Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/492-26/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében.
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2020. július 31. napján 8 órakor
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester
Dankó Dénes alpolgármester
Csernai Ferencné
Kracson Norbert
Lukács Tamás
Palicz István
Róth József
Schweitzer Tamás
Sebes Péter
Szabó János
Szőnyi István
képviselők

Távol volt:

Pasztorniczky István
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna
aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kababik Edina
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke
Tanácskozási joggal jelen volt: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné
Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket és
az ülést megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület
határozatképes, mert 12 képviselőből 11 képviselő jelen van, elmondta, Pasztorniczky István
képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte, hogy van-e más
vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően. Elmondta, hogy a meghívó szerinti 6. napirendi
pont, valamint az előterjesztés a Sátoraljaújhely Rákóczi utca 42. szám alatti ingatlan

megvásárlására; az előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi
támogatásáról szóló 64/2020.(VII.9.) önkormányzati határozat módosítására; továbbá az
előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. törzstőke emeléséről szóló napirendi pontok zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra.
Mivel egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi
Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását.
S z a v a z á s : A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
közművelődésről szóló rendelete megalkotására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére és
karbantartására vonatkozó felhívás jóváhagyására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány részére adomány nyújtására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
6. Egyebek
Zárt ülésen:
1. Előterjesztés 2020. évi PRIMA Díj és Év Vállalkozója Díj jelölésre
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Rákóczi utca 42. szám alatti ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatásáról
szóló 64/2020.(VII.9.) önkormányzati határozat módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. törzstőke emeléséről
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a 2015-ben megalkotott rendelet ezen szakaszai
5 éve nem voltak módosítva, díj emeléséről szól a rendelet módosítás előterjesztése. Nem
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százalékos automatizmussal emelte az előterjesztő a díjakat a javaslatban, hanem újra számolta a
városellátó szervezet apparátusa a normát, mely norma a pénzben kifejezett, különféle összetevők
összessége, amelyet az érintett gyermekek az étkezéssel elfogyasztanak. Erre a normára kerül az
áfatartalom, ez jelenti a díjat, amely nem tartalmaz – ellenben szolgáltatási önköltséggel – saját
rezsi és egyéb költség többletet. A rendelet módosításán túl egy határozat meghozatala is
szükséges, mely a díj alapját, a norma összegeket tartalmazza. Ez az irányadó, pénzben kifejezett
összeg, amelyet az élelmezésvezető az adott hét élelmezési kiszabattal meghatároz, amelyet
jogszabály szerint meg kell határozni, az Állami Számvevőszék erre külön fel is hívta a figyelmet.
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 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
vonatkozó előterjesztést azzal, hogy a Rendelet 2. § (2) bekezdés ba) pontja „ebéd: 344,-Ft+ÁFA”
mértékben kerüljön meghatározásra.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen az elnök javaslatot tett a dolgozók
térítési díjáról, megkérdezte, hogy később kerül-e meghatározásra vagy megtárgyalásra.
Szőnyi István képviselő: Emondta, hogy régebben a nyersanyag norma lett szorozva az 1,6%
rezsivel, szorozva 1,27% áfával. A jelenlegi pedagógus térítés díj 512,-Ft, ehhez képest a 700,-Ft
javasolt összeg esetében 74%-os emelést jelentene, az ügyrendi bizottság 600,-Ft-ra tett javaslatot,
melyet támogat.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy lehet volt a korábbi években volt egy bevett
algoritmus, ami alapján állandóként lehetett tekinteni azt, hogy a nyersanyaghoz képest mennyi a
rezsi. A jelenleg folyamatosan változó garantált bérminimumot és járulékait nem tekinti
konstansnak, 1,6%-nak. Elmondta, hogy a számítás úgy alakult, hogy a normánál is a nyersanyag
lett figyelembe véve, mostani áron értelmezve. A dolgozói ebédnél van egy plusz többlet, amely
visel egyrészt szolgáltatási önköltséget, amiben van a rezsi, az energia, a dolgozók egy adagra jutó
fajlagos bérköltsége, és egyfajta nyereség. Elmondta, hogy ha az önkormányzat bármely szempont
mentén a díjat akként határozza meg, hogy a nyereségtartalmat csökkenti, álláspontja szerint
jogszerű. A probléma akkor következik be, amikor a szolgáltatási önköltség alá csökken a díj, így
természetbeni juttatást kaphat a dolgozó, aki nem is feltétlenül az önkormányzat dolgozója, hanem
a tankerületé. Elmondta, hogy a bizottság állásfoglalása szerint a 600,-Ft + áfa nem haladja meg a
normát és a szolgáltatási önköltséget, ha a bizottsági javaslatot a képviselő-testület elfogadja,
működhet.
