
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/492-9/2020. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 

üléséről 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) Városháza gróf Andrássy Gyula Termében   

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2020. március 3. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szabó János 

képviselők 

 

Távol volt:  Szőnyi István 

képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Bartus Tímea osztályvezető.  

 

Tanácskozási joggal jelen volt: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bartus Tímea osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a 

megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 

mert 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

napirendi pontokat illetően van-e vélemény, javaslat.  

 

Mivel vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi 

Péter polgármester szavazásra bocsátotta. 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:  

1. Előterjesztés a 1844/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

átruházására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

3. Egyebek (szóban)  

 

 

 

1. Napirend: Előterjesztés a 1844/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

átruházására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az Adorján-Tex Kft. vételi szándékot 

nyújtott be a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlan 

nyilvántartás szerint 1844/2 hrsz-ú, 5084 m2 alapterületű beépítetlen terület művelési ágú 

ingatlan tárgyában. A vásárlás célja egy raktárhelyiség kialakítása. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester az előterjesztést 

elfogadásra javasolta, majd szavazást rendelt el. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2020.(III.3.) határozata 

a 1844/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan átruházásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete liciteljárás útján elidegeníti 

Sátoraljaújhely 1844/2 helyrajzi számú, 5084 m2 alapterületű, kivett, beépítetlen 

terület művelési ágú, ingatlant. 

Kijelölt vevő: a legmagasabb ajánlatot tevő  

Licitár: 15.252.000 Ft 
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2. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés kapcsán nincs 

kiegészíteni valója, támogatja a rendelet módosítását.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 

képviselő és a nem képviselő tagok tiszteletdíja nem lehet eltérő, mivel jogaik és 

kötelezettségeik azonosak. Megkérdezte, hogy miért nem így van.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a második sorban az indokok között jelezte, 

a Kormányhivatal részéről elhangozott szakmai vélemény, ezzel kapcsolatban 

kibontakoztatható egy vita. Elmondta, hogy vannak a jogállásban eltérések, hiszen a nem 

képviselő tagot a képviselő-testület választja, a képviselőket a választáson a választópolgárok, 

a vagyonnyilatkozat-tétel a képviselőknek januárban, a nem képviselő tagoknak júniusban 

esedékes, képviselő lehet csak elnök, a nem képviselő tag nem. Elmondta, hogy a 

képviselőknek minden esetben túlsúlyban kell lennie, míg a nem képviselő tagoknak 

kevesebb létszámmal kell lennie, ebből fakadóan logikailag nem alakítható többségében vagy 

kizárólagosan nem alakítható bizottság tagokból bizottság.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy jegyző úrral egyetért, Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata az első pillanatok óta tiszteletdíjat ad a képviselőknek és a külső 

bizottsági tagoknak. Minden esetben el volt térítve a testületi tag javára a tiszteletdíj.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a Kormányhivatal írásban vagy szóban 

adott tájékoztatást.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy szakmai segítségnyújtás keretében szóban 

merült fel.  

 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

3. Napirend: Egyebek 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Kormányhivatal észrevétele szerint 

kerekítés miatt módosítani szükséges a polgármester és az alpolgármester illetményét. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi a csökkenés mértéke.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a polgármester esetében 19,-Ft, az 

alpolgármester esetében 17,-Ft a csökkenés mértéke az illetményre vonatkozóan.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a polgármester esetében 700,-Ft-ra, az 

alpolgármester esetében 230,-Ft-ra végződik a költségtérítés összege, így a kerekítés nem jó.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

jogszabály az illetményre vonatkozik, értelmezése szerint a költségtérítésre nem 

alkalmazandó a kerekítés.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról szóló előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2020. (III.3.) határozata  

a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról szóló 

194/2019.(X.23.) határozat módosításáról annak egységes szerkezetbe foglalásával  
 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-ában foglaltak 

alapján 2019. október 13. napjától a polgármester  

Illetményét havi   698.019,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi   104.703,-Ft-ban  

határozza meg.  

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131.§ (1) bekezdésében és 

225/L. §-ában foglaltak szerint az illetmény havi összegét 100,- forintra 

kerekítve - a korábban hozott határozat ezen pontba foglalt módosításával - a 

polgármester havi illetményét 698.000,-Ft-ban, míg költségtérítését 104.700,- 

Ft-ban határozza meg. 

