
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
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Szám: 68-5/2017. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén 
A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Tanácskozó  
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. március 14. 8:00 óra 
 
Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 
   Kracson Norbert  
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Schweitzer Tamás 
   Sebes Péter 
   Szász József 
 
Képviselők 
 
Az ülésről távol voltak Csernai Ferencné, Lukács Tamás és Szőnyi István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Rózsahegyi 
Ferenc aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea járási hivatalvezető, Brősztl Gyula Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöke, Szebényi Gáborné Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Kuczik Júlia Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Balogh Ernő Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
Mindenkinek a mai napra hasznos és eredményes tanácskozást kívánt. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mivel 9 tagja jelen van. Ezt követően javaslatot tett az ülés 
napirendjére, mely „Előterjesztés vis maior támogatás pályázat benyújtására (szóban)”. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet elfogadta: 
 
Napirend: 
Előterjesztés vis maior támogatás pályázat benyújtására (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Vis maior pályázatot szükséges beadnunk, ehhez szükséges a 
testület hozzájárulása. 
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A havazás következtében nagy mennyiségű hó 
halmozódott fel a Városháza épületének tetején, ami megfagyott a rendkívül hideg időjárás 
következtében és emiatt meghajlott a tető. Ez kizárólag az „A” jelű főépületen következett be, két 
helyen. Azonnal bejelentést tettünk vis maior-ra, és mint látható az életveszély-elhárító munkák 
már el is kezdődtek. Kint jártak a szakértők és megállapították, hogy a tető állapota 
összefüggésben van a havazással. Elkészült a végleges helyreállítás költségvetése, összesen 
32.883.738,- Ft-ba kerül, ennek a 10%-át kell vis maiorban vállalni. Természetesen az igényelt 
29.595.364,- Ft még csökkenhet a biztosító által megítélt összeggel. A testületnek abban kell 
döntenie, hogy a pályázatot beadja és vállalja a saját forrás biztosítását. 
 
Kérdések: 
 
Schweitzer Tamás képviselő: A biztosítás nem lehet a saját forrás és akkor a biztosító fizeti eleve 
a 10%-ot? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem lehet. 
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Egy ügyrendi jellegű hozzászólásom lenne. Megnéztem a 
SZMSZ-t a határozati javaslatokkal kapcsolatban. A legutóbbi rendkívüli testületi ülésen feltettem 
egy kérdést a konzorcium létrehozásával kapcsolatban, melynek megtárgyalása is rendkívüli ülésen 
történt. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem, az nem rendkívüli ülésen történt, hanem 
rendes ülésen. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Nem ez a lényeg, hanem hogy az SZMSZ szerint a határozati 
javaslatot írásban kell benyújtani. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Rendkívüli ülésnél nem szükséges. Az a szabály, az 
SZMSZ azt írja elő, hogy indokolt esetben telefonon is összehívható a képviselő-testület. Ezzel 
éltünk tegnap reggel, miután az adatok a birtokunkba kerültek.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Csak a határozati javaslat miatt szóltam, azért, hogy tudjuk mégis 
miben döntöttünk.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta 
Képviselő-testület részére, hogy a pályázat beadáshoz és az ehhez szükséges önerő biztosításához 
megadja a felhatalmazást.  
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület az elhangzott javaslatot 9 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
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      1866/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2017.(III.14.) határozata 
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 345-103 azonosító számon vis maior 
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatti Polgármesteri Hivatal 
műemlék épülete „A” jelű épületszárnya tetőszerkezeti károsodásának vis maior helyreállítására 

A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., 1292/3 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2017. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 3.288.374,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 29.595.364,- Ft 90 
Források összesen 32.883.738,- Ft 100 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 32.883.738,- 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 rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget: 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. 

 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 

címzetes főjegyző polgármester 

 


