Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/492-31/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. augusztus 12. napján 8:00 órakor
Jelen vannak:

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

Távolt volt:

Schweitzer Tamás
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi
Zsuzsanna aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea
Borsod-Abaúj-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: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző, Balogh Ernő Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti
Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte, hogy sikerült időt fordítani a testületi ülésre.
Kérte az Egyebek napirendi pont felvételét. Elmondta, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert 12 képviselőből 11 jelen van, így nincs akadálya, hogy a munkát elkezdjék. Megkérdezte,
hogy van-e javaslat más napirendi pontra.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy az Egyebekhez lenne hozzáfűzni valója.
További vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi
Péter polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.

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 pont:
1. Előterjesztés vis maior támogatási kérelmek benyújtásáról
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Egyebek
1. napirendi pont:
Előterjesztés vis maior támogatási kérelmek benyújtására
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy a jegyzőkönyvek elkészültek. Elvileg a két
kérelem, ahogy a múltkor is mondták támogatva lenne a szakemberek részéről, majd meglátják,
hogy a végső döntés milyen lesz. Ennek a kérelemnek a beadásához kell az önkormányzatnak a
hozzájárulása. Megkérdezte, hogy volt-e bizottsági ülés.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy nem volt bizottsági ülés.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy mivel nem volt bizottsági ülés, így most
lehet dönteni.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta
a vis maior támogatási kérelmek benyújtásáról 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
80/2020. (VIII. 12.) határozata
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 488 773 igénylés
azonosítószámon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely 1171 hrsz-ú, Balassi B. u. 2. szám alatti 12
lakásos önkormányzati társasház altalaj eredetű épületkárai miatt keletkezett károk
helyreállítása
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, 1171 hrsz-ú, Balassi B. u. 2. szám
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kárértéke
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év
2.875.153
0
0
25.876.377
28.751.530

%
10
0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 28.751.530 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
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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 képviselő-testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő
testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

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
81/2020. (VIII.12.) határozata
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 492 435 igénylésazonosító
számon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely 2027 hrsz-ú, Kertész utcai híd felett a
Májuskút-patak bal parti partomlás miatt keletkezett károk helyreállítása.
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, 2027 hrsz-ú, Májuskút-patak támfala
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kárértéke
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év

%
2.903.220
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0
0
26.128.980
29.032.200