III. Felkéri a jegyzőt, a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2020. (III.3.) határozata  

az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról szóló 

195/2019.(X.23.) határozat módosításáról annak egységes szerkezetbe foglalásával 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében, 

és 80.§-ában foglaltak alapján 2019. október 23. napjától az alpolgármester  

Illetményét havi   628.217,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi     94.232,-Ft-ban  

határozza meg.  

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131.§ (1) bekezdésében és 

225/L. §-ában foglaltak szerint az illetmény havi összegét 100,- forintra 

kerekítve - a korábban hozott határozat ezen pontba foglalt módosításával - az 

alpolgármester havi illetményét 628.200,-Ft-ban, míg költségtérítését 94.230,- 

Ft-ban határozza meg. 

III. Felkéri a jegyzőt, a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 

Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába polgármesterként van delegálva, 

akadályoztatása esetén Dankó Dénes alpolgármestert, az ő akadályoztatása esetén pedig 

Kracson Norbert képviselőt javasolta helyettesíteni.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről szóló előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2020. (III.3.) határozata  

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a 

település polgármesterét, Szamosvölgyi Pétert delegálta. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált 

tagját akadályoztatása esetén Dankó Dénes alpolgármester, az ő akadályoztatása 

esetén pedig Kracson Norbert képviselő helyettesíti.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely, Nefelejcs u. 1. 8. ajtó 

alatt található elővásárlási joggal érintett ingatlan megvásárlásáról van szó.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester az előterjesztést 

elfogadásra javasolta, majd szavazást rendelt el. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2020. (III.3.) határozata  

a 109/39/A/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy Gulyás Dezsőné 

tulajdonában álló 109/39/A/8 helyrajzi számú, 63 m2 térmértékű, természetben a 

Sátoraljaújhely, Nefelejcs u. 1. 8. ajtó alatt található elővásárlási joggal érintett 

ingatlant, adásvételi jogcímen 2.000.000.-Ft vételárért megvásárolja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte a koronavírussal kapcsolatban, hogy 

valamilyen formában fel kellene készülni, ha bekerülne az országba, milyen előzetes 

intézkedéseket kell tenni. Javasolta, hogy a következő ülésen, vagy rendkívüli ülésen vitassák 

meg. Továbbá elmondta, hogy a karácsonyi utalvány ügyében e-mailt váltott jegyző úrral, de 

még választ nem kapott.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy polgármester úr utasítására, az 

osztályvezetőkön keresztül intézkedett az utalványok sorsáról, még három utalvány vár az 

illetékesekre, átvehető amikor szeretnék. A vagyonnyilatkozat leadása után lehetett átvenni 

januárban.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta a járvánnyal kapcsolatban, hogy 

Sátoraljaújhelyben van alapellátás, háziorvosi, járóbeteg, kórházi ellátás, úgy gondolta, hogy 

folyamatosan kapják az információt az országos tiszti főorvostól. Az önkormányzat akkor 

tehet intézkedést, ha megyei szinten is kapnak információt. Testületi ülésen kitérve a 

részletekre, félreérthető lenne, óvatosan kell bánni a témával. Ha szükséges akkor az 

intézkedések megtörténnek.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy az állami fenntartású intézményeket külön és 

folyamatosan tájékoztatják levélben az államkincstártól. Tegnapi nap kapott az iskola egy 

levelet, melyben felhívják a figyelmet, hogy mi az eljárás, ha iskolás csoport megy 

Olaszországba, valamint fertőtlenítő és vírusölő szerek érkeztek az iskolába.  
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Szabó János képviselő: Megkérdezte, hogy a hírek szerint az egyik fogorvos egy 

pofozkodásba került, veszélyezteti-e a körzet ellátását.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a rendőrségi eljárás lezajlott, a kolléganő 

szabadságra ment, megviselte a történet, majd folytatni fogja munkáját. Jelenleg egy fiatal 

fogorvosnővel van folyamatos tárgyalás, hogy Sátoraljaújhelybe költözzön és dolgozzon. 

Elmondta, hogy a nagyobb baj elkerülése végett kénytelen volt a doktornő egy „Makarenkói 

pofonnal” ellátni a gyermeket. Orvosként nem vállalta, hogy az eszközökkel kárt tegyen, nem 

lehetett megközelíteni a gyermeket, rugdosta a doktornőt, a gépet. Az önkormányzat, mint 

munkáltatója részéről nem kap retorziót a doktornő.  

 

 

Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 25 perckor 

berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 
 


