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   Sebes Péter 
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képviselők 
 
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Kuczik Júlia 
Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Magyar-Szlovák Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 10 tagja jelen van. Javaslatot tett 
az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint, továbbá javasolta „Egyebek” napirendi pont 
felvételét.  
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet a 
kiegészítéssel elfogadta: 
 
Napirend: 

1. Előterjesztés az Országos Szlovák Önkormányzat szlovák nemzetiségi óvoda 
feladatellátás biztosítására vonatkozó kérelmének megtárgyalására 

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

3. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi 
Tagintézményének átszervezésével kapcsolatos kérelmének véleményezése 

4. Előterjesztés a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola kérelmére (szóban) 
5. Egyebek 
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1. napirend 
Előterjesztés az Országos Szlovák Önkormányzat szlovák nemzetiségi óvoda 
feladatellátás biztosítására vonatkozó kérelmének megtárgyalására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkeresett az Országos Szlovák Önkormányzat azzal a 
kéréssel, hogy intézményük fenntartójaként járuljunk hozzá ahhoz, hogy az épület, ami régen 
kollégium volt, újra funkcionáljon óvodaként, erdei iskolaként és szállásként, ilyen funkciók 
kialakításával szeretnék belakni az épületet, ez volt a kérés elnök asszony részéről. A Képviselő-
testület tagjai megkapták az anyagot, bizottság tegnap tárgyalta. Mielőtt megadnám a szót, előtte 
el kell mondanom, hogy bár ezt is tárgyalta bizottság, a 3. napirendi pont témája, hogy az 
iskolában kialakítanának egyrészt óvodai csoportot a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, 
illetve, másrészt szakmai csoportok bevezetése, új képzési formák indítása. Tegnap kaptam egy 
kérelmet, amiben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy az 
intézmény a 2017/18 tanévben szeretné elindítani a kollégiumi feladatellátást. A Testület 
támogatását kérné abban Igazgató úr, hogy az átmeneti időszakban, amíg a Hajnal utcai 8. szám 
alatti ingatlant – testületi ülésen döntöttünk róla - átadjuk neki használatra az intézménynek, 
ingatlan átalakítása, felújítása megtörténik, addig a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Kollégium részére 
használatra átadott épületrészében kerülhessenek elhelyezésre a kollégista tanulók. Kérném az 
ügyben Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalását is. Mivel ez is a 
Szlovák Iskola épületéről szól, így összefügg a két dolog. Ellentétes egymással a két kérelem, 
hiszen az egyik kérés, hogy a Szlovák Önkormányzat óvodát szeretne kialakítani, a másik kérés 
pedig, amit a napirendi pontban is hallhattak képviselő-társaim. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: Mielőtt felolvasnám a bizottság határozatát, én is megkaptam ezt a 
kérelmet. Az elsőre a következő volt a bizottság válasza, 4 igen és 2 nem szavazattal nem 
javasolja, hiszen az önkormányzat jó színvonalon ellátja ezt a kötelező feladatot, két 
óvodapedagógus is van, aki tud szlovákul, tehát ezt nem javasoljuk. A másik pedig az hogy hat 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a bizottság, hogy a polgármester úr kezdeményezzen 
tárgyalásokat az Országos Szlovák Önkormányzattal annak érdekében, hogy a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
Sátoraljaújhelyi Tagintézménye nevelési-oktatási feladatainak ellátására időlegesen a Balassi utcai 
kollégiumot használhassa. 
 
Kérdések: 
 
Róth József képviselő: Előreláthatólag milyen időt venne ez igénybe, ha átmenetileg ott lennének 
elszállásolva? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Körülbelül 2 év lenne. 
 
Szőnyi István képviselő: Két év lenne, nagyon gyorsan szeretnék megoldani a felújítást, átalakítást 
és a költözést, de ezt senki nem tudja pontosan. Maximum két év. 
  