Szabó János képviselő: Elmondta, hogy külön kellene szabályozni a dolgozók étkezési díját és
külön a gyermekjóléti alapellátásról szóló rendeletet.
Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a 100,-Ft szerinte kibírható összeg, javasolta, hogy
maradjon a dolgozói étkezési díj 700,-Ft.
Szőnyi István képviselő: Emondta, hogy napi 100,-Ft-ról van szó, 700,-Ft esetében bruttó 889,-Ft
lesz a díj az 512,-Ft helyett, ami 74%-os emelést jelent. Elmondta, hogy régebben évente voltak
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felülvizsgálva a díjak, mindig jelezte az élelmezésvezetőnek, nem érti miért nem történt meg. Ő a
600,-Ft étkezési díjat támogatja.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a rendelet a gyermekek étkeztetéséről szól, a
határozatban pedig a vendégek étkezési díja szerepel. A rendeletben csak a gyermekjóléti, vagyis
a gyermekeket érintő szabályozások vannak.
Palicz István képviselő: Elmondta, hogy alpolgármester úrral ért egyet, a 700,-Ft díjat kellene
fizetnie vendégeknek. Figyelni kell majd a minőséget, mivel eltérés tapasztalható az intézmények
között. A Deák Úti EGYMI intézménynek pedig nincs állandó étkezési helye, mindig máshová kell
menniük.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztést azzal a módosítással, hogy a Rendelet 2. § (2) bekezdés ba) pontja az alábbiakra
módosul: „ba) ebéd: 344,-Ft+ÁFA”.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2020.(VII.31.) határozata
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
alkalmazandó gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó
napi összegének megállapításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. a gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén
323,-Ft
b) óvodában napi háromszori étkezés esetén
323,-Ft
c) általános iskolai tanuló tízórai esetén
82,-Ft
d) általános iskolai tanuló ebéd esetén
327,-Ft
e) általános iskolai tanuló uzsonna esetén
66,-Ft
f) középfokú oktatási intézményben tanuló ebéd esetén
344,-Ft
g) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló reggeli esetén
156,-Ft
h) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló ebéd esetén
344,-Ft
i) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló vacsora esetén
242,-Ft
2. a vendég, dolgozói ebéd térítési díját 700.-Ft+ÁFA mértékben határozza meg.
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2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közművelődésről szóló rendelete megalkotására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy módosítási javaslat született a bizottsági ülésen,
igazgató asszonnyal átbeszélésre került, mely az ülés előtt kiosztásra került. Elmondta, hogy
valamennyi helyi önkormányzat közművelődési rendelet megalkotására köteles. Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának volt és van is hatályos rendelete, melynek felülvizsgálata után egy új
rendeletet, az azóta bekövetkezett változásokra figyelemmel készítettek elő. Az egyik változás a
jogszabályban foglalt módosulások, így a jogszabály tartalmához igazított a rendelet tartalma.
