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Szám: 68-3/2017. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli nyílt 
ülésén.  
A képviselő-testületi ülés helye: Városháza Jegyzői Tanácskozóterme, 3980 
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.  
 
A képviselő-testületi ülés ideje: 2017. február 27.  
 
Jelen vannak:  

Dankó Dénes alpolgármester 
Csernai Ferencné  
Kracson Norbert 
Lukács Tamás 
Palicz István 
Pasztorniczky István 
Róth József 
Sebes Péter 
Szász József 
Szőnyi István 
 
Képviselők 
 

Az ülésről távol volt: Szamosvölgyi Péter polgármester és Schweitzer Tamás 
képviselő. 

Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
Dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 
Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Vezetője, Bacskai 
Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, 
Dombóvári János Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány elnöke, Boros Anikó 
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Rózsa Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány elnöke, Ujjné Schneider Hedvig 
Holdfény Kulturális Egyesület Magyar-Lengyel Baráti Társaság elnöke 

Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,  
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Fehérné Sulyok Éva Lavotta János Kamarazenekar 
Alapítvány, Boros Anikó Rózsa Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány elnöke, 
Ujjné Schneider Hedvig Holdfény Kulturális Egyesület, Magyar-Lengyel Baráti 
Társaság elnöke 

Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió.  

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.   

Dankó Dénes alpolgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 10 fő jelen van.  

A napirendi pontokkal kapcsolatban elmondta, hogy egyebek napirendi pontot 
javasol felvenni, melyben egy tájékoztatás hangzik el, jegyző asszony egy vis 
maior helyzettel kapcsolatban ad tájékoztatást, melynek keretében döntésre is 
szükség lesz. Javaslata továbbá a napirendi pontok során történő változtatás, 
mert lehet, hogy az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének korábban el kell 
hagynia az ülést. A javaslat, hogy az 1. és a 3. napirendi pont cseréjen helyet. Az 
első a személyes gondoskodás rendelet, a másik a Zboro településsel kapcsolatos 
napirend, a harmadik a közművelődési megállapodások és a negyedik az egyebek. 

Mivel egyéb javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a kiegészített és módosított napirendet.  

Szavazás: a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag a napirendet az 
alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

2. Előterjesztés Zboro és Sátoraljaújhely városok közötti 
együttműködési megállapodás jóváhagyására 

3. Javaslat közművelődési megállapodások megkötésére 
4. Egyebek   
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1.Napirend 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs kiegészítenivalóm, az 
előterjesztést megtárgyalták a bizottságok.  

Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  

Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  

Kérdések: 

Pasztorniczky István képviselő: A bizottsági ülésen sok kérdésre választ kaptam. 
Egy maradt ki, amit akkor nem is tettem fel, viszont azért szóba jött. A várakozók 
száma, illetve az átlagos várakozási idő. Ezzel kapcsolatos kérdésem az, hogy 
mennyire átlátható ez a várakozó lista, van-e valamiféle nyilvánossága, vagy 
pedig van-e lehetőség arra, hogy egy anonimizált, de mégis rögzített lista 
megtekinthető legyen? Adott esetben, aki nem tudom, hány éve várakozik, az egy 
régebbi vagy én tudom, hogy van, aki csak fenntartja az igényét, azt is tudom, 
hogy soron kívüliek vannak, de mégis egyfajta listatájékoztató jelleggel ilyen 
formában anonimizáltan lehetséges-e?  

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Az nem egyértelmű számomra, hogy gondolja 
képviselő úr, mert egyébként a központi elektronikus nyilvántartási rendszerben, 
amit nekünk a jogszabály előír, az május 1-től működik, és minden hónap 5-ig le 
kell jelenteni az aktuális várakozói listát. Tehát abból látszik, hogy kik azok, akik 
újra fel lettek véve a várakozók nyilvántartásába, és a csökkenés az azt jelenti, 
hogy vagy időközben más intézménybe került elhelyezésre, vagy már nem 
aktuális az elhelyezés, vagy pedig új felvétel, tehát új eljárás kezdeményeződött és 
várakozók listájára, nyilvántartásába került az illető. A hozzátartozó érdeklődik, 
akkor meg tudjuk mondani, sőt név nélkül meg tudjuk mutatni, kitakarva a 
neveket, hogy hány eset van, és mikortól várakozik. Ennek nincsen akadálya.  

