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Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Rácz 
Adrienn Foglalkoztatási Osztályvezető, Jarasovics Lászlóné Sátoraljaújhelyi 
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda igazgatója, Kuczik Júlia 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a 
televízió nézőket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, mivel 12 tagja jelen van. Mindenkinek jó munkát kívánt. 
Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai megkapták a meghívót, valamint azt, 
hogy a napirendi pontokat a bizottságok tárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek javaslata a leírtakhoz képest.  
Javaslatot tett a zárt ülésen egyebek napirendi pont tárgyalására.  Szavazásra 
bocsátotta a napirend módosítását. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirend 
módosítását elfogadta.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Szavazásra bocsátotta a teljes napirendet.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet az 
alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend:   

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi 
munkájáról 
Előterjesztő: Csernai Ferencné igazgató 

3. Tájékoztató a sátoraljaújhelyi térség – kiemelten Sátoraljaújhely – 2016. 
évi és 2017. január-április havi munkaerő-piaci helyzetéről, valamint a 
foglalkoztatás növelése érdekében alkalmazott foglalkoztatáspolitikai 
eszközökről 
Előterjesztő: Tóthné dr. Galambos Andrea Járási Hivatalvezető és Rácz 
Adrienn Foglalkoztatási Osztályvezető  

4. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 
Nemzetiségi Óvoda működéséről  
Előterjesztő: Jarasovics Lászlóné Intézményvezető 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  

6. Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződés 
megkötésére 
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester 

7. Előterjesztés a II. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződés 
megkötésére  
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Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
8. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezet 

elfogadására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  

9. Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. 
félévi munkatervére  
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

10. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  

11. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016.(XI.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására és a rendelet-tervezet indokolására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  

12. Előterjesztés az Interkultur Hungária Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel a 2017. évi 26. Zempléni Fesztivál rendezvényeinek 
finanszírozására megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

13. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

14. Tájékoztató Sátoraljaújhely város kamerarendszerének teljes felújításáról, 
a közterület-felügyelet létszámának növeléséről és önkormányzati 
karbantartó munkacsoport létrehozásáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

15. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 
támogatására  
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztők: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Szamosvölgyi 
Péter polgármester 

17. Egyebek 
 

Zárt ülésen 
 

1. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására (szóban) 
Javaslattevő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

3. Egyebek 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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1.Napirend  
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Május 25-én testületi ülés volt, majd 
elkezdődtek a körzeteknek a látogatásai. Minden választókerületbe elmentem az 
adott képviselővel, és álltunk rendelkezésre az állampolgárok részére. Vettük a 
javaslatokat, a kéréseket, az igényeket, és amit lehetséges volt, és ahogy 
lehetséges volt, és ami jó kérés volt, azokat megpróbáltuk teljesíteni. Gyereknap 
és mazsorett fesztivál volt a Főtéren, kiválóan szervezett eseményen vehettünk 
részt. Majd május 31-én sajtótájékoztató volt a TOP-os pályázatokkal 
kapcsolatban, dr. Hörcsik Richárd képviselő úrral közösen. Az a jó hírünk van, 
hogy kettő híján az összes TOP-os pályázatnak az eredménye megérkezett, 
mindegyik pályázatunk nyert. Reményeim szerint az a kettő is, aminek még nem 
kaptuk meg a visszajelzését, de már több esetben a szerződéskötésen túl az előleg 
is megérkezett a számlánkra. Úgyhogy most ebben a pillanatban meglehetősen 
gazdagok vagyunk, az a baj, hogy ez valószínűleg nem fog így maradni, hanem 
ahogy elkezdődik a beruházás, elkezd apadni a kassza, de hát ez így teljesen 
természetes. Hősök emléknapja volt a Hősök temetőjén, június 3-án-június 4-én 
Pünkösdkor az Országzászlónál fent a Magyar Kálvárián, Szent Éj nevezetű 
rendezvényt szerveztek helyi katolikusok, első alkalommal. 300-400 fő közötti 
létszám volt, aki 24 óra alatt, hosszabb-rövidebb időre ellátogatott. Június 6-tól 
Nyolc ország egy nemzet tábor indult, hagyományosan határon túli és újhelyi 
gyerekek számára. Egy nagyszerűen sikerült rendezvényen vagyunk túl. 09:00 
órakor a kishatáron volt rendhagyó történelem óra Trianonról, 13:00 órakor a 
Díszteremben konferencia, ez a Deák Úti Általános Iskola programja volt, Palicz 
István igazgató úréké. Majd 16:00 órakor Végsőné Fazekas Aranka Magyarok 
Világszövetsége, Pokrócos Zsuzsa elnök asszony szervezésével és az 
Önkormányzat közreműködésével volt megemlékezés. Június 7-én pedagógusnap 
a Színházban, a Nevelői Díjat Kelemen Zsoltné gyógypedagógus kapta. Június 8-án 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ táblaavatás a Kossuth Gimnázium 
falánál. A Miskolci Egyetem ezzel jelentkezett be hivatalosan is az érdeklődők 
számára. Szeptembertől, ha minden jól meg, akkor két szakon elindul az oktatás. 
Június 9-én 88. Ünnepi Könyvhét újhelyi megnyitója a Főtéren, majd a 
polgármester ösztöndíjasa elismerést a Georgikon Szakközépiskola 12/A 
osztályos tanulója, Tóth Marianna kapta. Június 14-én A Magyar Nyelv Múzeuma 
Széphalmi Irodalmi Herbáriuma program megnyitója volt Dankó Dénes 
alpolgármester úr köszöntőjével. Majd egyeztetés volt a híd tervezésével 
kapcsolatosan, ezt minden napra elmondhattam volna, mert mindennap 
egyeztetés van. Alpolgármester úr próbálja előre vinni az ügyeket. Rendkívüli 
testületi ülés, majd nyugdíjas közutasok látogatása a Díszteremben. 
Területfejlesztési Tanács ülés Tokajban, sajtótájékoztató a Zemplén Fesztivállal 
kapcsolatosan itt a Díszteremben Újhelyben. Nem utolsósorban a Vad- és 
Halételfőző verseny Széphalomban. Mindenkinek köszönjük, aki a szervezésben, a 
munkában odatette magát. Többektől azt hallottam, hogy egy áttörés volt ez a 
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most hétvégi program. Egyrészt a közönség számára, másrészt az ételek 
minőségében, a csapatok számában, tehát minden a helyén volt. Jók voltak a 
programok, és láthatóan túlnőtt Sátoraljaújhelyen a rendezvény hál Istennek.  
Vis maior pályázat, folynak a munkák Sátoraljaújhelyben, még egy jó darabig így 
is lesz. Ahogy a játszótereknél is, három játszótér átadásra került, és jövő héten 
folytatódik a munka. Azt hiszem, hogy talán már a Központi játszótér lesz a 
következő, de haladunk tovább, illetve halad tovább a kivitelező az ütemezés 
szerint.  
 
 
2.Napirend 
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi 
munkájáról 
 
Csernai Ferencné igazgató: Az Egyesített Szociális Intézmény a 2016. évi szakmai 
munkáról ad számot, a jogszabályi változásokról, az elért eredményekről, és a 
teljesített feladatmutatókról. Célunk az, hogy megfelelő szintű szakmai munkát 
biztosítsunk az idős, beteg, fogyatékkal élő személyeknek. Én itt, ezúton 
szeretném megköszönni az intézmény vezetése nevében a városvezetésnek, 
valamint a tisztelt képviselő-testületnek a sikeres pályázatokat, mellyel lehetővé 
tették, hogy megfelelő tárgyi feltételek mellett működhessen az intézmény. 
Jelenleg is van elnyert pályázata az Önkormányzatnak, amelyben a két Idősek 
Klubjának Család- és Gyermekjóléti Központnak, illetve Szolgálatnak, valamint a 
konyha eszközbeszerzését célozza meg a pályázat. Van az intézménynek egy 
elnyert pályázata, iskolai-óvodai szociális munkára, ez 2018-tól lesz kötelező 
feladata az intézménynek, és ennek megelőzéseként írtak ki pályázatot, amelyen 
sikeresen szerepel az intézmény.  
Elmondta továbbá, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Vélemények: 
 
Sebes Péter képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként elmondta, 
hogy a bizottságnak a megtárgyalt beszámolóként levont konzekvenciákat 
mondanám el. Elnök asszony azt mondta a bizottsági ülésen, hogy ez természetes 
dolog, de azért elmondtuk és megállapítottuk, hogy rengeteg a feladat, a 
beszámoló is tartalmazza a működési területeket ellátási formánként. Tehát 
nagyon szerteágazó, nagyon sokrétű a feladatuk, és ezt a munkatársai kiválóan 
végzik. Szerintem képviselő társaim is meg tudják erősíteni, illetve polgármester 
úr is, hogy járva-kelve nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik a lakosságtól. 
Úgyhogy bizottságként is, illetve a bizottság munkájában is elmondtuk ott, hogy 
pozitív, és szeretnénk megköszönni elnök asszony munkáját.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Valóban egy jó intézményünk az Egyesített 
Szociális Intézmény, és az elmúlt időszakban valahogy mindig úgy alakult, hogy 
elég sok sikeres pályázat volt, és ez már permanensen évek óta. Minden éven 
valamivel előrébb jut az intézmény. Azt hiszem, hogy ez is jelzi a dinamizmust, 
ami tapasztalat, ami benne van. Komoly, elhivatott emberek, jó vezetők, és azt 
hiszem, hogy egy jó hálózat, ami itt működik, és aki megtapasztalta, vagy aki 
ismeri ezt a munkát, az tudja, hogy egész embert kíván ez a tevékenység. Nem is 
kell a mélyére nézni a dolgoknak, a bér, az anyagi elismerés az nincs ott, nincs 
azon a szinten, ahol a munka van. Azt hiszem, hogy ettől jóval több is lehetne a 
keresete a dolgozóknak, mert mindenképpen megérdemelnék. Ettől függetlenül jó 
dolog, hogy valamiféle bérrendezés vagy korrekció történt vagy történik, és az is, 
hogy pályázati lehetőségekkel az intézményt, illetve az ott dolgozók munkáját is 
könnyíteni tudjuk. Kérem igazgató nőtől, hogy tolmácsolja a kollégák felé az 
Önkormányzat elismerését és köszönetét az iránt a munka iránt, amit végeznek.  
 
További kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámolót.    
 
S z a v a z á  s:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

6264/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2017.(VI.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény igazgatójának és valamennyi 
dolgozójának áldozatkész és lelkiismeretes munkájukért.  
 
 
 
3.Napirend 
Tájékoztató a sátoraljaújhelyi térség – kiemelten Sátoraljaújhely – 2016. évi 
és 2017. évi január-áprilisi havi munkaerő-piaci helyzetéről, valamint a 
foglalkoztatás növelése érdekében alkalmazott foglalkoztatáspolitikai 
eszközökről 
 
Rácz Adrienn foglalkoztatási osztályvezető: A leadott beszámolót az aktuális 
adatokkal szeretném kiegészíteni. A beszámolóban még az április havi 
munkanélküliségi adatok szerepeltek, azóta már a május havi adatok is 
rendelkezésre állnak. Egy pozitív tendencia folytatódását figyelhetjük meg május 
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hónapban, a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal illetékességi területén tovább csökkent 
az álláskeresők száma. Ugyanez a tendencia figyelhető meg Sátoraljaújhely város 
tekintetében is. A beszámoló kezdeti időszaka 2016. január, ekkor a városban 902 
főt tartottunk számon, mint álláskeresőt, ez 2017. májusára 823 főre csökkent, és 
az előzetes júniusi adatokból pedig további csökkenés figyelhető meg.  
Még egy új információ a beszámoló elkészülése óta, hogy rendelkezésre állnak 
már a nyári diákmunkához kapcsolódó források. Közel 35 millió forintnyi forrást 
kapott az osztályunk ennek a programnak a lebonyolítására, ebből 300 fő nyári 
diákmunkáját tudjuk támogatni. Ebből pedig Sátoraljaújhely városa részére közel 
120 fős diáklétszám támogatása valósulhat meg július és augusztus hónapban.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság a beszámolót  megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Vélemények: 
 
Palicz István képviselő: Mint ahogy mondtam részletesen tárgyaltuk a 
beszámolót, és megállapítottuk azt, hogy akik ezzel a feladattal dolgoznak, azok 
jól végzik a munkájukat, és a munkaerő helyzete jó irányokat vett fel. Hiszen 
emlékszünk azokra az időszakokra, amikor folyamatosan azt láttuk, hogy nő a 
munkanélküliek száma, az álláskeresők száma. Ebben változás mutatkozik, tudjuk 
azt is, hogy milyen okok és milyen mennyiségű pénz hatására következik ez be. 
Minden jó mellett nem tudtam elmenni egy néhány mondat mellett, ami azt 
jelezte, hogy az álláskeresőknek a száma, azoknak a száma, akik csak nyolc 
általánost végeztek el, tehát aluliskolázottak, ez 40%. További 9% az, akiknek 
még a nyolc általánosa sincs meg, hogyha nagyon picit számolunk, akkor 
láthatjuk, hogy itt több száz főről van szó Sátoraljaújhelyben. Tudom, hogy milyen 
erőfeszítések voltak eddig is akár az Önök, akár polgármester úr részéről. 
Próbálta megmozgatni polgármester úr azokat, akik tehettek volna vagy 
tehetnének arról, hogy az aluliskolázottság csökkenjen, hiszen felvette a 
kapcsolatot a rendőrökkel, az orvosokkal, a pedagógusokkal, és ennek ellenére 
nem látom a változást. Legalábbis komoly változást nem látok, márpedig hogyha 
ma, így a tanév végén az derül ki, hogy a városban – és nem tudom a számot – x 
tanulónál már látható, hogy nem fejezi be a nyolc általánost, hanem 5,6,7 
osztállyal fog élni, ez az ember itt lesz 30-40 évig úgy, hogy munka nélkül lesz. 
Gyakorlatilag a jövő most teremtődik, most teremtjük meg, pedagógusok, 
orvosok, és rendőrök. Hiszen az általam vezetett intézményben is az év vége felé 
derül ki, hogy itt bizony vannak olyan gyerekek, akik igazolt – még csak nem is 
igazolatlan - mulasztásaik miatt nem lesznek értékelhetők az év végén. Én ezzel 
annyit tudtam tenni, hogy az érintett orvosokat tájékoztattam, meg polgármester 
urat, illetve a Gyámügyet arról, hogy x, y tanuló 800, vagy 1000 igazolt óra miatt 
értékelhetetlenné vált. Úgy gondolom, hogy ezen a területen a megfelelő 
szakemberek éppenséggel tehetnének valamit, de tehetne a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrség is a délelőtti csellengők iskolába való beirányításával, amire egyébként 
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van lehetőség, és mi magunk pedagógusok is sokat tehetnénk ez ügyben, hogyha 
minden ilyen gyermeknél és minden ilyen szülőnél időben és pontosan 
elküldenénk a Gyámügy felé, a Családsegítő felé azt, hogy adott gyermek hány 
igazolt, vagy igazolatlan óránál tart. Addig, amíg ezen nem fogunk tudni 
valamilyen módon előre lépni, addig újból és újból, újra fog termelődni az a réteg, 
amely koloncként fog Sátoraljaújhely meg a környék nyakán lógni. Egyik oldalon 
látunk egy szép fejlődést, előremutatást, és ebben pedig nem tudunk előrejutni. 
Márpedig el lehet képzelni, hogy nyolc általános nélkül, vagy akár nyolc 
általánossal ma gyakorlatilag semmire nem lehet menni. Valamilyen módon 
tudatni kell ezekkel a szülőkkel, hogy iskolába kell járni, tanulni kell, és szakmát 
kell szerezni, mert egyébként nehéz lesz.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Valóban, ezek a problémák valósak, amit 
képviselő úr elmondott léteznek. Azt tudom, hogy a Munkaügyi Központ itt is, és 
mindenhol az országban próbálkozik a maga eszközeivel ezen a helyzeten 
változtatni. Tehát felnőttképzésben, különböző tanfolyamokban megpróbálja a 
hiányzó tananyagot átadni ezeknek a személyeknek, de ez mégiscsak 
felnőttkorban történik, és nem olyankor kellene az iskolapadba ülni, hanem 
akkor, amikor kötelező lenne. Persze nem mindegy az, hogy valaki pénzt kap 
azért, hogy iskolába jár, mert a képzések nagyjából erről szólnak. Amúgy pedig 
természetszerűleg ösztöndíj nélkül jár iskolába 16 éves koráig. Ez biztos, hogy 
óriási problémát jelent, és nagyon sok olyan hibával, hozzáállással lehet 
találkozni, amikor legyint valaki, és azt mondja, „jó, hetvenkettedszer is kiadom az 
orvosi igazolást, igaz, hogy semmi baja nincs a gyereknek, de nem fogok 
konfrontálódni.” Akkor, amikor ez így megy évről-évre, és minden éven újra és 
újra nekirugaszkodunk és összehívjuk az illetékeseket, és megkérjük őket, hogy 
legyen zéró tolerancia, és azt tapasztaljuk, hogy – tisztelet a kivételnek – nem 
történnek meg ezek a lépések, amelyek egyébként törvényesek, szabályosak és 
szükségszerűek is lennének éppen azok érdekében, akik úgy gondolják, hogy nem 
szeretnének iskolába járni. Bizony ilyenkor az ember egy kicsit el szokott 
szomorodni, mert eléggé magányosnak érzi magát ebben a küzdelemben. Ettől 
függetlenül most a Munkaügyi Központ beszámolójáról van szó, jó híreket 
olvashattunk, láthattunk. Azt hiszem, hogy a szervezet mindent megtesz a 
lehetőségeihez képest, és az is látható, hogy a források pedig rendelkezésre 
állnak, és új képzések is indulnak rövid időn belül, amik között van jó néhány 
olyan, ami az itteni cégek igénye volt, például a targonca vezetői tanfolyam. Most 
hirtelen nagy hiány lett belőle, mindenki szinte targoncást szeretne felvenni, 
úgyhogy jó lesz, de vannak benne tényleg jó képzések, amivel meg van az esély az 
elhelyezkedésre, akár hosszútávon is. Köszönjük szépen a munkáját a Munkaügyi 
Központnak, a Járási Hivatalnak és továbbra is azt kérem, hogy ugyanolyan jó 
napi kapcsolat legyen a város vezetése és a szervezet között, mint ahogy eddig 
volt.  
Szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.    
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S z a v a z á  s:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

6265/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
152/2017.(VI.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi térség – kiemelten Sátoraljaújhely – 2016. évi és 2017. 
január-április havi munkaerő-piaci helyzetéről, valamint a foglalkoztatás 

növelése érdekében alkalmazott foglalkoztatáspolitikai eszközökről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi térség 
– kiemelten Sátoraljaújhely – 2016. évi és 2017. január-április havi munkaerő-
piaci helyzetéről, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében alkalmazott 
foglalkoztatáspolitikai eszközről szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
4.Napirend 
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 
Nemzetiségi Óvoda működéséről 
 
Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató: a beszámolóval kapcsolatban nincs 
kiegészítés. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Vélemények: 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ugyanazt tudom mondani, mint az előző két 
esetben elmondhattam, hogy jók az óvodáink. Ezt tagintézményenként is, vagy 
tagóvodánként is értem, és egyben is értem, mert jól működik, jó a vezetése, 
elhivatottak az óvónők és én bármikor büszkén, és bátran tudom ajánlani 
bármelyik óvodát Sátoraljaújhelyben a mi óvodáink közül, mert azt hiszem, hogy 
jó kezekben vannak a gyerekek és a nevelésük, és a fejlődésük biztosítva van. 
Igazgató nőtől is azt kérem, hogy továbbítsa a kollégáinak az Önkormányzatnak 
az elismerését.  
 