0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 29.032.200 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 képviselő-testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő
testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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2. napirendi pont:
Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szövetség nyert különböző eszközökre forrást. Elmondta, hogy a lényeg az, hogy szeretné kérni
gépjármű tárolására alkalmas önkormányzati tulajdoni ingatlan ingyenes használatát. Elmondta,
hogy lenne egy garázs az önkormányzat részéről, de ezt fel is kellene újítani, tehát lenne ezzel
sok minden tenni valójuk, zártnak kell lennie és akkor a technikai eszközöket oda el tudnák rakni.
Elmondta, hogy szeretnének egy egyedi támogatási kérelmet benyújtani Gulyás Gergely
miniszter úrhoz és ehhez kérik az önkormányzatnak az állásfoglalását, ha a forrást a
minisztérium biztosítja, illetve a miniszter úr biztosítja, akkor járuljanak hozzá az önkormányzat
részéről ingyenes használatához. Elmondta, hogy ő támogatja a kérésüket. Elmondta, hogy ők
ezt a pályázatot már megadták egyszer, ez most annyiban új, hogy az a pályázat nem nyert, most
hogy ilyen egyedi támogatási kérelmet nyújtanak be és ugyanazt az ajánlatot tették az ingyenes
garázs használatára. Megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés.
Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy hol van pontosan ez a garázs.
Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy a Munkácsy, volt Lantos Rt. területén.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy üres, tulajdonképpen rendelkezésre áll, de
jó lenne, ha fel tudnák újítani és megkapnák a pénzt. Elmondta, hogy ő támogatja a Zemplén
Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség kérését, kéri, hogy a Képviselő-testület is
járuljon hozzá, hiszen ezt már egyszer megadták.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség
pályázatának támogatásáról 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-testületének
82/2020.(VIII.12.) határozata
a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség pályázatának
támogatásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Térségi Katasztrófa
és Polgári Védelmi Szövetség (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) gépjármű tárolásának
kialakítására vonatkozó, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető Miniszterhez
benyújtandó támogatási kérelmét támogatja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén annak végrehajtásához
az elvi támogatáson túl a gépjármű tároláshoz szükséges építményt az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 1294/7 helyrajzi számon biztosítja.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy Dr. Csomós Katalin háziorvos, a III.
számú háziorvosi körzet háziorvosa fordult kérelemmel az önkormányzatukhoz, arra
vonatkozóan, hogy a támogatási szerződésben a megbízott adatai módosításra kerüljenek,
tekintettel arra, hogy a doktornő jogállása megváltozott egy Kft, a Bel-Kat Kft. tagjaként szeretné
ezt a tevékenységet a továbbiakban folytatni. Elmondta, hogy október 1-jétől kerülne sor a
módosításra, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél ennek az
átfutási ideje körülbelül másfél hónap.
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Csernai Ferencné képviselő: elmondta, hogy tegnap volt rendkívüli bizottsági ülés, a bizottság
megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a tisztelt képviselő-testület számára,
hogy fogadja el. Tulajdonképpen az orvosi tevékenységet, feladatot ugyan úgy doktornő végzi,
változás nincs, csak az egyéni vállalkozó helyett Kft. képviseletében tevékenykedik.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 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
83/2020.(VIII.12.) határozata
a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő
ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában,
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a)
pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá az
egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben
foglaltakra figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró III. számú felnőtt
háziorvosi körzet ellátására dr. Csomós Katalin egyéni vállalkozó háziorvossal kötött
feladatellátási szerződést módosítja a határozat mellékletében foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésmódosítások egy-egy példányát a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy a harmadik egy rövid tájékoztatás Sebes
Péter képviselő úr részéről.
Sebes Péter képviselő: megköszönte a szót. Elmondta, hogy Túri Török Tibor művész úr két
felajánlást tett, egy térplasztikát és egy domborművet, melyek Kazinczy Ferencet ábrázolnák. A
polgármesteri hivatal főépítész úr koordinálásával kerül kialakításra Széphalomban és
Sátoraljaújhelyben is. A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezetnek komoly segítsége kell. Ez
csak egy tájékoztatás nyilván, ha olyan állapotban lesz, vagy a helyszín kiválasztásra kerül, vagy
maga a bemutató, esetleg kép, akkor szólnak a testületnek.
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
igazgatója tud-e róla.
Sebes Péter képviselő: elmondta, hogy most van a tájékoztatás, majd hivatalos úton is
megkeresésre kerül az intézmény vezetője.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ehhez tartozóan nem hivatalos
információhoz kötve, megnyertek egy pályázatot Nagymihály településsel közösen, amit azt
jelenti, hogy a városrész be is jelentette a részönkormányzatnak, hogy a Kossuth-kerthez
megnyerték a forrást. Ez alapján nemsokára meg kell bízniuk egy parktervezőt, hogy a forrás
ésszerű felhasználásával készítsen munkát, úgy hogy ez a park is megújul és ez azért szerencsés,
mert azt látja mindenki, hogy a Kazinczy-kertben folyik a munka, valószínűleg szeptember
végéig elkészülnek vele, nagyon szép park lesz. Újra működni fog a szökőkút, ami az
emlékcsarnokkal szemben van. Látszott a nyoma, nem használták, de valaha szökőkút volt.
Elmondta, hogy gyönyörű lesz a park, nagy lett volna a kontraszt, de így most ez elkészül és
valószínűleg jövő éven a Kossuth-kert is elkészül, úgyhogy ott az a rész csodálatosan helyre lesz
rakva. Elmondta, hogy úgy néz ki nyerni fog az egészségügyi pályázat is, amit az Erzsébet
kórház, Cserepes és Királyhelmec egészségügyi intézményei közösen nyújtottak be. Ebben egy
olyan program szerepel, amely ebben a pillanatban teljesen új dolog. Orvosi nyelvezettel
fordítana automatikusan egy gép, egy számítógép egyértelműen. Tehát, ha egy magyar orvos át
kell, hogy küldjön egy ambuláns lapot, vagy egy betegség megállapítást bármelyik szlovák