Pasztorniczky István képviselő: Pontosíthatom, hogy mire gondoltam? 
Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy egy kívülálló, aki ezen gondolkodik, hogy ő 
vagy a szüleit igénylőnek bejelentse, megnézhesse, hogy itt most tíz várakozó van, 
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vagy száz várakozó. Tehát valamiféle képet kaphasson, mert azért van több ilyen 
intézmény és tudtommal nincs területi kötöttség. 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Van területi kötöttség, attól függ, hogy mikor 
jött létre az intézmény és milyen területi ellátási kötelezettséggel működik. A mi 
intézményünk Borsod megye területén van, de van olyan intézmény, ami 
országos felvevő területtel rendelkezik és van olyan intézmény is, ami csak az 
adott város területéről, tehát 1990 után épült intézmény esetében lehet ilyenre 
korlátozódni. Mi Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről vagyunk kötelesek 
felvenni ellátottakat.   

Dankó Dénes alpolgármester: Képviselő úr, ha valaki azon gondolkodik, hogy a 
szüleit, vagy a rokonságából akit szeretne egy bentlakásos intézménybe 
elhelyezni, azért az nem úgy megy, hogy nézünk egy listát. Ott egy bejelentési 
kötelezettség van, kimegy a kolléganője az intézménynek, esettanulmányt készít, 
és nyilván ott lehetőség adódik arra, hogy a hozzátartozókkal vagy magával az 
ellátottal is megbeszéljék a tudnivalókat. Elhangzik, hogy igen, most ennyi fő van 
a listán, az Ön igénye ide kerül, ilyen formában. Tehát ez nem egy annyira 
automatikus dolog, hogy az ember megnéz egy listát az interneten és akkor ráüt 
egy entert, hogy bejelentkezik. Tehát mielőtt egyáltalán eljutnának odáig, hogy 
valaki felvételt nyerhet, ennek van egy ilyen előkészítő szakasza. El kell kezdeni 
egyfajta együttműködést az intézménnyel, pont azért, hogy a speciális igényeket 
ki tudják szűrni, és ebben az időszakban van lehetősége a jövőbeni ellátottnak és 
a hozzátartozóknak, hogy tájékozódjanak arról, hogy milyen hosszú ez a lista 
előreláthatólag, illetve hogy mire lehet számítani.  

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ami nem elhanyagolható, hogy 
vannak sürgősségi esetek, amit elmondott igazgatónő. Tehát, ha valaki nem tudja 
magát ellátni és nem tudnak a hozzátartozói sehogy gondoskodni róla, - mert 
mondjuk nem itt élnek -, akkor abban az esetben meg fogja előzni azt, akinek 
nincs ilyen problémája, de mondjuk öt éve rajta van a várakozó listán. Tehát ezért 
nem mond semmit a várakozó lista. De meg lehet tekinteni természetesen az 
érintettnek.  

Vélemények:  

Szász József képviselő: Nekem lenne véleményem az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Azért tartózkodtam a bizottsági ülésen, mert nyugdíjemelésen felül 
emelik térítési díjat. El tudnám fogadni az 1,6 %-os emelést, de ez már több, mint 
amit kaptak a nyugdíjasok. Ezért tartózkodtam.  

Dankó Dénes alpolgármester: Napi 80 Ft-ról beszélünk.  
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Kevesebb, mint a környékbeli vagy a 
megyei intézményeknek a térítési díja.  

Dankó Dénes alpolgármester: Egyéb vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta 
az előterjesztést és a mellékletét képező rendelet-tervezetet. 

Szavazás:  a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
előterjesztést elfogadta és meghozta a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában alkotott 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2. Napirend 
Előterjesztés Zboro és Sátoraljaújhely városok közötti együttműködési 
megállapodás jóváhagyására 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Az elmúlt éven volt lehetőségem osztályvezető 
asszonnyal kint járni Zboroban. Jelentős Rákóczi birtok volt itt, Rákóczi felmenői, 
édesapja és édesanyja ott kötöttek házasságot a zboroi várban. Ez a település a 
lengyel határtól 10 km-re található, és elég erősen él a Rákóczi kultusz és a vár 
fejlesztése a településen élőkben, polgármester úrban, illetve a munkatársaiban. 
Azt gondolom, hogy egy nagyon jó gondolkodású települést ismertünk meg úgy, 
hogy felvidéki magyar kötődésük nincs, tehát azért ezt erősen leszögezem, hogy 
nem egy felvidéki magyar településről van szó, de ettől függetlenül azt gondolom, 
hogy abszolút örvendetes az, ahogy a Rákóczihoz hozzáállnak. Ezért gondoltuk 
azt, hogy egy testületi együttműködési megállapodást kötnénk. Az anyagban 
szerepel, ami szóban elhangzott.  

Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  

Dankó Dénes alpolgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  

Szavazás:  a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

210/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2017.(II.27.) határozata 
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Zboro és Sátoraljaújhely városok közötti együttműködésről 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zboro településsel 
testvérvárosi kapcsolat létesítésére, a két település között a két nemzet és a két 
város közötti kapcsolat elmélyítése és továbbfejlesztése érdekében a határozat 
melléklete szerint együttműködési megállapodást köt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 

3. Napirend 
Javaslat közművelődési megállapodások megkötésére 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Az anyagban minden szükséges információ leírásra 
került. Nekem a javaslattal kapcsolatban nincsen kiegészítenivalóm. A javaslatot a 
Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság tárgyalta.  

Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Dankó Dénes alpolgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a javaslatot.  

Szavazás:  a képviselő-testület 10 igen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:  

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2017.(II.27.) határozata 
a Lavotta János Kamarazenekar Alapítvánnyal közművelődési 

megállapodás megkötéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lavotta János 
Kamarazenekar Alapítvány civil szervezettel a határozat mellékletében foglaltak 
szerint közművelődési megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2017.(II.27.) határozata 

a Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvánnyal közművelődési megállapodás 
megkötéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határtalan Örök 
Értékeinkért Alapítvány civil szervezettel a határozat mellékletében foglaltak 
szerint közművelődési megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 
 

1864/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2017.(II.27.) határozata 

a Holdfény Kulturális Egyesülettel közművelődési megállapodás 
megkötéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Kulturális 
Egyesület civil szervezettel a határozat mellékletében foglaltak szerint 
közművelődési megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 
 

1863/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2017.(II.27.) határozata 

a Magyar-Lengyel Baráti Társaság Egyesülettel közművelődési 
megállapodás megkötéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-Lengyel Baráti 
Társaság Egyesület civil szervezettel a határozat mellékletében foglaltak szerint 
közművelődési megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására. 
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4.Napirend 
Egyebek 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 
ismételten történt egy pince beszakadás itt a másik oldalon a templom oldalában. 
De most még a korábbiról kell döntenünk, ugyanis elkészült a költségvetés a 
Széchenyi tér 3. előtti pince leszakadással kapcsolatosan. 8.764.270.-Ft a 
helyreállítási költség. Annyi vis maiort adtunk már be, hogy szerintem mindenki 
kívülről tudja, hogy 10%-át saját forrásként kell biztosítani. Ahhoz, hogy be 
tudjuk adni a pályázatot a Belügyminisztériumhoz képviselő-testületi döntés kell, 
vállalni kell ennek a 10 %-nak a biztosítását, amit beépítünk az ez évi 
költségvetésbe.  

Kérdések: 

Pasztorniczky István képviselő: Van önkormányzati tulajdon ebben az épületben? 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Közterületről van szó, tehát nem 
társasházról. Az épületben is van egyébként önkormányzati tulajdon, de nincs 
köze igazándiból a lakáshoz.  

Dankó Dénes alpolgármester: Annyi megjegyzésem lenne még, hogy ennek az 
időjárásnak köszönhetően gyanítom, hogy nem az utolsó pince-beszakadásunk 
volt az évre. 1967-től van egy nyilvántartás, amit vezet a Műszaki Osztály, 
Gyarmathy László volt ennek a nagy tudója, úgyhogy folyamatosan rögzítették, 
hogy hol, milyen pincék szakadtak be. Azt gondolom, hogy közel nem a végénél 
járunk, de ez települési sajátosság. Nagyon sok pincét lefalaztak, nagyon sok ilyen 
beszakadhat. Többek között erről sem lehetett tudni, mert le volt falazva, tehát 
úgy nézett ki a társasház pincékből, mintha véget érne és közben kiderült, hogy 
jócskán van még tovább. Úgyhogy biztos lesz ilyen dolgunk az éven még.  

További kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a vis maior pályázat 
benyújtását a jegyző által elmondottak szerint.  

Szavazás:  a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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1734/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2017.(II.27.) határozata 
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 345 0785 azonosító 
számon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügymisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely Széchenyi tér 3. előtti pince 
beszakadás helyreállítása 
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3. 2804/6 hrsz. előtti 
közterület (sétáló utca) 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2017. év % 
Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

876.427 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási 
igény 

7.887.843 Ft 90 

Források összesen 8.764.270 Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.764.270 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni. 
A testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.09.) rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Nekem lenne még egy közleményem, bejelentésem. 
A Kúria hatályon kívül helyezte az egészséges életvitel elősegítéséről szóló 
12/2016-os számú rendeletünket. Tennivalónk igazán nincsen ezzel 
kapcsolatban. A döntés megszületett, fellebbezésnek helye nincs. Én személy 
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szerint nem értek vele egyet, de hát nyilván ez az én egyéni problémám. Ezt csak 
tájékoztatásképpen közlöm a képviselő-testülettel, tennivalónk igazán nincsen 
ezzel kapcsolatban. Jegyző asszonynak kell majd kifüggeszteni a hirdetőtáblán. 
  
Megköszönte a megjelenteknek a munkát, és az ülést berekesztette.  

 

K.m.f. 

 

 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 

 