Jarasovics Lászlóné igazgató: Mi is tisztelettel köszönjük, hogy a fenntartó 
részéről sikerült a pályázatot megnyerni, amivel most még szebb lesz a 
gyermekeknek a belső környezete. Úgyhogy olyan körülmények között fogjuk 
tovább folytatni a munkát, mindenki megelégedésére. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
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Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

6227/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2017.(VI.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda 
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda működéséről szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
Köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének és valamennyi 
dolgozójának lelkiismeretes szakmai munkájáért. 
 
 
 
5.Napirend   
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Egy rég bevált jó gyakorlat 
intézményesítésére kerül sor. Körülbelül 25 évvel ezelőtt Katona Rezső 
polgármester úr volt az, aki első alkalommal idős 70 éven felüli sátoraljaújhelyi 
lakosokat karácsony előtt ajándékban részesítette. Igaz, az nem utalvány, hanem 
természetben történt, - emlékszem, hogy diót, mákot és más egyebeket 
csomagoltunk - de nagyon örültek neki, hiszen addig ilyen nem fordult elő. 
Később ez átalakult utalvánnyá, sőt az utalvány összege az Önkormányzat 
pénzügyi kondíciójának függvényében emelkedett. Minden évben, bármilyen 
nehéz volt az Önkormányzat anyagi helyzete, bármilyen pénzügyi problémákkal 
küszködtünk, arra mindig hangsúly lett fektetve, hogy a 70 éven felüliek a 
karácsonyi ajándékutalványaikat megkapják.  
A szociális törvény módosítása lehetőséget ad arra, hogy olyan esetben is 
támogathassa egy önkormányzat az ott élőket, ha nem veszi figyelembe a szociális 
és vagyoni helyzetüket. Gyakorlatilag a 70 éven felüliek karácsonyi 
ajándékozásánál ez történik, hiszen függetlenül attól, hogy kinek mennyi a 
jövedelme, milyen vagyona van, egységesen kapják meg ezt az utalványt. Azért, 
mert egy bizonyos kort betöltöttek, ennek a városnak hasznos tagjai voltak, és 
ezzel akarja az Önkormányzat kifejezni háláját ezen idős embereknek. Így épülhet 
most be a rendelet-tervezetbe ez a támogatási forma. Jelenleg a tavaly megemelt 
összeggel, - természetesen amennyiben az Önkormányzat anyagi helyzete 
lehetővé teszi – ezen bármikor lehet változtatni.  
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A bizottsági ülésen megkérdeztem, mert a 
hatásvizsgálatban nem szerepel összegszerűen ennek a költségvetési vonzata, 
illetve az, hogy hány fő részesül ebben a juttatásban. Viszont kihasználnám az 
alkalmat, és szeretném javasolni azt, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy 
változtathatunk az ajándék összegén, hiszen az a 2.500.-Ft nem egy nagy összeg. 
Tudom összességében ez is költséget jelent az Önkormányzatnak, de egy évben 
egyszer érezzék a nyugdíjasok is, hogy fejlődik a város, hiszen azt valljuk, hogy az 
átlagkeresetek nőnek, a nyugdíjak azok közel sem nőnek olyan összegben, és azt 
gondolom, hogy ki tudnánk gazdálkodni azt, hogyha a duplájára emelnénk ezt a 
karácsonyi ajándékot. Tehát a javaslatom az, hogy ez az évi egyszeri támogatás 
összege 5.000.-Ft-ra emelkedjen. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ahogy az előterjesztésben is olvasható, vagy 
hallható volt, ez mindig annak a függvénye, hogy év végén az Önkormányzat 
pénzügyi helyzete mennyit tesz lehetővé. Volt olyan év, amikor 1.000.-Ft volt, 
azután hosszú időre 1.500.-Ft, ment fel 2.000.Ft-ra, és most 2.500.-Ft-nál járunk. 
Ha lesz olyan az évünk, mint tavaly, akkor 2.500.-Ft lesz, ha meg jobb lesz, akkor 
lehet több is természetesen. Senki nem zárkózik el a dolog elől, ez tényleg csak 
döntés kérdése. Legyen hozzá kellő muníció, és akkor ez mehet.  
 
Palicz István képviselő: Felkaptam a fejem erre a javaslatra, hiszen 
Sátoraljaújhely mindig tehetségéhez mérten annyit, amennyit tudott, fordított 
erre az alkalomra, a nyugdíjasoknak a támogatására, és megajándékozására. 
Ellenben, hogyha képviselő úr javasolná a Jobbikon belül, hogy a plakátáradatra 
fordított összegből valamennyit átutalnának ide Sátoraljaújhelybe, akkor 
jelentősen nagyobb összegeket lehetne a nyugdíjasok számára biztosítani. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Köszönöm szépen a javaslatot is, és akkor én is 
élnék egy javaslattal, hogy a Fidesz, illetve a Kormány a brüsszeli kampányra 
fordított összegből egy bizonyos részt átcsoportosítana ide, akkor szintén mód 
lenne erre. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A központi költségvetés jelenlegi helyzete 
alapján a minap hallgathattam meg Varga István tájékoztatóját. Év végén elég 
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komoly nyugdíjemelés következik be, sokkal nagyobb annál, mint ami a korábbi 
időszakban volt. Azt gondolom, hogy mindenki fog neki örülni, elsősorban a 
nyugdíjasok. Mindenki mégsem fog neki örülni, az ellenzék nem lesz boldog, mert 
nekik ez bizonyára fájó lesz, hogy a kampány időszakában ilyen többletemelés 
következik be. Én csak azt tudom mondani, hogy az a kis pénzecske teljesen 
mindegy, hogy jön, meg miért jön, csak tényleg jusson el az idősekhez.  
 
Csernai Ferencné képviselő: Sajnálom, hogy egy önkormányzati rendelet-alkotás 
ilyen irányban megy el, hiszen itt jegyző asszony igyekszik a jogszabályi 
feltételeknek megfelelni, és beépíteni az önkormányzati rendeletbe azt a juttatást, 
amit hosszú éven keresztül az Önkormányzat anyagi teherbíró képességét 
figyelembe véve igyekszünk a nyugdíjasoknak átadni. Képviselő úr mondta, hogy 
nem tudja a számot, én tegnap a bizottsági ülésen elmondtam 1556 volt tavalyi 
éven, tehát 2016. évben, Sátoraljaújhelyben a 70 éven felülieknek a száma, és 
természetesen ezt minden éven, amikor aktuálissá válik, akkor a népesség 
nyilvántartóból jegyző asszony lekéri, és annak alapján történik az utalványoknak 
a megrendelése. Az is elhangzott tegnap a bizottsági ülésen, hogy a város vezetése 
arra törekszik, hogy a pályázatok révén több bevétele legyen a városnak, és az is 
elhangzott, hogy a későbbiekben, hogy ha lesz lehetőség, akkor ez az összeg 
emelkedhet. 2017. évre ez a 2.500.-Ft van a költségvetésbe beépítve, illetve ezzel 
számolt a képviselő-testület, valamint ezt fogadtuk el.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ugyanazt mondtam el, amit elmondott, hogyha 
lehetőségünk van rá, akkor tudunk. Beépítettem abba, amit mondtam, azért 
mondtam, hogy a kiegészítésekkel együtt.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Volt konkrét javaslata képviselő úr? 
Ezt én nem hallottam.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Én sem hallottam. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem hallottuk, elnézést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Szavazhatunk róla egyébként, a lehetőség 
megvan. Ellentétben az én javaslatommal, ami arról szól, hogy akkor döntsünk 
erről, amikor látjuk december elején a pénzügyi helyzetünket. De erről 
szavazhatunk képviselő úr. Akkor mehet egy új szavazás. Tehát Pasztorniczky 
képviselő úr javaslatáról szavazunk.  
 