Pasztorniczky István képviselő: Hányadszor tárgyaljuk ezt a kérelmet? Legalább harmadszor, úgy 
tudom. Van valami változás, ami ezt indokolja? Igazgató Asszonyhoz szól a harmadik kérdésem, 
hogy személyes ügy ez a kezdeményezés, vagy az Országos Szlovák Önkormányzat kötelezi 
Igazgató Asszonyt? 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Az első kérdésre a válasz: harmadszor. Az indokolja az 
újratárgyalását, hogy szálláshely nem volt eddig benne, csak óvoda, ez a változás.  
 
Szőnyi István képviselő: Változáshoz hozzátartozik, hogy a város közben elfogadta a helyi 
Nevelési-Oktatási Koncepciót, amit szintén meg kellene változtatnunk, hiszen abban azt fogadtuk 
el, hogy átadás, új óvoda létesítéséhez az önkormányzat a továbbiakban nem járul hozzá. 
 
Kuczik Júlia Szlovák Iskola igazgatója: Sajnálom, hogy nem maradtam itt a tegnapi bizottsági ülés 
további napirendi pontok tárgyalásakor, mert engem is meglepett ez a kérelem. Tegnap is 
elmondtam, hogy élni szeretnénk a nemzetiségek jogairól szóló törvény és a nemzeti köznevelési 
törvény adta lehetőségekkel, van több elképzelésünk is, például szolgálati lakást is el tudnánk 
képzelni az épületben. Miután három éve felújítottuk, mindenképpen szeretnénk használni. Nem 
kértünk önerőt, ezt a fenntartó megpróbálja saját tevékenység révén intézni. Engedjék meg, hogy 
reagáljak a kollégium kihasználására is. 2014-ben 130 tanulót, kollégistát és oktatót a 
rekonstrukció idejére – ami közel egy évig tartott –, milyen nagy probléma volt átmeneti helyet 
találni. Megpróbáltuk az újhelyi kihasználatlan ingatlanokat használni, ebben kaptunk segítséget 
polgármester úrtól, körbejártuk a Zója épületét illetve más épületeket, sőt még a Bereckiben lévő 
kihasználatlan iskola is szóba került, de minden ez ellen szólt, mert a buszhasználat, a fűtés és a 
termek nem voltak alkalmasak arra, hogy ott osztálytermeket alakítsunk ki, a kalkulációk ellenük 
szóltak. Végül 12 millió forintos befektetéssel, a fűtésrendszert felújították és azokat a termeket 
átalakították, hogy legyen hova menni. Ez után a beruházás után, amit önerőből kellett 
megvalósítanunk most azt hallom, hogy ott akarják a speciális iskola tanulóit elhelyezni 
átmenetileg két évre. Jelenleg is vannak valahol ezek a gyerekek, tehát nem egy esetről van szó.  
Nyilván ez is megbonyolítja az életünket.  
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Kérdésként jobb lett volna feltenni a következőket. Az egyik, 
hogy Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata állást foglalt-e az ügyben, illetve 
hogy történt-e igényfelmérés, mert nem láttam adatokkal alátámasztva a kérelmet, hogy milyen 
igény van a szlovák oktatásra itt Sátoraljaújhelyben?  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem tárgyalta, de az elmúlt években tárgyalta, és 
egyébként Igazgatónő az elmúlt hónapban lett a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A 
másik kérdésre – hogy hány gyerek – gyakorlatilag mi anyanyelvi pedagógusokkal látjuk el a 
feladatot. 
 
Szász József képviselő: Ha menne az óvoda hány fővel menne? És akik szlovák képzettséggel 
rendelkeznek át tudnának menni? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr, már rég nem a kérdéseknél járunk, de azért 
legyen válaszadás.  
 