kórházba, akkor ő magyarul beírja és a szlovák már szlovákul kapja meg és ez fordítva is igaz.
Elmondta, hogy a lényeg az, hogy a két ország közötti egészségügyi intézmények szakmai
munkája lenne elősegítve, mert ilyen program még nincs kifejlesztve sem Magyarországon, sem
Szlovákiában. Tehát ez egy nagyon nagy dolog lenne.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy naponta jár át Sárospatakra és megy el a
Botkői elágazás előtt, ahol botrányos állapotok vannak már hónapok óta. Építik az utat a
Tengerszem irányába és a 37-es főút mentén jobbra-balra parkolnak ott a kirándulók autói. Már
baleset is történt, ami várható volt. Kitettek egy 60-as táblát, de nincs egy tájékoztató tábla, hogy
kerülő úton Károlyfalva felé megközelíthető a Tengerszem. Elmondta, hogy ő javasolná
maguknak, az újhelyi önkormányzatnak, hogy ha a pataki önkormányzat nem képes rá, akkor
tegyen ki az újhelyi önkormányzat egy tájékoztató táblát, illetőleg a közútkezelővel tetessen ki
egy táblát és tájékoztassák a turistákat, míg súlyosabb baleset nem történik.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy beszéltek a Magyar Közút Kht.-val, Nagy
Róbert úrral. Elmondta, hogy a megyei közútvezetővel is beszélnek, mert az biztosabb, hogy
kérnek egy ideiglenes táblát, amelyre rá kell írni, hogy Károlyfalva felől hány kilóméterre
megközelíthető a Tengerszem. A lakosságot nem fogja zaklatni a nagyobb forgalom, mert ott
kimennek a faluból a hegy felé, ahol megállhatnak az autók.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy szerinte ez közös szempont. Elmondta, hogy
pont tegnap jelent megy egy cikk az Origon a Hegyaljáról, hogy micsoda kincsek vannak, de
csak a Tengerszemig jutott el, tehát Újhelyről egyetlen szó nem esett benne, pedig mi is a TokajHegyaljához tartozunk.
Szabó János képviselő: elmondta, hogy ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy kerüljön alá egy
másik tábla, hogy Zemplén Kalandpark 3 perc, hogy ne csak a Tengerszem legyen rajta, hanem
a Kalandpark is.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ő egyébként nem volt még fent, talán csak
gyerekkorában, de van egy tábla bent a faluban, ami írja, hogy a Tengerszem másfél kilométer.
Megkérdezte, hogy a Botkő felől hány kilométer.
Szabó János: elmondta, hogy 6 kilométer körül van.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy Botkő felől is elég messze van.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy tehát akkor közelebb van Károlyfalva felől.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy akkor ugyanannyi, csak Károlyfalva felől
meredekebb az út.
Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy kíváncsiságból feltekert a Tengerszemhez, hogy
mi történik ott fent és úgy néz ki, hogy iskola épület a bővülő oldalában, ott lesz valami fogadó
hely, de az emberek hamarabb jutnak el a Tengerszemhez, mert ott elkanyarodik az út balra és
ott egyenesen felfelé van egy új út, amely becsatlakozik egy útba, ami felvezet. Elmondta, hogy
ha jól látta ott az előkészületből ez az út csak a fogadó épületig megy el, utána ugyanúgy a földes
út marad, ahol fel lehet jutni. Károlyfalva felől pedig sokkal rövidebb úton lehet feljutni.
Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy szerinte Károlyfalván is kellene, hogy legyen a
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpontnak egy tábla, hogy ha odaérnek a Botkőhöz, egyből
tudják, hogy Kalandpark, hogy ott legyünk vizuálisan.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy beszéljék már meg a kollégákkal, a műszaki
bizottság tagjai tárgyalják meg, hogy mi legyen a táblán, hogy nézzen ki. Elmondta, hogy most
csak segítenek a patakiaknak, ami egyébként jogos, mert baleset volt a múlt héten.
Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy teljesen egyetért polgármester úr javaslatával,
hogy ezt egy bizottság tárgyalja meg és gondolja át, már csak azért is mert neki meggyőződése,
hogy ez az egykori kőbánya ez az újhelyi aranybányának a malomkőbányája az 1300-1400-as
évekből, tehát ő egy tájékoztató táblát is készítene, ezért kell a bizottság, hogy foglalja össze,
hogy a Kalandpark is megjelenjen benne távolsággal és a Tengerszem is rajta legyen. Elmondta,
hogy ő Ringer Istvánnal is megnézetné, mert ez az ő gondolata, hogy olyan közel van az
aranybányához látótávolságban, hogy kézzel fekvő, hogy az ott használt köveket itt készítették.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy hozzánk valóban közelebb van. Elmondta,
hogy a bizottsági üléshez Újhely részéről Nyiri Pétert és Ringer Istvánt is hívják meg, de az az
első, hogy minél hamarabb legyen már meg, hogy mi legyen a táblán, mert azt le kell gyártani,
le kell betonoztatni, talán engedélyeztetni is kell.
Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy ha most csak annyi lenne Botkőnél, hogy egy
útbaigazító tábla és azt meg tudnák csináltatni a Fa-Forg-Tech Hungária Kft-vel, arra szerinte
nem kell külön engedély. Szerinte a főút 40 méteres körzetében lehet táblát kihelyezni, kivéve
ezt a barnát, szóval, amihez nem kell közutas engedély, ahhoz senkinek semmi köze nem lenne.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ki kell tenni minél hamarabb a táblát a
lehető legegyszerűbben. A Megyer-hegyi Tengerszem megközelítése Károlyfalva és onnan
másfél kilométer és ennyi, közben pedig a bizottság megbeszéli, hogy akkor egy végleges táblát
is kirakjanak, ami akkor lesz kirakva, ha készen vannak az úttal.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: megkérdezte, hogy a bizottsági ülést milyen hamar
lehet megtartani.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy természetesen a héten, ha ráérnek.
Elmondta, hogy ezt a két embert kellene megkeresni és megkérni őket, hogy nézzék meg nem
lehet-e összekötni az Aranybányát és a Tengerszemet.
Kracson Nortbert képviselő: elmondta, hogy nemsokára lesz bizottsági ülésük és ott
megbeszélik, mikor legyen az ülés.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ha lehet minél hamarabb. Elmondta, hogy
ez már nem tartozik annyira ide, de vannak ezek a táblák, amikor behajtani tilos kint van egy
nyomvonalon és van egy elkerülő jelzés, ez autópályák és hidak mellett is sokszor volt, hogy
változott ott a forgalmi rend.
Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy a Fa-Forg-Tech Kft. pontosan tudni fogja, hogy
mekkora méret kell, hogy ne hirdető táblának minősüljön, hanem közúti táblának.
Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy a Kalandpark igazgatóját is érdemes lenne
megkeresni a Kalandparkot érintő táblával, mert ő talán jobban jártas a marketingben.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy nyugodtan ki lehet tenni a károlyfalvi
egyenesbe is.

Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter megköszönte a
Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 25 perckor berekesztette.

K.m.f.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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FELADATELLÁTÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁS

- TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL VÉGZETT
HÁZIORVOSI TEVÉIGNYSÉGRE VONATKOZÓAN mely létrejött
L A felek megnevezése:
Egyrészről:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.,
Adószám: 15726504-2-05,
Bankszámlaszám: 11734138-15350105-00000000
Képviseletében: Szamosvölgyi Péter polgármester, mint Megbízó (továbbiakban:
Megbízó),
Másrészről:
Név: Bel-Kat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Erdős Imre utca 3.
Adószám: 28726906-1-05
Cégjegyzékszám: 05-09-033069
Bankszámlaszám: 10402757-50526974-57891000
Működési engedély szám:272-2/2004., 662-2/2005.
Személyes ellátásra kötelezett orvos neve, mint praxisjog jogosultja:
Dr. Csomós Katalin
Orvosi működési nyilvántartási száma: 48760
Pecsétszám: 48760/1
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
II. Az előzmény tárgya
A megbízó 2017. április 17. napján feladatellátási szerződést kötött (a továbbiakban:
szerződés) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1)
bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján dr. Csomós Katalin E.V. háziorvossal a
Sátoraljaújhely város területén területi ellátási kötelezettséggel működő III. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. Dr. Csomós Katalin háziorvos a
Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-033069/7 sz. végzése szerint a Bel-Kat Kft.
tagja, egyben képviseletre jogosult tisztségviselője. A Kft. tevékenysége kiterjed a
járóbetegellátásra, mint főtevékenységre, melynek keretében kívánja ellátni a III. számú
felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi feladatait.
III. A fenti előzményeket követően a felek közösen megegyeznek, hogy 2020. október 1.
napjától a Megbízott a fentebb feltüntetett adatokkal a Bel-Kat Korlátolt Felelősségű Társaság.
1. A szerződés egyéb rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.
Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt — 4 eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.
Sátoraljaújhely, 2020. augusztus
Szamosvölgyi Péter
polgármester
megbízó

dr. Csomós Katalin
megbízott