Elkezdődött a szavazás, de Sebes Péter képviselő nem szavazott, ezért a szavazás 
meghiúsult.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondom még egyszer, miután nem hallottam 
a konkrét számot képviselő úr részéről, ezért amit elmondott, azzal egészítettem 
ki, hogy akkor, amikor látjuk december elején, hogy milyen a városnak az anyagi 
helyzete, milyen lehetőségei vannak, akkor határozzuk meg, hogy mennyi legyen 
az összeg. Lehet, hogy nem 5.000.-Ft, hanem akár 6.000.-Ft is lehet, extrém, amit 
mondok, de miért ne. Annak érdekében, hogy ne számokat határozzunk meg 
most, annyit tegyünk, amennyit az előterjesztésben láttunk. Képviselő úr azt 
mondta, hogy volt egy konkrét javaslata, hogy legyen 5.000.-Ft ez a szám. Erről 
szavazunk. Tehát újra szavazás következik.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 9 
tartózkodással nem hozott döntést.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Most pedig szavazunk azzal a szóbeli 
kiegészítéssel együtt az előterjesztésről, amit én tettem hozzá. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a pénzben és 
természetben nyújtható  szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában alkotott 16/2017.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést a 
polgármester kiegészítését, mely szerint a képviselő-testület az önkormányzat 
anyagi helyzetének függvényében az év végén az ajándékutalvány összegét ismét 
megtárgyalja, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

5684/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2017.(VI.28.) határozata 

a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékozásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
javaslatát elfogadja és a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványának 
összegét, pénzügyi helyzetének ismeretében 2017. novemberi ülésén 
felülvizsgálja, amennyiben lehetőség van rá, úgy az összegét megemeli. 
Határidő: 2017. novemberi ülés 
Felelős: polgármester 
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6.Napirend 
Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződés 
megkötésére 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az előterjesztésben és a javaslatban minden 
szerepel, amit tudnunk kell a napirendi pont kapcsán. Egyéb szóbeli 
kiegészítésem nincs.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek, illetve támogatja azt, hogy Dr. Fera László az V. 
számú felnőtt háziorvosi körzetnek az orvosa további 5 évre területi ellátási 
kötelezettséget kapjon a körzet ellátására. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, (Szőnyi István képviselő 
rövid távollétében) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1822/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2017.(VI.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására szerződés megkötéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában, az egészségügyi alapellátásról 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 V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
a Fera Egészségügyi Bt-vel – képviseli Dr. Fera László – szerződést köt a határozat 
mellékletében foglaltak szerint.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 
valamint a B-A-Z Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére küldje meg.  
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7.Napirend 
Előterjesztés a II. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződés 
megkötésére 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs szóbeli kiegészítésem az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Hegedűs Jolánnal, azzal a módosítással 
javasolja a szerződés megkötését, hogy a feladatellátási szerződés 3/2 pontjának 
mellékletében szereplő utcajegyzék kerüljön ki, mert a körzetet a mindenkor 
hatályos rendeletben foglaltak alapján látja el. Tehát nem fog a szerződésbe 
beépülni az utcajegyzék, hanem az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 
felsorolt utcajegyzék alapján fogja ellátni a tevékenységét.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, (Szőnyi István képviselő 
rövid távollétében) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6183/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2017.(VI.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására szerződés megkötéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában, az egészségügyi alapellátásról 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 II. számú gyermek háziorvosi körzet 
ellátására a Dr. Hegedűs Jolán vállalkozó háziorvossal szerződést köt a határozat 
mellékletében foglaltak szerint.  
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 
valamint a B-A-Z Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére küldje meg.  
 
 
 
8.Napirend 
Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezet 
elfogadására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem új fogalom van a testület előtt, 
ugyanis még 2014-ben hozott a képviselő-testület egy határozatot a 
településfejlesztési koncepcióról az integrált városfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközök egyeztetésének, és elfogadásának eljárási 
szabályairól. Azóta módosult a jogszabály, most már konkrétan kimondja, hogy 
nem határozatban, hanem rendeletben kell ezt a kérdéskört szabályozni. A 
módosítással egy időben több, más építésügyi jogszabály is módosult, új fogalmak 
bevezetésére került sor, így a településfejlesztési eszközök tárháza kibővült az 
arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel. Ezzel a kérdéskörrel, tehát a 
rendelet-tervezetben is foglalkozni kellett. Mind az arculati kézikönyv, mind 
pedig a településképi rendelet, valamint a város szerkezeti tervének építési 
szabályzatának a felülvizsgálata, illetve az előbbiek esetében a megalkotása 
folyamatban van. Hónapok óta tartanak a munkák, reméljük, hogy ebben az évben 
ezek testület elé kerülhetnek.  
A partnerségi egyeztetés szabályaiban az előbb elmondottakon kívül lényegi 
változás nincs, mert átvettük a határozatban foglaltakat, hiszen az egy jól bevált 
gyakorlat volt, és az elmúlt három évben az alapján jártunk el, - sőt, mivel a 
jogszabály azt mondja, hogy a folyamatban lévő ügyekben is azt kell alkalmazni -, 
ezért a rendelet elfogadását követően annak szabályai, csak az újonnan indult 
ügyekben kerülnek alkalmazásra. Mind a folyamatban lévő településszerkezeti 
terv arculati kézikönyv és a rendelete, még a 2014-es határozat szabályai szerint 
került elfogadásra. Egy új elem van a rendelet-tervezetben, ez pedig a 
Városfejlesztési Bizottságot érinti. Hatáskört kapott a bizottság, mégpedig ott, 
amikor bármelyik településszerkezeti elemmel kapcsolatosan nem lettek 
elfogadva a javaslatok a főépítész szakmai véleményével, akkor belép a bizottság, 
és a bizottság meg fogja vizsgálni a főépítésznek, és a polgármesternek a javaslata 
alapján ezeket az észrevételeket, és ő fog átruházott hatáskörben dönteni a 
javaslatok és a vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról. Miért van ez? 
Mindenki tudja, hogy a hatáskört hogyan vagy kire lehet átruházni. Úgy 
gondoltam, hogy nem egy-egy személyre kellene bízni ennek a hatáskörnek a 
gyakorlását, tehát polgármester úrra vagy a jegyzőre, hanem adjuk meg a 
hatáskört a Városfejlesztési Bizottságnak – hiszen az ő feladatkörébe tartozik -, 
ráadásul minden képviselő értesül a bizottsági ülések időpontjáról és 
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napirendjéről. Tehát mindenki el tud menni, véleményt tud nyilvánítani az üggyel 
kapcsolatosan.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú igennel 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017.(VI.28.) önkormányzati 
rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
9.Napirend 
Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. év 
II. félévi munkatervére 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs szóbeli kiegészítésem a munkatervvel 
kapcsolatosan. 
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság a 2017. év II. 
félévi munkatervre tett javaslatot egyhangúlag támogatja.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Van-e javaslat, amivel bővíthetjük, vagy esetleg 
szűkíthetjük a II. félévi munkatervünket? 
 
Kracson Norbert képviselő: Javasolnám, hogy a szeptemberi ülésre a közvilágítást 
üzemeltető, karbantartó, működtető szolgáltatót kérjük meg, hogy a szeptemberi 
testületi ülésen egy tájékoztatást adjon már csak azért is, hogy a lakosság tudja, 
hogy ennek a menete, hogy történik. Mivel az elmúlt időszakban volt több olyan 
esemény, illetve elhúzódó hibakijavítás, amiről én úgy gondolom, hogy az lenne a 
legcélszerűbb, hogyha első kézből a lakosság megismerhetné ezt a folyamatot, 
hogy működik ez a hibabejelentés, utána a hibák kijavítása, illetve az üzemeltetés.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Más jelentkező nincs. Erről szavazunk: 
szeptember, szolgáltató, közvilágítás, tájékoztató, azt követően az egész 
munkatervről.  
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Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen – 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javasolt módosítást és a munkatervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

5735/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
157/2017.(VI.28.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. II. félévi munkatervének elfogadásáról  

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi II. félévi 
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az érintett előterjesztőket levélben tájékoztassa a 
napirendi pont címéről és az anyag leadási határidejéről. 
 
Határidő: 8 nap  
 

Melléklet 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2017.(VI.28.) 

határozatához 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi 

munkaterve 
 
2017. szeptember 21. (csütörtök)   

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Polgármester 

2. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi időarányos 
gazdálkodásának helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 
Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai 

4. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet munkájáról  
Előterjesztő: Igazgató  
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

5. Beszámoló az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről  
Előterjesztő: iskolaorvos, iskolai védőnők  
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

6. Tájékoztató a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási 
karbantartási is és javítási munkákról 
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Előterjesztők: SAG Hungária Kft. képviselője, Észak-magyarországi 
Áramszolgáltató képviselője 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

7. Tájékoztató a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 
tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről  
Előterjesztő: mb. ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
8. Tájékoztató a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi 

intézményeket érintő tevékenységéről  
Előterjesztő: Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója 
Véleményezi: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

9. Előterjesztés magántulajdonban álló felajánlott ingatlanok megvételére  
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

10. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

11. Egyebek  
 

Zárt ülés 
 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj 
adományozására (szóban)  
Előterjesztő: Polgármester  
Javaslattevők: Képviselő-testület Bizottságai 
 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: 2017. szeptember 5.  
 
2017. október 26. (csütörtök) 

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Településképi Arculati 
Kézikönyvének jóváhagyására és a településképi rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Főépítész 
Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai  

3. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai 

4. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. TOP projektek 
megvalósításáról szóló tevékenységéről 
Előterjesztő: Ügyvezető 
Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

5. Előterjesztés a köztisztasági feladatok ellátásáról és a téli felkészülésről  
Előterjesztő: Igazgató 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

6. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár munkájáról 
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Előterjesztő: Intézményvezető 
Véleményezi: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

7. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és 
média tevékenységéről  
Előterjesztő: Polgármester 

8. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Vízkárelhárítási 
Tervének felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

9. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

10. Egyebek  
Zárt ülés 

 
Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban 
részesülők szociális rászorultságának felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: 2017. október 10. 
 

2017. november 23. (csütörtök)  
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 

és a tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 
tevékenységről 
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3. Beszámoló az önkormányzati temetők üzemeltetéséről, javaslat a 
köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Virág-Ker-Tem Kft. Ügyvezetője 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság,  

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
4. Beszámoló a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Sátoraljaújhely városban végzett 

kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenységéről 
Előterjesztő: Ügyvezető 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság,  

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

6. Tájékoztató a Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. tevékenységéről, a várható változásokról 
Előterjesztő: Ügyvezető 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság,  

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
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7. Tájékoztatás Sátoraljaújhely város környezetállapotáról  
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményezi: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

8. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

9. Egyebek  
 
Az írásbeli anyagok leadási határideje: 2017. november 8.  
 