Kuczik Júlia Szlovák Iskola igazgatója: Egy csoporttal indulnánk, amihez minimum 8 gyerek 
szükséges. Több formája van ennek az óvodaműködtetésnek, átvétellel a települési 
önkormányzattól, illetve átszervezéssel, amihez viszont hozzá kellene járulnia az 
önkormányzatnak. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Két-három héttel ezelőtt járt városunkban a szlovákok határon túli 
hivatalának az elnöke. Nekem volt szerencsém találkozni elnök úrral igazgató asszony irodájában. 
Szóba került az óvoda kérdése is, neki is azt mondtam el, amit most megosztanék képviselő-
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társaimmal. Álláspontom nem ismeretlen senki számára, mégpedig az, hogy nem nemzetiségi 
kérdés a városban a szlovák tanítási nyelvű iskola kibővítése óvodává, valamint az hogy 
óvodaként is hasznosíthassa a szlovák nemzetiségi önkormányzat az épületet, hanem demográfiai 
és anyagi kérdés. Jelen pillanatban úgy néz ki a város óvoda-szerkezete, hogy tökéletesen 
használjuk ki a gyerekszámot hozzájuk rendelhető pedagógusokkal. Ráadásul szlovák nemzetiségi 
csoportok is működnek a városban. Ha ebbe a rendszerbe bele kívánunk nyúlni, az vagy 
intézménybezárással fog járni, mert nem lesz több gyerek, vagy pedig az önkormányzat a saját 
feladatának egy részéről mondana le, ahogy Igazgató Asszony is említette. Azt gondolom, hogy ez 
az önkormányzat érdekeivel ellentétes, hangsúlyozom ez nem a nemzetiségi önkormányzat ellen 
szól, hanem a jelenleg kialakult demográfiai helyzet ismerete azt támasztja alá, hogy nem érdeke 
az önkormányzatnak még egy óvodát létrehozni. Bízom benne, hogy el fog jönni az idő, amikor 
még arról fogunk beszélni, hogy milyen jó lenne, ha több ilyen létesítmény lenne a városban, de 
még nem ilyen időket élünk és ilyen szempontból az önkormányzat álláspontja az előző két 
alkalomhoz hasonlóan sem változik meg. Nem tudunk mást tenni, csak a korábbi álláspontunkat 
következetesen képviselni, tekintve, hogy más változás nem állt be az óvodáztatási lehetőséget 
figyelembe véve. Elnök úr említette, hogy egy Köznevelési Koncepciót fogadott el a városunk, 
aminek alappillére, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat minél jobban használjuk ki és ebbe 
a képbe se fér bele, az hogy növeljük a városban az ilyen oktatási intézmények számát. 
 
Palicz István képviselő: Igazgatónő feltett nekem egy kérdést, hogy ezek a sajátos nevelési igényű 
gyerekek jelenleg is valahol el vannak-e helyezve. Igen, el vannak helyezve. A Georgikon vállalta 
fel, alapító okiratának megfelelően ezeknek a gyerekeknek, tanulóknak az ellátását. Azt hozzá kell 
tennem, hogy a 42 fős létszámmal rendelkező kollégista csoport mára 28-29 főre csökkent, annak 
következtében, hogy annak ellenére, hogy az ő alapító okiratukban ez benne van, a feladatukat – 
ki kell mondani - nem ennek megfelelően látják el. Vannak a gyerekek között enyhe értelmi 
fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok, látás-, hallás sérültek, autisták, magatartás zavarral 
küzdők, akik ott teszik a dolgukat – hiszen amikor a Georgikon felvállalta, tudta, hogy 
időközönként probléma van – de ezt ők úgy oldják meg, hogy a gyereket kiteszik a kollégiumból. 
Egy gönci ikerpár jutott arra a sorsra, hogy nem fogja tudni befejezni a tanévet. A múlt héten 
egyébként igazgatónővel tárgyaltunk az egyik fiúcskáról, hogy fogadja be a kollégium, de kora 
miatt nem tudtunk ebben megegyezni. Végül is egy széphalmi, autista gyerekeket nevelő szülő 
fogadta be egy időre, de ott pedig az lett a probléma három nap után, hogy a család két autista 
gyereke nem tolerálta, hogy egy idegen is jelen van a lakásban, így nem született megoldás. Ennek 
a csoportnak ezért lenne sürgősen szüksége arra, hogy valahol elhelyezésre kerüljön, így pályázni 
fogunk, megvan a lehetőség arra, hogy a pályázat bemenjen, reményeink szerint nyerni fog, és 
akkor a lehető legrövidebb időn belül ez a csoport bekerülhet a végső és megfelelő helyére. Addig 
viszont az látszik megoldásnak, hogy ez az a hely, ahol ideiglenes elhelyezést nyerhet ez a 
kollégista csoport.  
 
