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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli 
nyílt ülésén 
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Kossuth 
tér 5. Jegyzői tanácskozó 
Az ülés ideje: 2017. december 20. 
 
Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 
    Dankó Dénes alpolgármester 
    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, Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné 
dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Brősztl Gyula Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 
 
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó 
tartalmazza. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, 
valamint főjegyző asszonyt és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 12 tagja jelen van. Elmondta, hogy a tegnapi napon derült 
fény arra, hogy újra meg kell tárgyalni a már múltkor megtárgyalt egyik napirendi 
pontot, mert bizonyos változások történtek. Ez az 1. napirendi pontnak a témája, 
a 2. napirendi pont pedig egy rövid egyebek. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 
javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.  
Mivel egyéb javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban nem hangzott el, ezért 
szavazásra bocsátotta azt.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet 
elfogadta.  
 
 
Napirend: 
1. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött szerződés 
megszűnéséről, új szerződés megkötéséről szóló 279/2017.(XII.14.) 
határozat módosítására (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Egyebek 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 
 

1.Napirend 
Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására kötött szerződés megszűnéséről, új 
szerződés megkötéséről szóló 279/2017.(XII.14.) határozat módosítására 
(szóban) 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Időközben a Dental Med. Co. Bt. 
kényszerfelszámolása megtörtént és december 31-el a cég megszűnik. Ez az oka 
annak, hogy január 31-i szerződés felmondása, vagy megszűntetés a kötelező 
feladatellátásra nem jó, ugyanis nem kap már rá finanszírozást. Viszont az új, 
Adamantin Kft. meg még nem kap, mert vele február 1-től kötöttük volna meg a 
feladatellátási szerződést, ezért módosítani kell, december 31-el szűnne meg a 
szerződés a Dental Med. Co. Bt.-vel és január 1-vel kötnénk meg az új 
feladatellátási szerződést az Adamantin Kft-vel. Ennyi lenne a változás.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és az új fejlemény alapján városérdekből, illetve az 
ellátott betegek érdekében meghozta azt a döntést, hogy javasolja a képviselő-
testületnek 2017. december 31. napjával megszűntetni a Dental Med. Co. Bt-vel a 
területi ellátási kötelezettségre a szerződést, és az új szerződést az Adamantin 
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Kft-vel pedig 2018. január 1-vel megkötni. Szerettük volna, hogy ha ez egy 
fordulóban lett volna és a testületi ülésen ez a döntés megszületett volna, mert a 
bizottsági tagokat azért is irritálja, mert elég furcsa hangnemben, hangulatban 
zajlott ez a bizottsági ülés és egyszerűbben túleshettünk volna ezen.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

9820/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

302/2017.(XII.20.) határozata 
a 279/2017.(XII.14.) határozat módosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi IV. 
számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására 
kötött szerződés megszűnéséről, új szerződés megkötéséről szóló 
279/2017.(XII.14.) határozatának 1. pontját, és 2. pontjának második 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„1.a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására, a Dental Med Co. Bt-vel kötött szerződést 2017. december 31. 

napjával megszünteti.” 

 

„A szerződés időtartama 2018. január 1. napjától 2022. március 26. napjáig tart, a 
2017. március 27-én, a Dental-Med co. Bt-vel, a sátoraljaújhelyi IV. számú 
fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött 
feladatellátási szerződés lejárati idejével azonos időpontig jön létre.” 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásra 
vonatkozó szerződés szövegét a fentieknek megfelelően módosítsa. 
Határidő: azonnal 
 
 
2.Napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A második napirendi pont egyebek. 
Tájékoztatom a testületet, hogy tegnap délelőttől a hóágyúk elindultak a 
sípályánál, egész éjjel mentek, most is szerintem. Nem tudjuk még, hogy sikerül-e 
olyan állapotokat teremteni, hogy karácsonyra legalább az egyes pálya 
használható legyen, mert jön egy felmelegedés éppen Szenteste környékén. Az a 
6-7 fok nem szokta szétvágni a pályát, mindenesetre megpróbáljuk minél 
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hamarabb megnyitni, így, amíg megy a jégpálya és megy a mászófal központ rossz 
időben is, esőben is, illetve hóban is. A korábbi időszakban adtunk 
díjkedvezményt a sárospataki diákigazolvánnyal rendelkezők számára, ugyanazt 
a kedvezményt, vagyis 20 % kedvezményt megadtuk, amit az újhelyiek kapnak. 
Mondom, hogy csak a diákokról van szó. Javasolnám, hogy – ma szerda van – ez 
meghirdetésre kerüljön a képújságban, facebook oldalon a Kalandparknak a 
honlapján, hogy csütörtöktől, tehát holnaptól, január 2-ig ezt a kedvezményt 
kapják meg a patakiak is, és hívjuk fel a figyelmét a diákoknak. 

 
Kérdések, vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Azok  a diákok akik ide járnak iskolába, de nem 
újhelyi lakosok szintén részesüljenek a kedvezményben, ne csak a pataki diákok. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tehát minden diáknak.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az rendben van, hogy minden újhelyi, ide járó 
diák, akár Tolcsváról vagy bárhonnan a környékről, de én most azokra gondolok, 
akik Patakra járnak iskolába de nem patakiak. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Máshol is laknak, nem csak Patakon.  
 
Kracson Norbert képviselő: Lakcímkártyát kell kérni. 
 
Sebes Péter képviselő: Vagy diákigazolvánnyal tudja igazolni. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha Újhelyben minden diáknak jár a 
kedvezmény, aki újhelyi iskolába jár, akár középiskolába, akár általános iskolába, 
Patakon pedig szintén.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Tehát az újhelyi és a sárospataki iskolákra 
vonatkozik.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A diákigazolvány felmutatásával 
részesülnek kedvezményben. Kérdése, hogy a kedvezmény sátoraljaújhelyi 
diákoknak 20 %-on felül van?  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: tehát kedvezmény csak egy jogcímen 
vehető igénybe. 
 
Pasztorniczky István képviselő: És a sátoraljaújhelyi egyetemistáknak? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Azoknak is. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester:  szavazásra bocsátotta a javaslatot, tehát 
december 21-től január 2-ig a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont 
korcsolyapálya, sípálya és mászófal elemeire az újhelyi és pataki diákok részére 
20 %-os kedvezményt biztosítunk. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 

10150-2/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

303/2017.(XII.20.) határozata 
a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont elemeire sátoraljaújhelyi és 

sárospataki diákok részére téli szünidei kedvezmény biztosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas-hegyi 
Szabadidő és Sportközpontban 2017. december 21. napjától kezdődően 2018. 
január 2. napjáig, a téli szünidő időtartamára a Sátoraljaújhelyben és 
Sárospatakon tanuló diákok számára a korcsolyapálya, sípálya és mászófal 
elemeire vonatkozóan a jegyárból 20 %-os kedvezményt biztosít. 
 
Kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
A tanulók sárospataki, sátoraljaújhelyi tanulói jogviszonyukat diákigazolvánnyal 
igazolják. 
 
Felkéri a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont igazgatóját, hogy a 
kedvezmény érvényesítéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a képviselő-testület tagjainak a 
munkát és a nyílt ülést berekesztette. 
 

K.m.f. 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 


