
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
                 Képviselő-testülete 
 
Szám: 68-13/2017. 

 
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. június 22. 8.00 óra 
 
Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 
   Kracson Norbert  
   Lukács Tamás 
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Sebes Péter 
   Szász József 
    
képviselők. 
 
Az ülésen nem vett részt: Csernai Ferencné, Schweitzer Tamás képviselők.  
 
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, Kuczik Júlia 
Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Szebényi 
Gáborné Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh 
Ernő Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl 
Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke 
 
A képviselő-testületi ülés összehívására az idő rövidsége miatt telefonon került 
sor, így meghívó nem készült. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket, és az ülést 
megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 9 
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tagja jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére, mely előterjesztés vis maior 
pályázat benyújtására, továbbá javasolta „Egyebek” napirendi pont felvételét is.  
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
napirendet elfogadta: 
 
 
Napirend: 

1. Előterjesztés vis maior pályázat benyújtására 
2. Egyebek 

 
1. napirend 
Előterjesztés vis maior pályázat benyújtására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az elmúlt időszakban két vis maior 
esemény következett be, az egyik a Pincék völgyénél három pincebeszakadás, itt 
az egyik különösen problémás, mert lakóházhoz közel van, veszélyezteti a 
lakóházat, azonnali beavatkozásra már szükség volt. Ennek a helyreállítási 
költsége 14.923.770 Ft, 10% a saját forrás, a többi vis maior támogatás, szakértő 
is javasolja a pályázat benyújtását. A másik pedig a köztemető támfalának a 
leomlása. Mindenki láthatja, aki megy a TESCO felé, ennek 35.684.968 Ft a 
helyreállítási költsége. Szintén 10-90% a források megoszlása, itt is javasolja, 
illetve támogatja a szakértő a vis maior pályázat benyújtását. 
   
Szamosvölgyi Péter polgármester: Bizottság tárgyalta-e? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem tárgyalta bizottság.  
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A pinceleszakadással kapcsolatban lenne egy 
kérdésem. Az tisztázott-e, hogy milyen pincék érintettek, és kik a tulajdonosai? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Önkormányzati tulajdonú pince, 
másra nem is lehetne beadni vis maiort, csak önkormányzati tulajdonra. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Ez egy pince, vagy több? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ez gyakorlatilag egy pincerendszer, 
ami három helyen van beszakadva.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: több kérdés nem hangzott el, ezért szavazásra 
bocsátott a határozat javaslatokat. 
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S z a v a z á s: a Képviselő-testület 9 igen- 9 igen szavazattal egyhangúlag a 
határozati javaslatokat elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

 
 

6449/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

148/2017.( VI.22.) határozata 
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 

  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356 783 azonosító 
számon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügymisztériumhoz. 
  
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely, Pincék-völgye utcában 3201/1/A 
hrsz-ú pince beszakadások miatt keletkezett károk helyreállítása  
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Pincék-völgye 3201/1/A hrsz-ú pince 
  
A káresemény forrásösszetétele: 

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

1.492.377 Ft 10 

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

13.431.393 Ft 90 

Források összesen 14.923.770 Ft 100 
  
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 14.923.770 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. 
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6449/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
149/2017.(VI.22.) határozata 

vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 
  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356 654 azonosító 
számon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügymisztériumhoz. 
  
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely köztemetőt határoló támfal leomlása 
miatt keletkezett károk helyreállítása 
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, 3276 hrsz-ú közterület 
  
A káresemény forrásösszetétele: 

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

3.568.497Ft 10 

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

32.116.471 Ft 90 

Források összesen 35.684.968 Ft 100 
  
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 35.684.968 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. 
 
2.Napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A következő az egyebek, ami az STK 
támogatásával kapcsolatos. Ahhoz, hogy el tudjanak a bajnokságokon indulni, a 
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pingpong, kosárlabda, illetve egyéb szakosztályok, illetve egyéb programokat 
csináljanak, elsősorban többletforrást igényelnek az önkormányzattól. Azt 
gondolom 2,5 millió Ft többlettámogatást adjon az önkormányzat.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Nem figyeltem lehet elég jól, de mi a célja a 
támogatásnak? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Labdarugó szakosztálynak bajnokságon való 
indulása, utaztatás, felszerelések több szakosztálynak is, több szakosztályról van 
szó, kosárlabda, asztalitenisz, de mondom, maximáljuk a támogatást. Maximum 
ennyi, vagy ettől kevesebb.  
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 9 igen szavazattal a polgármester javaslatát 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2017.(VI.22.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre részére többlettámogatás 
megállapításáról 

 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Testedzők Köre részére kérelme alapján, 2,5 millió forint többlettámogatást 
biztosít a szakosztályok bajnokságokon történő részvételéhez. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a megjelenést és az ülést 
berekesztette. 

 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 


