Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/335-5/2022.

Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt
üléséről.
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében.
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. február 15. napján 8 órakor
Jelen vannak:

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

Távol volt:

Palicz István
Pasztorniczky István
Szabó János

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter
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, Stumpf Imre Jánosné
önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea
osztályvezető,dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető.
Tanácskozási joggal jelen voltak:dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter
aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta
osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila
osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné
Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.

Szamosvölgyi Péter polgármester: sajnálattal közölte, hogy dr. Stefán Sándor elhunyt, aki
rövid ideig a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője volt, majd kérte a képviselő-testület
tagjait és a megjelenteket, hogy egy perces néma felállással adózzanak az elhunyt
tiszteletére.
Egy perc néma tiszteletadás következett.
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Kiss Igor urat, Óbecse város képviselőtestületének elnökét, aki rövid látogatást tett testvérvárosában, Sátoraljaújhelyen.
Hozzátette, hogy szinkronban van a két város politikai időszaka, Szerbiában is áprilisban
lesznek az országgyűlési választások. Óbecse városának koalíciós vezetése van, amelyben
hangsúlyos szerepe van a magyar politikai szervezetnek, ezért reméli, hogy a következő
választáson még markánsabban meg tud jelenni az ott élő magyarság képviselete. Jó munkát,
egészséget és kitartást kívánt. Továbbá elmondta, hogy egy képviselő jelezte, hogy hivatalos
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, további két képviselő viszont nem
jelentette be távolmaradási szándékát.
Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 9 képviselő jelen van.
Javasolta az első napirend után 1/B napirendi pontként az önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására
vonatkozó előterjesztést. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek más
javaslata.
Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el,
Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását.
S z a v a z á s : a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal egyhangúan - elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző
1/B Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok
tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének
véleményezésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület
tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
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7. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi
szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a
városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési
tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Dankó Dénes elnök
8. Egyebek

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésének elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető
asszonyt és dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont
kapcsán. Szóbeli kiegészítés nem történt. Továbbá elmondta, hogy ha vissza megyünk az
időben két évet, látható, hogy az önkormányzat jó költségvetési programot állított össze,
ezáltal a város pénzügyileg stabilan indult neki az évnek. Elkezdődött a járványhelyzet,
amely felülírta a terveket. Így volt ez a tavalyi évben is, leálltak a vállalkozások, a
kalandparknak is csökkent a bevétele. Az önkormányzatnak nullás költségvetéssel kellett
zárnia. Az itt élők nem tudták, vagy nem vették észre, hogy nagyobb szintű likviditási
problémával küzd az önkormányzat. Kettőség volt érezhető, mivel egyrészt gyér volt a
költségvetés, másrészt viszont rengeteg beruházás indult el. A folyamatban lévő
beruházások pedig csökkentik a bevételeket. Hozzátette, hogy az iparűzési adó kompenzáció
egyik része a tavalyi évben megérkezett, a másik része márciusban érkezik az önkormányzat
számlájára.
A költségvetés tematikája megfelel a korábbi éveknek, az önkormányzat sok embernek tud
munkát adni, az intézmények működését, a város szükségleteit a költségvetésről biztosítani
tudja. Megemlítette, hogy vannak olyan ipari cégek, amelyek komoly fejlesztésekben
gondolkodnak Sátoraljaújhelyen a későbbiekben, melyek komoly bevételeket hozhatnak
Sátoraljaújhely számára.
Megköszönte osztályvezető asszonynak, jegyző úrnak, és a pénzügyi bizottságnak a munkát,
hogy vállalható és elfogadható költségvetési programot állítottak össze.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket.
Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését,
mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
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Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára, valamint Palicz István
képviselő távollétében a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Szőnyi István képviselő: ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési
Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen és 1 nem szavazattal
elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések következtek.
Róth József képviselő: megkérdezte, hogy a 2022. évben mennyi iparűzési adó
csökkenéssel számol a költségvetés, valamint mekkora összeget von el a kormány 2022.
évben szolidaritási adó címén az önkormányzattól.
Schweitzer Tamás képviselő: megkérdezte, hogy az 1/B napirendi pontban szereplő
rendelet tervezete szerepel-e a költségvetésben.
Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: elmondta, hogy 147 millió forint kis- és
középvállalkozások nyilatkozataiból csökkentő tétellel számoltak. A szolidaritási
hozzájárulási adó, amit a Magyar Államkincstár megállapított az 153 millió forint. A
rendelet tervezete szerepel a költségvetésben.
Vélemények következtek.
Róth József képviselő: véleménye szerint nem tudja elfogadni a 300 milliós, un. megszorító
csomagot.
Dankó Dénes alpolgármester: felhívta a figyelmet, hogy ez a költségvetés megszorító
csomagot nem tartalmaz, teljes iparűzési adóval számol. A Kormány a kis- és
középvállalkozásoknak a járványhelyzetre való tekintettel ipari adó könnyítési lehetőségét
adva a felét elengedte. Ezt az önkormányzatnak a kormány kompenzálta az elmúlt évben és
kompenzálni fogja idén is. Kimondva az igazság minden részletét, a szolidaritási adót azok
az önkormányzatok fizetik, amelyek saját bevételük tekintetében egy bizonyos szintet
meghaladó bevételre tesznek szert. Magyarországon az összes befizetett iparűzési adó 93%át 200 településről fizetik meg, a 3500 magyarországi településhez képest. Úgy gondolta,
hogy felelősséget kell vállalni azokért a településekért, akiknek nincs egy bizonyos szintet
meghaladó bevétele. A szociális gondolkodás egyik alapja a közös teherviselés, gondolatban
jól hangzik, de van, aki nehezebben tudja kivitelezni a gyakorlatban. Sátoraljaújhely egyre
több szolidaritási adót tud fizetni, amely jó jel, hiszen Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja pici
településeit tudja támogatni.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 8 igen és 1 nem szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