2017. december 14. (csütörtök) 

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

3. Előterjesztés a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, a helyi építési 
szabályzat újraalkotására 
Előterjesztő: Régió Kft. Ügyvezetője, Főépítész  
Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai 

4 
4. Beszámoló a Zempléni Vízmű Kft. tevékenységéről, a várható változásokról 

Előterjesztő: Ügyvezető 
Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő 
pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások állásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére 
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

7. Beszámoló a Zemplén Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
működéséről  
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

8. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési 
tervének elfogadására 
Előterjesztő: Jegyző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

9. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

10. Egyebek  
Zárt ülés 

 
Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban)  
Előterjesztő: Polgármester  
Javaslattevő: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
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Az írásbeli anyagok leadási határideje: 2017. november 29. 
 
 
A 2017. évi közmeghallgatásra december hónapban, később meghatározott időpontban 
kerül sor.  
 
Közmeghallgatás napirendjei: 
 

1. „Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” akció értékelése 
2. „Tiszta utca” akció nyertesének kihirdetése 
3. Tájékoztatás közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről, 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi munkájáról 
 
Amennyiben a testületi ülés időpontja ütközik a későbbiekben meghatározásra kerülő 
megyei közgyűlés ülésének időpontjával, úgy a testületi ülés időpontja változik!  
 

 
 
10.Napirend 
Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs kiegészítenivalóm az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Palicz István bizottsági elnök: Két alpontja van ennek a napirendi pontnak. 
Mondom az első javaslatot a bizottság részéről. Ebben az esetben liciteljárás 
keretében kerüljön meghirdetésre és elidegenítésre az itt megjelölt terület.  
564.500.-Ft-os induló licitárral. A 3572 helyrajzi számú ingatlannal közvetlenül 
határos ingatlanok tulajdonosai legyenek a pályázatra meghívottak, és a kijelölt 
vevő pedig a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó legyen.  
A második esetben a bizottság azt javasolja a képviselő-testület részére, hogy 
járuljon hozzá a Mártírok útja 14. szám alatti kivett orvosi rendelő megnevezésű 
ingatlan tulajdonviszonyának az önkormányzati lakások tulajdonjogi rendezése 
érdekében folyamatban lévő társasházi Alapító Okirat elkészítéséhez  a földmérő 
mérnöki iroda (Sátoraljaújhely, Petőfi u. 2.) által 64/2017. munkaszám alatt 
elkészített telekhatár rendezésről szóló változási vázrajzban foglaltak szerint – az 
önkormányzat tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2929/2 hrsz-ú „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű 1137 m2 térmértékű terület 1 m2-el 1136 m2-
re csökkenjen és a Magyar Állam tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2922/3 hrsz-
ú „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan 2483 m2-ről 2484 m2-re 
növekedjen. 
 Egyébként végeredményben az állami tulajdon ebben az esetben 1m2-el fog nőni, 
az önkormányzati tulajdon pedig 1 m2-el csökkenni. Nem is ez a lényeg, hanem a 
jogi rendezés lenne akkor itt folyamatban végül is, és így valósulhatna meg jogilag 
a rendezettség.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést egyenként. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen- 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztéseket elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:  

69/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2017.(VI.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt meghívásos 
liciteljárás kertén belül elidegeníti, a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 3570 
hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű 2258 m2 térmértékű ingatlant. 
 
A liciteljáráson a 3570 hrsz-ú ingatlannal határos ingatlan tulajdonosok vesznek 
részt, mivel az ingatlan a szomszédos ingatlanokon keresztül közelíthető meg. 
 
Induló licitár: 564.500.- Ft. 
Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. 
 

69/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2017.(VI.28.) határozata 

önkormányzati vagyon hasznosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
sátoraljaújhelyi 2922/3 hrsz-ú, természetben 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 
14. szám alatti „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan 
tulajdonviszonyainak, az önkormányzati lakások tulajdonjogi rendezése 
érdekében folyamatban lévő társasház alapító okirat elkészítéséhez – a földmérő 
mérnöki iroda (Sátoraljaújhely, Petőfi u. 2.) által 64/2017. munkaszám alatt 
elkészített telekhatár rendezésről szóló változási vázrajzban foglaltak szerint – az 
önkormányzat tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2929/2 hrsz-ú „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű 1137 m2 térmértékű terület 1 m2-el 1136 m2-
re csökkenjen és a Magyar Állam tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2922/3 hrsz-
ú „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan 2483 m2-ről 2484 m2-re 
növekedjen. 
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11.Napirend 
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016.(II.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására és a rendelet-tervezet indokolására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A helyi adókról szóló törvény 
meghatározott feltételek mellett mentességet biztosít a háziorvosok, 
gyermekorvosok részére iparűzési adó megfizetése alól, amennyiben a testület 
rendeletébe beépíti ezt. Ez történt meg az év első felében azzal, hogy további 
feltételként határozta meg a képviselő-testület, hogy az orvosok, a Morrow 
Medical által üzemeltetett hétközi, hétvégi ügyeletben hét közben, havonta egy 
alkalommal ügyeletet vállaljanak.  
Időközben kiderült, hogy a Kórház gyermekosztálya jelentős orvoshiánnyal küzd. 
Ennek a hatását felismerve két gyermekorvos rendszeresen bedolgozik a Kórház 
ügyeletébe, az osztály munkájába. Ezért kiegészítenénk a rendeletünket azzal, 
hogy nem csak a háziorvosi hétközi ügyeletben, hanem a gyermekosztályon 
végzett ügyelet is – ha az egyéb feltételek fennállnak – akkor mentességet biztosít 
az iparűzési adó hatálya alól.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy fogadja el a helyi iparűzési adóról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.  
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Elnézést, hogy nem a bizottságban tettem fel a 
kérdést, de most szúrtam ki csak. A kérdésem az, hogy nem lenne-e szükséges 
pontosítani ezt, hogy mentesül az, aki hétközi ügyeletet teljesít, hogy hányszor 
teljesíti? Tehát, hogyha most egy alkalommal teljesíti, már az is feljogosítja, vagy 
pedig egész évben? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Mivel a saját ügyeletünknél, tehát az 
alapellátás ügyeleténél egy alkalom van, ezért természetes, hogy egy is elegendő, 
ezért nem lett beletéve. Ugyanakkor viszont a gyakorlat tudjuk – mert tegnap 
elmondta Hegedűs doktornő, utána pedig Varga-Szilágyi Zita doktornővel is 
konzultáltunk – tehát ők több alkalommal végeznek havonta, és meg kell, hogy 
mondjam, hogy nem azért, mert rá lenne bármelyikük szorulva arra az ügyeleti 
díjra, hanem azért végzik ezt, mert ha a Kórház gyermekosztálya bezárásra kerül, 
akkor az végső soron akár odáig is vezethetne, hogy szülészet sem lenne 
Sátoraljaújhelyen. Tehát ők elhivatottságból csinálják ezt.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és meghozta  a helyi iparűzési adóról szóló 
34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában alkotott 
18/2017.(VI.28.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
 
12.Napirend 
Előterjesztés az Interkultúr Hungária Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-
vel a 2017. évi 26. Zempléni Fesztivál rendezvényeinek finanszírozására 
megállapodás megkötéséről  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Mint látható 2.000.000.-Ft támogatást fizetünk 
a rendezvény sorozathoz az Önkormányzat részéről. Aki figyelt a 
sajtótájékoztatón a múlt héten, illetve olvasta esetleg a programfüzetet, az 
láthatta, hogy a városban meglehetősen sok és színvonalas rendezvény kerül 
megszervezésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a szervező, mind az 
Önkormányzat a város részére ez egy jó megállapodás lehet, ezért kérem 
képviselő társaimat, hogy támogassák a megállapodás aláírását.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a megállapodás megkötését az 
Interkultúr Hungária Kft-vel.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás: A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

6400/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
160/2017.(VI.28.) határozata 

az Interkultur Hungária Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
a 2017. évi 26. Zempléni Fesztivál rendezvényeinek finanszírozására 

megállapodás megkötéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Interkultur Hungária 
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a 2017. évi 26. Zempléni 
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Fesztivál rendezvényeinek finanszírozására a határozat mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
 
