polgármester és a jegyző jogosult.
Felelős:
Határidő:

3.

polgármester, jegyző
azonnal

Napirendi pont: Egyebek

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a Sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet helyettesítéséről szóló
56/2022.(III.24.) határozat mellékletét képező szerződés módosítását illetően.
dr. Terdik Sándor jegyző: az előző képviselő-testületi ülésen tárgyaltak a Sátoraljaújhelyi IV.
számú fogorvosi körzet kapcsán. Helyettesítési szerződést kell kötni mindaddig, amíg a
jogviszonyok nem rendeződnek. A szerződés megküldésre került az ANTSZ részére
véleményezésre, amely alapján szükséges a helyettesítési szerződés módosítása. Hozzátette, hogy
a módosítások sárga színnel lettek jelölve.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta Sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet helyettesítéséről szóló
56/2022.(III.24.) határozat módosítására vonatkozó előterjesztést.
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S z a v a z á s : a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2022. (IV.11.) határozata
Sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet helyettesítéséről szóló 56/2022.(III.24.)
határozat módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi
körzet helyettesítéséről szóló 56/2022.(III.24.) határozat mellékletét jelen határozat melléklete
szerint módosította.
Felhatalmazta a polgármester a helyettesítési szerződés aláírására.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 10 perckor
berekesztette.

K.m.f.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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