Szőnyi István képviselő: Kiemelt Kormányfeladat a sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi 
ellátása, biztos volt benne, hogy ha pályázatot nyernek, nagy valószínűséggel meglesz a pénz, 
megkérdeztem a tankerület vezető asszonyt, hogy személyi feltételeket biztosítanak-e azt mondta, 
hogy minden személyi feltételt biztosítani fognak a kollégiumhoz. A másik – ezt egy következő 
napirendi pontban tárgyaljuk – amit szeretnének, hogy ha megkapják a kollégiumot minél 
hamarabb kijöjjenek onnan. Ahogy mondta intézményvezető úr az ő pedagógusaik foglalkoznak a 
kollégista gyerekekkel és akkor reméljük, hogy a 28-29-42 tanuló, de ez a szám még nagyobb is 
lehet, hiszen látjuk sajnos a tendenciát akár már az óvodában is, jelenleg 5 gyermek van, aki 
autistaként a nagy óvodában van, ahol viszont nem tudják ellátni a feladatot, mert se 
képzettségük, se gyakorlatuk nincs ebben. Az az 5 gyerek nem kapja meg azt a lehetőséget, 
esélyegyenlőséget, hogy ők be tudjanak illeszkedni még jobban. Tehát azért ezt tudnánk 
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támogatni, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyegyenlőséget, akár 
sajátos nevelési igényű gyermeknek, legalább egy gyermeknek aki esetleg támogatásra szorul. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Több jelentkezőt nem látok, szavazni fogunk, abban a 
sorrendben, ahogy a bizottság is tárgyalta, az első az óvoda megnyitásával, óvoda és egyéb 
funkció benyújtott kérelemről kell szavaznunk. A bizottság azt javasolja, hogy a koncepciónak 
megfelelően és a felmerülő okok miatt ne járuljunk hozzá az óvodai csoport indításához, kérem 
kézfelemeléssel szavazzunk.  
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 nem szavazattal a bizottság véleményét 
támogatta és az alábbi határozatot hozta.  
 

      3039/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2017.(III.28.) határozata 
az Országos Szlovák Önkormányzat szlovák nemzetiségi óvoda feladatellátás 

biztosítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, - mivel az 
önkormányzat az óvodai nevelést és ellátást, mint kötelező feladatot, ezen belül a nemzetiségi 
óvodai nevelést és ellátást, jó színvonalon ellátja -, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium által használt 
épület egy részét az Országos Szlovák Önkormányzat nemzetiségi óvodai feladatellátásra és 
szálláshely kialakításával erdei iskola létrehozása és működtetése céljából használja. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A másik amit szintén felteszek szavazásra az az hogy kezdjek 
tárgyalásokat az Országos Szlovák Önkormányzat elnökével, hogy átmeneti időre a Szlovák 
Iskola üresen álló, volt kollégiumi épület a Deák úti általános iskola kollégiumaként működhessen. 
Aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület az elhangzott javaslatot 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal 
helyben hagyta és az alábbi határozatot hozta.  
 

    3240/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2017.(III.28.) határozata 

a Balassi u. 4. szám alatti kollégium épületrész használatához tárgyalás 
kezdeményezéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat az Országos Szlovák Önkormányzattal annak érdekében, hogy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye nevelési-oktatási feladatainak ellátására 
időlegesen a 3980 Sátoraljaújhely Balassi u. 4. szám alatti ingatlan kollégium épületrészét 
használhassa. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Jegyző asszonyt megkérem, hogy írjunk egy levelet találkozót 
kezdeményezni akár itt, akár Budapesten ebben a két témában. 
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2. napirend 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tárgyaltuk a térítési díjról szóló rendeletmódosítást. 
Ekkor a bentlakásos intézménynek állapítottuk meg az intézményi térítési díját és azt a térítési 
díjat is, amelyet a bentlakóknak kell fizetni. Elhangzott az is, hogy a többi formánál nem változik 
a fizetendő térítési díjnak a mértéke, legfeljebb akkor, ha a nyugdíjváltozás következtében sávot 
lép. Nem csak azt az áremelést kell meghatározni a térítési díjnál, amit a szolgáltatást 
igénybevevők fizetnek, hanem azt is, amit az intézmény megállapít a költségvetésben elfogadott 
számok alapján, hogy a különböző szolgáltatások az adott évben mennyibe fognak nekik kerülni 
és ennek is be kell kerülnie a rendeletbe. Nem érinti azokat, akik igénybe veszik a szolgáltatást, ez 
kizárólag az intézményben folyó munka miatt szükséges, hogy tudják mi az a keret, amit ő erre 
fordíthat. 
 