Kiemelte, hogy a jogszabályban a közművelődési alapellátások és szolgáltatások legszélesebb
körét vállalja az önkormányzat. Elmondta, hogy a módosítások szakmai szempontja az, hogy a
jogalkotó egyértelműen hozta meg a közművelődési alapellátások különböző szintjét, ott ahol
nincs közművelődési intézmény, ott úgynevezett közművelődési színteret rendel alkalmazni.
Ezzel a fogalommal az új rendelet szakít, kivezetésre kerül, hiszen Sátoraljaújhelyen Művelődési
Központ van, ami sokkal magasabb szolgáltatási és szakmai tartalmú, költségvetési szerv látja el.
Elmondta, hogy igazgató asszony jelezte, a pályázatok elbírálásában és felhívásában sokszor
konkretizálni kéri a támogató azt, hogy hol és hogyan zajlik egy adott rendezvény. Egy
kompromisszumos megoldás született. Egy melléklet kerül csatolásra a rendelethez, melyben
felsorolásra kerülnek azok a helyszínek, ahol a közművelődési alapellátásban lévő programok
megvalósulnak, így lesz egy jogszabályi hely, amelyre az intézmény tud hivatkozni.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi
Bizottság döntését.
Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 5 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a közművelődési intézmények szolgáltatásainak
igénybevétele régebben nem úgy volt, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak rezsit, óradíjat egy
alkalommal nem kell fizetnie.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a rendelet megalkotásának előfeltétele, hogy a
rendelet megalkotását véleményeznie kell a nemzetiségi önkormányzatoknak, a vélemény
kikérése megtörtént. Két nemzetiségi önkormányzat ülésén hozott támogatói döntést. Egy
nemzetiségi önkormányzat határozatképtelenség miatt nem ülésezett, a vélemény kikérése
azonban megtörtént a törvényi előírásoknak megfelelően, az elnök és egy képviselő tisztában van
a rendeletalkotás jellemzőivel. Elmondta, hogy a nemzetiségeket érintően a szabályozást tekintve
semmilyen változás nem történt sem negatív sem pozitív irányban. Változatlan a tartalom, a régi
szabályozás lett átemelve, rezsi megfizetése mellett egy alkalom továbbra is biztosított.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről
szóló rendelete megalkotására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város közvilágítási hálózatának
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó felhívás jóváhagyására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a város közvilágítási hálózatának
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozik a pályázati kiírás, remélte hogy több jelentkező lesz.
Az üzemeltetés addig is folyamatos, a jelenlegi szolgáltató végzi a feladatokat a pályázat
elbírálásáig.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás képviselőt, hogy ismertesse a
Városüzemeltetési Bizottság döntését.
Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a
bizottság megtárgyalta, és 6 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a felhívás a képviselő-testület döntésével kerül
jóváhagyásra, az anyagban tervezett időpontok és határidők értelemszerűen módosulnak, így nem
járt még le a benyújtási határidő.
Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a feltenni szánt kérdésére megkapta a választ jegyző úrtól.
Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy megvizsgálásra került-e hány lámpaoszlopot, világító
testet kell cserélni, vagy javítani, és milyen költségvonzata van.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a számításokat Tóth Zsigmond szakértő végezte.
Egy meglévő rendszer további üzemeltetése fog történni. Elmondta, hogy nincs meg az ESCO
típusú beruházási jelleg, ahol egy elavult rendszert kellene lecserélni egy sokkal korszerűbbre.
Korábban már elmondásra került, hogy a jelenlegi rendszer és az ezt követő LED-es rendszer között
nincs akkora technológiai különbség, amekkorán jelentős megtakarítás képződik. Így nem
közbeszerzés, hanem beszerzési felhívás az irányadó és a határidők módosulnak.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta Sátoraljaújhely város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére és karbantartására
vonatkozó felhívás jóváhagyására vonatkozó előterjesztést a tervezett időpontok és határidők
aktualizálásával.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2020.(VII.31.) határozata
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Sátoraljaújhely város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére és karbantartására
vonatkozó felhívás jóváhagyásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ajánlatkérést a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyta.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosítására
Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István
képviselőt, hogy ismertesse a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság
döntését.
Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési
Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az ülés előtt kiosztásra került egy pontosított
okirat, amely szerint kell a képviselő-testületnek elfogadnia.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításra és a Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításra vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2020.(VII.31.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásban működő
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Módosító Okiratát, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyta.
Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására.
Felhívta a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről
gondoskodjon.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: jegyző
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2020.(VII.31.) határozata
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a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának
módosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásban működő
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Módosító Okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyta.
Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására.
Felhívta a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről
gondoskodjon.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: jegyző
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Medicopter Alapítvány részére adomány nyújtására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy támogatja a kérést, a térségben és a városban
is szükség volt helikopteres mentésre. Az önkormányzat jelenlegi lehetőségéhez képest segítséget
nyújt az eszközök beszerzéséhez.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi
Bizottság döntését.
Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Elmondta, hogy 50.000,-Ft összegű támogatást javasol a bizottság.
Kérdések, vélemények következtek.
Szabó János képviselő: Megkérdezte, hogy a 2,8 millió és 1,5 millió forint értékű eszközök
beszerzéséhez hány résztvevőtől kérték a segítséget. Az 50.000,-Ft támogatási összeget lehet-e
emelni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy azon térség településeit keresik meg, ahol a
hatótávolságuk van. A támogatási összeg az amit az önkormányzat jelenlegi költségvetése
megenged. Ebben az évben egészségügyi intézmények támogatása volt már, a mentőállomás és a
kórházi alapítvány is kapott támogatást.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta, hogy a Medicopter Alapítvány részére 2020. évi költségvetésének terhére 50.000,-Ft,
azaz ötvenezer forint támogatást biztosítson Sátoraljaújhely Város Önkormányzata.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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74/2020.(VII.31.) határozata
a Medicopter Alapítvány támogatásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány, mint a
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatójának sürgősségi betegállátásban
alkalmazott megfelelő eszközök (Buddy LITE vér/folyadék melegítő, Vérhűtő),
felszerelések beszerzéséhez a 2020. évi költségvetésének terhére 50.000,-Ft, azaz ötvenezer
forint támogatást biztosít.

6. Napirendi pont: Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a mai napon 10 órakor a vár fogadóépületének
átadása lesz a Vár hegyen, jövő pénteken pedig 14 órakor kerül sor az Ungvári Pincesornál a
pinceterasz és a színházrész átadására. Mindenkit szeretettel vár a programokra.
Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy Rudabányácskán bejáráson volt az úttal kapcsolatban,
az úgynevezett nagykanyar elég veszélyes. Elmondta, hogy talán meg tudnak egyezni az ott
lakóval, így megszűnhet a balesetveszély. A másik helyszín a Vadász utca, a Smaragdvölgybe
vezető út, mely felújításra került, ahol van egy 10 km/h tábla, amit sokan nem tartanak be.
Forgalomlassító küszöböt szeretnének alkalmazni, saját erőből finanszíroznák, a szakemberek is
megoldhatónak találták. Elmondta, hogy forgalomtechnikai változásról van szó, melyet jóvá kell
hagyni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottságnak saját hatáskörben kell döntenie, a döntésig tartó folyamat
betartásával a jövő héten megtárgyalhatja a bizottság.
Kracson Norbert képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy a kukák átvételével kapcsolatban folyik a
pótosztás. Talán ez az utolsó alkalom, éljenek a lehetőséggel.
Palicz István képviselő: Elmondta, hogy eddig ragaszkodtak ahhoz, hogy ne legyen
forgalomlassító küszöb a városban. A probléma inkább a 10 km/h, mert ez egy gyalogos
sebességnek felel meg. Örömmel vette, hogy a bizottság megtárgyalja és megnyugtató döntés fog
születni.
Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 óra 45 perckor berekesztette.

K.m.f.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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