13.Napirend  
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A kiegészítésem után majd egy-két 
módosítást kell átvezetni a rendeleten. Mindenki tudja azt, hogy a IV. számú 
gyermek háziorvosi körzet orvosa szeptember 1-vel nyugdíjba kíván menni, így 
nem látná el tovább a körzet munkáját. Praxisjoggal rendelkezik, amit 
értékesíteni lehet, sőt erre neki a hat hónapot biztosítani is kell, ez le fog járni 
szeptember 1-én. Doktor úrral elég gyakran beszélgetünk, egyetlen egy telefonos 
érdeklődője volt eddig korábban, de azóta sem jelentkezett, így nem várható, 
hogy a praxisjog értékesítésre kerüljön. Tudvalevő az, hogy az országban az 
orvoshiánynál a gyermekorvos hiány a legnagyobb. Budapesten több házi 
gyermekorvosi körzetet nem tudnak betölteni. Mi nagyon szerencsés helyzetben 
vagyunk, azt hiszem, hiszen azzal, hogy egy orvosunk nyugdíjba megy, a 
gyereklétszám még mindig azt mutatja, hogy bőven elegendő a három 
gyermekorvosi körzet, ugyanis két körzet esetében már a finanszírozhatóság 
határán álltak a kártyaszámok, mert 600 kártya minimum szükséges ahhoz, hogy 
az egészségbiztosítás finanszírozza a gyermek háziorvosi körzeteket.  
Abból lett kiindulva a rendelet-tervezet elkészítésénél és a közterületek 
szétosztásánál a IV. körzetből csak. Tehát a többi körzethez nem lett nyúlva, mert 
ha az egész átosztásra került volna – tehát elkerültek volna olyan utcák a 
gyermekorvosoktól, amiket ő látott volna el – akkor ez egy nagy felfordulást 
okozott volna a városban. Így csak azt a 408 kártyát kellett szétosztani, ami 
területi ellátási kötelezettséggel doktor úrnál volt. Ezt kíséreltük meg, és meg kell, 
hogy mondjam, hogy egy kis településnek a jegyzője nagyon szerencsés 
helyzetben van, azzal a 15, maximum 20 közterületnévvel – nálunk pedig ezzel a 
nem is tudom, hogy mennyivel -, mert valahol, valahonnan, valami mindig 
kimarad. Ez történt most is, pedig duplán íródik be. Tehát a rendelet-tervezetben 
leírtakhoz képest a Berecz Károly Óvoda Alsóberecki, az két körzethez van 
jelenleg felsorolva, az I-hez és a III-hoz, csak az I-es körzethez tartozik. A 
szétosztásnál a Munkás és a Zrínyi utca figyelembe lett véve az I-es körzetben, 
tehát a mellékletnél, ugyanakkor viszont a rendelet-tervezetnek a szövegéből 
véletlenül kimaradt. Ugyanez a helyzet az Áchim András utcánál, ő a III. körzetből 
maradt ki, és egy utca esetében pedig nem kimaradásról, elnézésről van szó, 
hanem arról, hogy próbáltunk a kompromisszumra törekedni a háziorvosokkal, 
hiszen az nem jó, hogyha bármelyikükre rá van erőltetve, hogy mit lásson el. 
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Varga-Szilágyi Zita doktornőnek meg lett küldve, visszajelzett, hogy nincs 
problémája. Ugyanez történt meg Hegedűs doktornővel is, Karika Margit 
doktornő szabadságon volt, ráadásul külföldön tartózkodott. Nagy nehezen a férje 
e-mailjére sikerült továbbítani, és mint mondtam, miután átjöttek a határon, 
akkor tudta megnézni az anyagot. Ő kifogásolta azt, hogy túl sok olyan közterület 
került hozzá, ahol nemzetiséghez tartozók laknak, és kérte, hogyha lehet, akkor 
ezen módosítsunk. Egyeztettem Hegedűs doktornővel, ő elvállalta a Bihari utcát, 
tehát így a Bihari utca az I. körzetből átkerül a II. körzetbe. Úgy néz ki, hogy ezzel 
így a kompromisszum létrejött. Még azt mondjam el, hogy bevezették – ha jól 
emlékszem tavaly -, hogy a körzet szétosztásával kapcsolatos önkormányzati 
rendeletet meg kell küldenünk véleményezésre az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ részére. Ez történt meg tavasszal egy másik módosítás kapcsán, amikor 
az iskola-egészségügynek a körzetesítése történt. Meg kell, hogy mondjam, hogy a 
mai napig nem jött meg a vélemény. Úgy nem jött meg, hogy a Kormányhivatalnak 
többször jeleztem, ők a Miniszterelnöki Hivatalnak jelezték. Viszont most kértem, 
hogy ebben nem lehet játszani, mert ha július végéig nem adjuk le a 
finanszírozónak az új körzeteket, abban az esetben ezen házi orvosok nem fognak 
a plusz területre finanszírozást kapni. Tehát elvégzik a munkát, és nem kapnak 
érte pénzt. Már visszajelzett nekem az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mivel 
tegnap közöltem velük ezt a Bihari utcát, hogy hogyan alakulnak akkor a 
létszámok, mert korábban 829 és 830 gyerek tartozott egy-egy körzethez. Ez 
viszont felborította, hiszen a 829-ből elkerült 64, és a 830-hoz hozzákerült 64. 
Megindokoltam, és remélem, hogy el fogják fogadni.  
A rendeletünk szeptember 1-el lépne hatályba, hiszen akkor jár le a 6 hónap a 
praxisjog értékesítésre. Ha netalán mégis értékesítésre kerülne, abban az esetben 
jelzem a testületnek, és akkor a szükséges intézkedéseket megtesszük.  
Még egyetlen egy dolog. Nem véletlenül mondta Csernainé képviselő asszony, 
mint bizottsági elnök a II. gyermek háziorvosi körzetnél, hogy ne az legyen a 
szerződésben, hogy a szerződés melléklete szerinti körzet tartozik a 
gyermekorvoshoz, hanem az legyen, hogy a mindenkor hatályos rendeletben 
megállapított körzet. Erre azért van szükség, mert akkor most a másik két 
gyermekorvos szerződését csak ezen pont vonatkozásában kell módosítani. Tehát 
marad minden, hogy mikor jár le a szerződés, stb,, de mivel a körzetek változnak, 
akkor ezzel az egy mondatos változással ezt keresztül tudjuk az ő szerződésükön 
vezetni. Remélem, hogy érthető voltam.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
kialakításáról és működési rendjéről szóló előterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 
a képviselő-testületnek elfogadásra, illetve a jegyző általi kiegészítésekkel.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és a főjegyző asszony által tett kiegészítésekkel, 
egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.  
 



28 

 

Vélemények: 
 
Csernai Ferencné képviselő: Jegyző asszony részletesen elmondta az indokokat, 
én csak arra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, hogy ez szeptember 1-el 
lép hatályba. Hiszen doktor úrnak a 6 hónapi időtartamot biztosítani kell, 
esetlegesen, hogy ha van rá jelentkező, akkor értékesíteni tudja a praxisát, és a 
gyermeklétszám az majd aszerint változik egy-egy körzetben, mert mi hiába 
döntünk, meg beszélünk róla. Tehát azért azt tudni kell, hogy a területi ellátási 
kötelezettség, - és ezt inkább a televíziónézők érdekében mondom el -, hogy a 
gyermekorvosi rendelők ajtaján is ki van függesztve, hogy melyik utca melyik 
gyermekorvoshoz tartozik, de van szabad orvosválasztásra is lehetőség. Tehát, 
hogyha máshoz szeretné a szülő a gyermekét vinni, - és ez nem biztos, hogy ilyen 
gyermeklétszámot fog eredményezni egy-egy körzet vonatkozásában -, illetve Dr. 
Tóth Dezső úr körzetét tekintve ott a 408 főt osztottuk szét, amire neki területi 
ellátási kötelezettsége van. Akinek még nála volt a kártyája, azok vagy a saját 
körzetükben fognak megjelenni, vagy pedig választanak majd háziorvost. Azért 
mertük ezt meglépni egyébként, mert, akkor, amikor a gyermekorvosok, 
háziorvosok beszámolnak, akkor a gyermekorvosok beszámolója úgy szól, hogy 
amikor ők a praxisjogot megkapták, akkor 1200 körüli volt a gyermeklétszám a 
körzetükben, és ez ilyen szintig, mértékig csökkent. Úgy gondolom, hogy az 
orvosok, a megmaradt három gyermekorvos ezt az orvosi tevékenységet, 
feladatot így is megfelelő színvonalon el fogja tudni látni. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést és a 
jegyző azon javaslatát, hogy az I. és III. számú gyermek háziorvosi körzettel kötött 
háziorvosi vállalkozási szerződések a jegyző által elmondottak szerint 
módosuljanak.   
 
Szavazás: A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és meghozta az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 20/2017.(VII.11.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 
Képviselő-testület 12 igen- 12 igen szavazattal az I. és III. számú gyermek 
háziorvosi körzettel kötött háziorvosi vállalkozási szerződések módosítását 
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 

6232/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
161/2017.(VI.28.) határozata 

a PÁ-VA-MED Egészségügyi szolgáltató Bt-vel a III. számú gyermek 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel kötött vállalkozó 

háziorvosi szerződés módosításáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PÁ-VA-MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel 2012. szeptember 18-án a III. számú gyermek 
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háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 
vállalkozó háziorvosi szerződés III. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása 
pontjának 3.1., 3.2 és 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3.1 A megbízó Eüatv. 5.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek kialakításáról és működtetéséről szóló önkormányzati 
rendelete alapján alakította ki és határozta meg az egészségügyi alapellátások 
körzeteit. 
3.2. A Megbízó ezen szerződés keretén belül megbízást ad a 3.1. pontban rögzített 
mindenkor hatályban lévő rendeletében foglaltak alapján a sátoraljaújhelyi III. 
számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátására. 
3.3. A Megbízó ezen szerződés keretén belül megbízást ad az iskolaorvosi feladatok 
ellátására Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról  és működtetéséről szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében a III. számú gyermek háziorvosi 
körzetre meghatározott oktatási intézményekre vonatkozóan.” 
 
Hatályát veszíti 2017. szeptember 1. napjával a szerződés 1. melléklete. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 

1821/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

162/2017.(VI.28.) határozata 
a PREMEDIC  Egészségügyi szolgáltató Kft-vel az I. számú gyermek 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel kötött vállalkozó 
háziorvosi szerződés módosításáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PREMEDIC 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2017. április 27-én az I. számú gyermek 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 
vállalkozó háziorvosi szerződés III. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása 
pontjának 2., és 3., pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. A Megbízó ezen szerződés keretén belül megbízást ad a III.1. pontban rögzített 
mindenkor hatályban lévő rendeletében foglaltak alapján a sátoraljaújhelyi I. számú 
gyermek háziorvosi körzet területi ellátására. 
3. A Megbízó ezen szerződés keretén belül megbízást ad az iskolaorvosi feladatok 
ellátására Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról  és működtetéséről szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletében a I. számú gyermek háziorvosi 
körzetre meghatározott oktatási intézményekre vonatkozóan.” 
 