Palicz István képviselő: Elnök asszony nem volt jelent, de a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tárgyalta és egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.  
 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester 
szavazásra bocsátotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta 
és meghozta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában hozott 8/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
3. napirend 
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézményének 
átszervezésével kapcsolatos kérelmének véleményezése 
 
Szőnyi István képviselő: Bizottság tárgyalta, kérik egyszer a Deák utca 31. szám alatt speciális 
szakiskolai alapfeladat bővítésként kerékpárszerelő és családellátó szakmacsoportok elindítását, 
valamint azt, hogy készségfejlesztő iskola indításaként pedig árufeltöltő, autómosó kisegítő, 
kisegítő takarító, mosodai kisegítő, palántanevelő, udvaros, illetve háztartástan szakmai 
modulokat szeretnének bevezetni. Kérik továbbá a kezelésében lévő Deák utca 31. szám alatti 
ingatlanban, vagy a használatába kerülő Hajnal utca 8. szám alatti ingatlanban speciális óvodai 
csoport indítását sajátos nevelési igényű gyermekek (érzékszervi fogyatékos, halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi fogyatékos, értelmi 
fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) részére. 
 
 
Vélemények: 
 
Palicz István képviselő: Annyit még hozzátennék, hogy az első készségfejlesztő iskola indítása ez 
az úgynevezett középsúlyos értelmi fogyatékosoknak szól, másképpen értelmileg 
akadályozottaknak, látható hogy autómosó kisegítő, kisegítő takarító, mosodai kisegítő stb. ezek 
mind olyan képzések, amelyekre a gyerekek is képesek és segítséget nyújthatnak ezekhez a 
munkákhoz, így valamilyen módon önfenntartóvá válhatnak. Ez a speciális szakiskola viszont a 
tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyerekeknek szól. Jelenleg már van ilyen 
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képzésünk, a kertészkedéssel kapcsolatos rész szakképesítést ad, ehhez támogatást ad jelenleg az 
önkormányzat is, hiszen bizonyos közterületek vannak megjelölve, amelyeket ők tartanak 
rendben, ez bővülne kerékpárszerelő és családsegítő OKJ-s szakmáknak a bevezetésével, a 
speciális óvodáról pedig már beszéltem. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
 

      3164/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2017.(III.28.) határozata 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ kérelmeinek véleményezéséről 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI 
Sátoraljaújhelyi Tagintézményének átszervezését támogatja az alábbiak szerint: 
 
Egyetért azzal, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő és a Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ  

1. vagyonkezelésébe került Deák utca 31. ingatlanban  
a) speciális szakiskolai alapfeladat bővítéseként kerékpárszerelő és családellátó 

szakmacsoportok, 
b) készségfejlesztő iskola indításaként árufeltöltő, autómosó kisegítő, kisegítő takarító, 

mosodai kisegítő, palántanevelő, udvaros, háztartástan szakmai modulok 
kerüljenek bevezetésre. 

2. a kezelésében lévő Deák utca 31. szám alatti ingatlanban, vagy a használatába kerülő 
Hajnal utca 8. szám alatti ingatlanban a Mezőkövesdi Tankerületi Központ Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye speciális óvodai csoportot indítson sajátos 
nevelési igényű gyermekek (érzékszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos- 
középsúlyos értelmi fogyatékos) részére. 

