
 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 
Szám: 68-9/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt (2) 

ülésén 

A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. április 26. 10 óra 30 perc 

 
 
Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 
   Csernai Ferencné 
   Kracson Norbert 
   Lukács Tamás 
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 
   Szász József 
   Szőnyi István 
    

képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr.Rózsahegyi Ferenc aljegyző 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr.Rózsahegyi Ferenc aljegyző 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 11 fő jelen van. Javaslatot tett a 
nyílt ülés napirendjére, mely „Előterjesztés a Díszpolgári Cím, valamint egyes 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013.(IX.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására”. Az előterjesztés szóbeli, az előterjesztő a 
polgármester. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 
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S z a v a z á s: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a napirendi pontot 
elfogadta. 
 
Napirend 
Előterjesztés a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 26/2013.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: a Kossuth Zsuzsanna Emlékév kapcsán 
megkeresett a Kossuth Zsuzsanna Alapítványtól Szegedi Judit aki egyébként a 
megyei közgyűlésben képviselő-társam. Vele egyeztettünk a szoboravatás 
kapcsán is. Nekem nagyon tetszett az ötlet, javasolta, hogy ennek az évnek az 
apropóján egy Kossuth Zsuzsanna Díjat adjunk.  A Díjra ápolók közül legyen 
javaslat. Három vezetővel beszéltem akiknek kollégái érintettek lehetnek. Az első 
az Erzsébet Kórház, a második a Szent Anna Szeretetotthon, a harmadik 
Csernainé igazgatónő az Egyesített Szociális Intézmény részéről.  A Szent Anna 
nem tesz javaslatot, a Kórház viszont igen. A tegnapi napon jelezték, hogy Lénárt 
Józsefnét javasolják a díjra, ő nyugdíjkorú, de még aktív, a Kórház ápolási 
igazgatója.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: kapott Közegészségügyi Díjat már. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: igen, ez igaz, azonban ez az élete 
munkásságának elismerése lenne. Az intézmény az ő személyére tett javaslatot. 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: mi jár ezzel a díjjal? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: ha hamarabb kezdjük el a szervezést, egy 
emlékplakettet is készíttettünk volna, azonban úgy is szép lesz, ha egy oklevelet 
kap.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: akkor csak egy oklevelet kapjon? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: az oklevélen kívül azt az összeget, amit a 
Közegészségügyi Díjjal adunk. Tehát akkor a javaslat, Kossuth Zsuzsanna 
Emlékdíj adományozása, egyszeri alkalommal, oklevél kerüljön átadásra, 
pénzjutalom is jár a díjjal, mely összege megegyezik a Közegészségügyi Díjjal járó 
pénzjutalommal. A Díj átadása a Semmelweis napon történik. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a kitüntető díjakról szóló 
önkormányzati rendelet kapcsán volna javaslatom. Az Év Tűzoltója Díj kapcsán az 
a gond, hogy az önkormányzati rendeletben az szerepel, hogy Szent Flórián 
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napján kerül a díj átadásra, azonban a Tűzoltóparancsnok tájékoztatott, hogy az 
az elképzelés van az encsi vezetőségnél, hogy egy helyen ünneplik meg a Szent 
Flórián napot. Tehát Sátoraljaújhelyben külön nem tudják megünnepelni ezt. 
Most úgy oldanák meg, hogy lesz egy tűzoltó bál május 13-án és ott lenne átadva. 
Ezért az a véleményem, hogy a rendeletünkkel ne ütközzünk, módosítsuk úgy a 
rendeletet, hogy a díj odaítélésekor döntsön a testület az átadás helyszínéről és 
időpontjáról.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: tehát akkor most egy díjat alapítunk mely 
egyszeri alkalommal kerül átadásra a 2017. évi Semmelweis napi ünnepségen, 
mely a Kossuth Zsuzsanna Emlékdíj. A díjjal oklevél és 50.000 Ft összegű 
pénzjutalom járjon. A jegyző asszony javaslata pedig Az Év Tűzoltója Díj esetében, 
hogy a díj odaítélésekor határozza meg a testület az időpontot és a helyszínt. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen – 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztett rendelet-módosítási javaslatokat elfogadta és meghozta a 
Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 26/2013.(IX.11.) önkormányzati 
rendeletének módosítása tárgyában alkotott 11/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: több észrevétel nem lévén a nyílt ülést 
berekesztette, a képviselő-testület tovább folytatta zárt ülését. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia  Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 
 
 
 