Hatályát veszíti 2017. szeptember 1. napjával a szerződés 1. melléklete. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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14.Napirend 
Tájékoztató Sátoraljaújhely város kamerarendszerének teljes felújításáról, 
a közterület-felügyelet létszámának növeléséről és az önkormányzati 
karbantartó munkacsoport létrehozásáról  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Azt gondolom, hogy ebben a teremben, illetve 
ebben az épületben túlnyomó többségében olyanok dolgoznak, akik fontosnak 
tartják, hogy mindazon értékeket, amelyeket az elődeink ebben a városban 
megteremtettek - és talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy és amihez 
már mi is hozzátettünk valamelyest – azokat meg is őrizzük. Nemcsak a mának, 
nemcsak a holnapnak, hanem hosszú évekre így legyen. Ugyanakkor azt látom, és 
azt tapasztalom, hogy nem mindenki gondolkozik így Sátoraljaújhelyben, van, 
akinek egyébként ez teljesen mindegy. Van, aki a most felújított, újraaszfaltozott 
piacnak a tetejére odagórja a szemetét, a Fürdő utcában, a Deák és a Fürdő utca 
kereszteződésében kétzsáknyi ruha van kidobva, a tökéletlen nekimegy a 
sorompónak a Sétáló utcán, eltöri a sorompót, 100.000.-Ft-os kár, de nincs meg. 
Igaz fényes nappal történt, 13:00 órakor, tehát hogy is lenne meg, és még 
folytathatnánk a sort. Most nem mennék bele, hogy ki mennyire teljesít 
megfelelően szolgálatot, kinek kellene többet hozzátenni akár a rendőrségtől 
kezdve a polgárőrségen és a közterület-felügyleten keresztül. Azt látom, és azt 
tapasztalom, hogy a kamerarendszer, amihez nagyon nagy reményeket fűztünk 
annak idején igazából mindig éppen rossz felé van fordulva. Leginkább nem 
találja meg az elkövetőt, nem jeleznek a rendőrségnek a diszpécserek, mert nem 
látják. El is avultak ezek, sokszor rosszak is, van, hogy homályos a kép, a lényeg 
az, hogy ezen mindenképpen változtatnunk kell. Bővíteni kell a rendszert, és jobb 
minőségű kamerákat kell beszerezni, ez az oka az első lépésnek. 
A második a beosztása ezeknek a dolgozóknak, mert biztosan nagyon fárasztó 
nem tudom, hogy hány monitort, de több tíz monitort kell néznie. Ember legyen a 
talpán, aki ezt bírja. Nem könnyű, itt is biztos, hogy több embert kell behozni a 
rendszerbe, és rövidebb ideig kell egy szolgálatot teljesíteni.  
A közterület-felügyelet, amely láthatóan be van határolva, hiszen délután 16:00 
órakor hazamegy a közterület-felügyelő, onnantól kezdve a nem dohányzó 
rendelet az csak írott malaszt, mert ha be akarja valaki tartani, akkor betartja, ha 
pedig nem, akkor nem tartja be, mert úgysincs senki, aki számon tudná tőle kérni. 
Ez csak egy példa volt, sokkal többet fel lehetne hozni. Tehát magyarul, kis 
létszám mellett nehéz olyan szolgálati beosztást kialakítani, amelyen jelen is 
vannak minél több részén a különböző napszakoknak, és több helyen vannak ott, 
és ellátják a speciális feladataikat a közterület-felügyelők. Tehát a második 
javaslatnak az oka az, hogy kevés a létszám, és növelni kellene.  
A harmadik idetartozik, hiszen az értékek megőrzéséről van szó. Azt látjuk és 
tapasztaljuk, hogy a Városellátó Szervezet túl van terhelve mind humán területen, 
mind gépekben. Szintén még mindig többre lenne szüksége teljes joggal, de ez 
most egyenlőre nem lesz betartva, hanem helyette a saját tulajdonaink megőrzése 
érdekében egy kis létszámú brigádot szeretnénk felállítani, akik a javításokat 
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elvégzik az önkormányzati tulajdonú, de nem önkormányzat által működtetett 
épületeinkben. Emellett pedig rendszeres ellenőrzés történne, rendszeres 
kontroll történne ezekben az ingatlanokban, ezekben az építményekben, és ahol 
szükséges, ott ez a csapat, ez a néhány fős csapat rögtön be tud avatkozni és 
rögtön ki tudja javítani a hibát. Ezért lehetőleg olyan embereket kellene találnunk, 
akiknek több végzettségük, szakmájuk is van, inkább ezt a szót használnám. Mind 
a három javaslat ebben a csomagban arról szól, hogy törekedjünk megőrizni 
mindazt, amink van, és odafigyelni rá, és akkor javítani, amikor még olcsón lehet, 
nem akkor, amikor már esetleg több év beázása után födémcserére van szükség, 
vagy akár már az szarufák is tönkrementek, szétrohadtak, és akkor már milliós 
nagyságrendet kell feltételezni a javítások kapcsán. Ez tehát a célja a javaslatnak, 
a tájékoztatónak. Azt kérem főjegyző asszonytól, a Hivataltól, hogy ha az 
Önkormányzat elfogadja ezt a tájékoztatást, akkor valamikor az év végéig - akár a 
munkatervbe is bekerülhetett volna, de nem biztos, hogy mind a három szükséges 
– az év végéig a közterület-felügyelet létszám bővítését ennek a szakcsoportnak a 
létrehozását, illetve kamerák beszerzését indítsa el. Meglátjuk, hogy mire jutunk, 
miután tudom, hogy kevés a szakember, - akár külső, akár belső építésről legyen 
szó – én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nyugdíjas, de még jó kondiban lévő 
szakembereket találjunk és vegyünk fel a lehetőségek szerint ebbe a csoportba.  
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság a három 
területet érintő változtatást megtárgyalta és, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek, és támogatja az erről szóló tájékoztatóban elhangzottakat 
és leírtakat. 
 
Kérdések:  
 
Pasztorniczky István képviselő: Bár a bizottságban megtárgyaltuk, egy mondat 
elkerülte ott a figyelmemet. Mégpedig az, hogy kisebb hiányosságok 
megszűntetésére minden évben egy karbantartási alap kerülne betervezésre. 
Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ez már ebben az évben is betervezésre kerül, 
és mekkora nagyságrendű lenne ez a karbantartási alap? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ahogy az előbb mondottam, év végéig 
szeretném ezt a feltételrendszert megteremteni és nem mondok pénzt, mert most 
nem tudom megmondani. Majd amikor már odajutunk, akkor lesz egy javaslat, de 
a felméréseket, azokat természetesen meg tudjuk csinálni, és akkor a következő 
évtől működnének ezek a plusz tevékenységek, de úgy, hogy már tudjuk az éven, 
hogy év végével milyen javítások és beavatkozások kellenek, és akkor 
beszélhetünk majd arról, hogy mennyit tudunk rászánni, vagy mennyit kellene 
rászánni, és mennyit tudunk. Azért is nem kapkodtam el, és nem próbáltam 
számokkal, vagy bármi mással is előjönni, mert ezt nem egy egyszeri 
tevékenységnek gondolnám, hanem folyamatosnak.  
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Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Azzal együtt, hogy összességében egyetértek a 
javaslattal, ebben az utolsó harmadik pontban van némi kétségem, a 3-4 fős 
karbantartó csoporttal kapcsolatban. Nem kétség, hanem az, hogy egy 
párhuzamosság lesz itt a Városellátó Szervezettel, tehát ugyanaz a szervezet. 
Célszerű-e felállítani egy külön csoportot, amit irányítani kell, anyagellátás, stb. 
Tehát ilyen vonalon gondolok a párhuzamosságokra, hogy nem lenne-e célszerű 
ezt a Városellátó Szervezet kihelyezett egységeként létrehozni? Miután 
javaslatokat kért polgármester úr, ezért mondom el ezt a gondolatomat.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Korábban ez a Városellátóé volt, azelőtt meg a 
GAMESZ előszervezetként végezte el ezeket a feladatokat, de mást nem. Akkor azt 
az intézményhálózatot rakta rendbe, amelyik a városé volt, és nagyjából a 
munkájuk, de nagyjából a munkájuk ezzel rendben is volt. Most már a Városellátó 
Szervezet, mint egy rendes építőipari cég működik, és rengeteg olyan 
tevékenységet végez, amit még öt évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. Elég 
csak a járdákra gondolni, meg utakra, meg az ég adta világon mindenre, és a 
szakmai létszáma az nem lett erősebb, sőt ahogy nyugdíjba mentek a kollégák, 
nem minden esetben találtak szakembereket. Úgyhogy bizony meglehetősen 
túlterheltek és meglehetősen sok helyen kell helyt állniuk a dolgozóknak. Ezért, 
ha még többletlétszámot is kapna ezt a 3-4 főt, vagy 2-3 főt esetleg, gyanítom, 
hogy az állandó időcsúszásban beintegrálnák az egyéb munkákba ezeket az 
embereket is. Ezért szándékosan gondoltam azt, hogy tartozzon a Polgármesteri 
Hivatalhoz, az Önkormányzathoz az a néhány fő, adott esetben tarozhat a Műszaki 
Osztályhoz is, most ilyen szempontból mindegy is, csak legyen egy közvetlen 
irányítás, és ha tapasztalunk valami problémát, akkor tudjuk, hogy őket mindig 
oda tudjuk küldeni. A Városellátó Szervezetnél hetes csúszásokat tudok 
elképzelni legjobb esetben vagy még többet, mert nem bír embert 
átcsoportosítani, ezért gondolom, hogy próbáljuk meg így.  
További vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta tájékoztatót.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a tájékoztatót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

6578/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2017.(VI.28.) határozata 

a város kamerarendszerének teljes felújításáról, a közterület-felügyelet 
létszámának növeléséről és önkormányzati karbantartó munkacsoport  

létrehozásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely város 
kamerarendszerének teljes felújításáról, a közterület-felügyelet létszámának 
növeléséről és önkormányzati karbantartó munkacsoport létrehozásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tájékoztató három pontjában megfogalmazott kérdéskör 
megvalósítását, végrehajtását dolgozza ki és végeztesse el. 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
15.Napirend 
Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 
támogatására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs kiegészítenivalóm az 
előterjesztésekkel kapcsolatban.  
 