 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola kérelmére (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Donkó József igazgató úr küldött egy levelet: Tájékoztatom, 
hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola Lavotta János Tagintézményének leválását és önállóvá válását terjeszti fel a Klebelsberg 
Központ felé. A Sárospataki Tankerületi Központ nevében mint befogadó, a Lavotta János 
Alapfokú Művészeti Iskola új intézményként való létesítését kezdeményezem. Fentiek szerint ez 
átszervezésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Lavotta János Tagintézménye épületének tulajdonosa Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata, ezért az átszervezésre vonatkozó döntés előtt ki kell kérni a tulajdonos 
önkormányzat véleményét. A fent hivatkozott jogszabály értelmében kéri, hogy szíveskedjek az 
önkormányzat és az önök véleményét megfogalmazni a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola 
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új intézményként való képesítésével kapcsolatosan mi történjen és ezt 2017. április 21-ig meg 
kellene küldeni igazgató úréknak. Ez friss, ma reggel érkezett meg, magyarul Barcikáról átkerülne 
a mi tankerületünkbe az iskola, ezt kéri az iskola tantestülete, erről kell véleményt formálnia az 
önkormányzatunknak, mint tulajdonosnak.  
 
Vélemények: 
 
Schweitzer Tamás képviselő: A tankerület koncepciója az, hogy hosszútávon a tankerület 
területén az alapfokú művészeti oktatást egy intézménybe integrálja, tehát ahol különböző 
általános iskolák és alapfokú művészeti iskolák vannak azokból kiszervezni a művészeti oktatást, 
hogy egy intézménybe kerüljön. Ennek egy részlépése lett volna a Lavotta Zeneiskola 
visszahelyezése a mi tankerületünkbe. Tegnap beszéltem Rózsás Andreával, rákérdeztem, hogy 
mit lehet, érdemes tudni az átszervezésről, mert időben kell erről gondoskodni. Elmondta, hogy 
tekintve a ti átszervezéseteket nem igazán jött ez össze, jövőre ezt két lépésben kell majd 
megtenni. Elsősorban nem bombáznák a minisztériumot ezzel a dupla átszervezéssel, hanem 
először visszahoznák különálló intézménnyé, és utána megpróbálnák az egész alapfokú művészeti 
oktatást egy koncepcióba tenni, ahogy eredetileg is volt. Ez csak jövőre lehetséges. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: egyéb észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Képviselő-testület részére, hogy a tantestület kérését respektáljuk, akceptáljuk. 
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület az elhangzott javaslatot 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 

      3164/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2017.(III.28.) határozata 
a Sárospataki Tankerületi Központ Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola új 

intézményként való létesítésének véleményezéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva, egyetért a 
Sárospataki Tankerületi Központ új intézmény létesítésére irányuló kezdeményezésével, azzal, 
hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központtól a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Lavotta János Tagintézménye leváljon és önálló, új intézményként kerüljön át a 
Sárospataki Tankerületi Központhoz. 
 
5. napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Újra kiírásra kerül a belterületi utak közösségi közlekedésre 
használt utak felújítására is felhasználható pályázat. Van egy komplett pályázatunk, tavaly adtunk 
be a Fasor felújítására, az állomásra érkezők oda-vissza használják azt az utat, adjuk be ezt a 
pályázatot újra és próbáljuk meg ezt a forrást megnyerni. 

Kérdés, vélemény a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra 
bocsátotta Képviselő-testület részére, járuljanak hozzá, hogy a pályázatot újra adják be. 
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S z a v a z á s: a Képviselő-testület az elhangzott javaslatot 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
 

9046/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2017.(III.28.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázati felhívása az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az államháztartásokról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” címen pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tartalma:  
Sátoraljaújhely Fasor utca - 1705/2, 1705/3 hrsz „kivett közterület” megnevezésű út 
felújítására, aknák fedlapjainak, szegélyeknek, víznyelő rácsoknak a cseréjére. 
 
A beruházás tervezett költségei az alábbiak: 
Összköltség     46.200.000 Ft 
Támogatási igény     30.000.000 Ft 
Saját forrás      16.200.000 Ft 
 
A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzatnak a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a 
működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2017. május 2. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 


	A beruházás tervezett költségei az alábbiak:
	Összköltség     46.200.000 Ft