Palicz István bizottsági elnök: Az előterjesztésekben két olyan kérelmező neve 
olvasható, aki lakásigényét saját erőből óhajtja megvalósítani lakásvásárlásra, 
ehhez kérnek támogatást. A bizottságnak az a javaslata a képviselő-testület 
számára, hogy mindkét esetben ítéljen oda 500.000.-Ft kamatmentes, de 
visszatérítendő kölcsönt, amelyet 74 hónap alatt fizetnének vissza az 
Önkormányzat számára.  
 
Kérdések: 
 
Szász József képviselő: Szeretném kérni a szavazás alóli felmentésemet, mivel 
személyesen érintett vagyok a második előterjesztésnél, Szász Mártánál.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző:  felhívta a figyelmet, hogy az 
önkormányzati törvény rendelkezései szerint erről a képviselő-testületnek 
szavaznia kell. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta azon javaslatot, hogy 
Szász József képviselő kérésére személyes érintettség miatt Szász Márta 
lakásigényüket saját erőből megoldani kívánók helyi támogatása kérelme 
elbírálása során Szász Józsefet a szavazásból kizárja. 
 
Szavazás: A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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4046/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
164/2017.(VI.28.) határozata 

Szász József önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, Szász József önkormányzati képviselőt személyes érintettség 
miatt, bejelentése alapján Szász Márta  - közeli hozzátartozó – lakásigényüket 
saját erőből megoldani kívánó helyi támogatás iránti igénye elbírálása során a 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta Kapin Zsuzsa 
lakásigényüket saját erőből megoldani kívánók helyi támogatása iránti kérelme 
estében a bizottság javaslatát. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4046/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
165/2017.(IV.28.) határozata 

lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakáshoz jutás helyi 
támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelet 
alapján Kapin Zsuzsa 3980 Sátoraljaújhely Révész u. 2. II/3. szám alatti lakost, a 
sátoraljaújhelyi 1280/A/13 hrsz. alatt felvett „lakás” megnevezésű, 2 szobás, 
összesen 66 m2 alapterületű, természetben Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 3. II/4. 
szám alatti ingatlan megvásárlásához 74 hónapos futamidővel, 500.000.- Ft, azaz 
ötszázezer forint összegű visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesíti.  
 
Nevezett az önkormányzati támogatást az alábbi részletekben fizeti vissza:  
48 hónapig   6.000.- Ft/hó 
22 hónapig   8.000.- Ft/hó 
4 hónapig   9.000.- Ft/hó 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatási szerződést nevezettel írják alá.  
 
Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a támogatással megvásárolt 
ingatlanra a támogatási összeg erejéig a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba 
kerüljön bejegyzésre.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta Szász Márta 
lakásigényüket saját erőből megoldani kívánók helyi támogatása iránti kérelmét, 
a Bizottság javaslatát. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, (Szász József képviselő nem 
vett részt a szavazásban) egyhangúlag az előterjesztést, a bizottság javaslatát 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4046/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
166/2017.(IV.28.) határozata 

lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakáshoz jutás helyi 
támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelet 
alapján Szász Márta 3980 Sátoraljaújhely Hajnal utca 2. II/4. szám alatti lakost, a 
sátoraljaújhelyi 1301/2/A/10 hrsz. alatt felvett „lakás” megnevezésű, 54 m2 
térmértékű, természetben a Vasvári Pál utca 24. 1 lh. 3. emelet 3. ajtószám alatti 
(a valóságban Vasvári Pál utca 28.) lakás megvásárlásához 74 hónapos 
futamidővel, 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint összegű visszatérítendő 
kamatmentes támogatásban részesíti.  
 
Nevezett az önkormányzati támogatást az alábbi részletekben fizeti vissza:  
4 hónapig   9.000.- Ft/hó 
22 hónapig   8.000.- Ft/hó 
48 hónapig   6.000.- Ft/hó 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatási szerződést nevezettel írják alá.  
 
Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a támogatással megvásárolt 
ingatlanra a támogatási összeg erejéig a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba 
kerüljön bejegyzésre.  
 
 
16.Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Szóbeli kiegészítés nincs a tájékoztatóval 
kapcsolatban.  
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Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a tájékoztatót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
167/2017.(VI.28.) határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
17.Napirend 
Egyebek 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Két egyebeket szeretnék elmondani. 
Az egyik az Ipari Park Kft. ügyvezetőjének július 1-én lejár a megbízatása. A 
Hivatalból látja el ezt a feladatot az adócsoport vezetője Széplakiné Sárosi Anna. 
Továbbra is vállalja az ügyvezetői feladatok ellátását, tehát 5 évre javaslom, hogy 
a testület bízza meg.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Én is maximálisan támogatom a javaslatot. 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

6604/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
168/2017.(VI.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Ipari 
Park Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával Széplakiné Sárosi Annát (sz: Sárosi 
Anna, 1957.05.01. Oros, an: Mázsári Anna, Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy 
u.69.) 2017. július 1. napjával, 5 évi időtartamra megbízza. 
 
Az ügyvezetőt a feladat ellátásáért díjazás nem illeti meg. 
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A másik egyebek az, hogy megjelenik 
minden évben a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, melyre a Művelődési 
Központ most is pályázna. Színháztechnikai eszközöket, bútorokat, 
berendezéseket szeretne beszerezni, ehhez 1,5 millió forint saját erő szükséges, a 
további 1,5 millió forintot pedig a pályázat útján lehet elnyerni. Minden évben 
nyertek eddig, támogassuk most is a kérelmüket.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Azt gondolom, hogy korrekt kérés, úgyhogy 
véleményem szerint támogatható minden szempontból.  
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

6498/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
169/2017.(VI.28.) határozata 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 
 

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 saját erőt biztosít. 
 
Határidő: 2017. július 4. 
Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 
 
 
Pasztorniczky István képviselő: Két témában szeretnék megszólalni. Az egyik a 
Károlyi lakóteleppel kapcsolatos, ahol történt egy kátyúzásnak nevezett 
beavatkozás az ottani parkolók környékén. Én feltételezem a jó szándékot, 
viszont a jó szándék ellenére el kell mondjam, hogy se jó nem lett, se teljeskörűen 
nem oldotta meg a problémát. Azzal, hogy oda valamilyen bontási törmelékből 
származó anyagot szállítottak, lehengerelték, ez se a porosodás témáját, se a 
sárosodás témáját nem oldotta meg. Ott végleges megoldást vagy egy megfelelő 
vastagságú kőzúzalék terítés jelentene, vagy pedig a beton burkolólappal való 
ellátás, és itt felhívnám rá a figyelmet, hogy nemcsak az ott lévő parkoló, vagy a 
négyszögletes parkoló, egykori teniszpálya helyén lévő parkoló, hanem végig a 
Szerviz út mentén lévő parkolóknál is olyan probléma van, hogy azok földes 
burkolatúak és nincs megoldva a víz megfelelő elvezetése. Tehát oda kellene egy 
felszíni vízelvezető burkolat, ami megfelelőképpen elvezetné a csapadékvizet. 
Tehát ezt szeretném jelezni, hogy bár a kátyúzás úgy, ahogy megtörtént – a 
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kommunikálását, azt már nem is említem, tehát a felhívást a munkára meg a 
parkoló kiürítését -, de ezzel nincs megoldva a probléma.  
A másik téma egy tájékoztató lenne, részben a televíziónézők felé is, részben a 
képviselő-testület tagjai felé is. Egy 2 évvel ezelőtti ügy záródott le most a 
közelmúltban. Két évvel ezelőtt a Buda Cash botrány kapcsán az önkormányzati 
ülésen kérdéseket tettem fel miután a Zemplén Televízióban azt hallottam, hogy a 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak 150 millió forintja bennragadt a botrány 
kapcsán. Talán a kedves televíziónézők nem tudják, ezt követően a feltett 
kérdéseim kapcsán a városlakók által fizetett hulladék díjakból, 
Hulladékgazdálkodási Társulás vezetője pert indított ellenem, részben polgári 
pert indított ellenem jó hírnév megsértése címén, részben magánvádas büntető 
feljelentést tett rágalmazás jogcímén. Ez egy nagyon félreértelmezett, jó hírnév 
védelem volt egyébként. Mindenesetre a lényeg az két év után, és többszöri 
bírósági szinteknek minden szintjét bejárta az ügy. Végül is a Kúria tette a helyére 
a dolgot, mind a két ügyben nekem adott igazat, illetőleg elutasította mind a 
vádat, mind a polgári kereseti igényt. Tehát végül is győzött az igazság, csak azt 
gondolom, hogy elég nagy árat fizettünk mi azért, hogy ennek érdekében a 
Hulladékgazdálkodási Társulás jogászokat fizet, nem is rosszul. Ezt szerettem 
volna, hogy megtudják a városlakók, illetve a képviselő-testület tagjai.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ebből is csak az az egy igazság vonható le, hogy 
a magyar bíróság független, annak ellenére, hogy bizonyos ellenzéki pártok 
folyamatosan ennek az ellenkezőjét állítják. Ebben az esetben képviselő úr most 
fizetne, mint a katonatiszt, de nem ez történt, mert a Kúria és a bíróságok azok 
függetlenek. Bár igaz, ami igaz, a pert elvesztette első körben – ha jól tudom – 
képviselő úr. Milyen érdekes, hogy egyik bíró így gondolta, a másik meg amúgy 
gondolta. Ennek hál Istennek vége, örülünk neki, hogy képviselő úr fedhetetlen 
maradt.  
A nyílt ülést berekesztette, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 