1/B Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Szamosvölgyi Péter polgármester: az elmúlt években nem került módosításra a rendelet az
első napirendi pontnál említett okok miatt. A minimálbér, az egyéb béremelések után
indokolttá vált a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése.
Az önkormányzati képviselők bruttó tiszteletdíja 110.000 forintra, a bizottsági tagságot
betöltő önkormányzati képviselő díja 55.000 forintra, a bizottság elnöki tisztét betöltő
önkormányzati képviselő 49.500 forintra és a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja
55.000 forintra került emelésre.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Lukács Tamás képviselőt, hogy
ismertesse az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság döntését.
Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Szamosvölgyi Péter polgármester 8:20 órakor távozott az ülésről.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes
alpolgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak
tiszteletdíjáról
A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
2. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú
tervezésére
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Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési
rendelet elfogadásakor határozatban kell megállapítani a képviselő-testületnek a saját
bevételeknek és a fizetési kötelezettségeknek a következő három évre várható összegét. Az
előterjesztés 2023-2025 évekre határozza meg előre ezeket a terveket. Nagyon sok minden
közrejátszik ahhoz, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. Az államháztartásról szóló törvény
szerint kell meghatározni a tervszámokat, amelyek nincsenek kőbe vésve, a jelenlegi
tudásunk szerint tükrözik a helyzetet, amelyek a folyamatos változásokra való tekintettel
módosulhatnak.
Dankó Dénes alpolgármester 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, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester
elfogadásra javasolta az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére vonatkozó
előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 7 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2022.(II.15.) határozata
az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerinti bevételek és
fizetési kötelezettségek 2023-2025. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1.
pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
3. az Önkormányzat 2021-2023. évek közötti időszakra vonatkozó középtávú tervezése
tárgyában hozott, 19/2020.(II.12.) határozatban foglaltak végrehajtását jóváhagyja és
lezártnak tekinti.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2022. február 28.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

3. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. felügyelőbizottság
tagjainak megválasztására
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Dankó Dénes alpolgármester: az előterjesztés szerint az Újhelyi Gazdálkodási Kft.
felügyelőbizottság tagjainak Kracson Norbert, Lukács Tamás és Róth József személye került
javasolásra.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás és Kracson Norbert képviselőt,
hogy ismertessék a Városüzemeltetési Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság döntését.
Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kracson Norbert képviselő: ismertette Palicz István képviselő távollétében a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Szamosvölgyi Péter polgármester 8:24 órakor visszaérkezett az ülésre.
Kérdések következtek.
Róth József képviselő: megkérdezte, hogy az érintetteknek kell-e szavazni.
dr. Terdik Sándor jegyző: szavazhatnak a jelöltek is.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta az Újhelyi Gazd álkodási Kft. felügyelőbizottság
tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2022. (II.15.) határozata
az Újhelyi Gazdálkodás Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 15. napjától 2027.
február 15. napjáig az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Újhelyi Gazdálkodási
Kft. felügyelőbizottság tagjainak Kracson Norbertet, Lukács Tamást és Róth Józsefet
megválasztja.
A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a
Törvényszék felé tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester

4. Napirendi pont: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok
tervezetének véleményezésére
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Szamosvölgyi Péter polgármester: úgy gondolta, hogy a lehetőségekhez képest a
körzethatárok kijelölése megfelelő úgy, ahogy korábban is volt. Az intézményvezetők
rutinnal rendelkeznek, jól ismerik a települést. Látható volt, hogy az iskolába járó gyerekek
mely városrészben és mely utcákban laknak, ez alapján került kialakításra az intézmények
körzethatára.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse az
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének
véleményezésére vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2022. (II.15.) határozata
az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezéséről
Sátoraljaújhely
Város
Önkormányzata
a
nemzeti
köznevelésről
szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (8) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve a
Sárospataki Tankerületi Központ által kialakított általános iskolai körzethatárok tervezetével
egyetért.

5. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságolási
ütemtervének jóváhagyására
Szamosvölgyi Péter polgármester: szóbeli kiegészítést nem tett, valamint közölte, hogy
bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2022. (II.15.) határozata
a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban foglalt hatáskörében Szamosvölgyi Péter
polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
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Szamosvölgyi Péter polgármester
Szabadságolási ütemterve 2022.
Előző évi ki nem vett szabadság:
2022. évi szabadság:
Összesen:
Hónap:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

0 nap
39 nap
39 nap
Nap/időtartam

Tervezett
szabadságok
száma (db)

14-18
7-11
11-14
9-13
24-30
1-5
8-12

5
5
4
5
5
3
5

2-4
27-30

3
4

6. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: átadta a szót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság
elnökének.
Sebes Péter képviselő: a bizottság tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
megállapította 6 igen szavazattal, egyhangúan, hogy a helyi önkormányzati képviselők a
törvényes határidőn belül, 2022. január 31. napjáig vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek eleget tettek.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2022. (II.15.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 39. §-a szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos bizottsági tájékoztatást elfogadja, és megállapítja,
hogy valamennyi helyi önkormányzati képviselő a törvényes határidőn belül, 2022. január
31. napjáig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület
2021. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a
városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének
jóváhagyására
Dankó Dénes elnök: a kollégák alapos anyagot állítottak össze, nem kívánt kiegészítést
tenni, amennyiben kérdés merül fel, a választ megadja.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Kracson Norbert képviselőket,
hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
döntését.
Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai
munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes
kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint
az Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2022. (II.15.) határozata
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és
a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az
Egyesület 2022. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-Hegyköz
Turizmusáért Egyesület 2021. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót,
a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi munkájáról szóló
beszámolót, valamint az Egyesület 2022. évi költségvetési tervét elfogadja.
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8 Napirendi pont: Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: dr. Karika Margit háziorvos rendelési idejével
kapcsolatban történt változás a korábbiakhoz képest.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a
Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését.
Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését,
mely szerint a bizottság megtárgyalta a területi ellátási kötelezettségről szóló szerződés
vonatkozásában a rendelési idő módosítását, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolta a képviselő-testület számára.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 8/2022.(I.27.)
határozat módosítására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2022. (II.15.) határozata
az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő
ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 8/2022.(I.27.) határozat
módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú házi gyermekorvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés
módosításáról szóló 8/2022.(I.27.) határozat mellékletét képező szerződés 1. mellékletét az
alábbiak szerint módosítja.
„1. melléklet:
Megbízott az I. számú házi gyermekorvosi körzethez kapcsolódó alapellátási feladatokat a
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. szám alatti rendelőben látja el az alábbiak szerint:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

09.00-12.30 óra között (3,5 óra) /preventív rendelés: 9:00-9:30/
13.00-16.00 óra között (3 óra)
09.00-10:30 Alsóberecki (1,5 óra)
10:40-12:40 (2 óra)
13.00-16.00 óra között (3 óra) Tanácsadás: 8:00-12:00ig
/ preventív rendelés: 15:30-16:00 /
09.30-12.30 óra között (3,5 óra)

Rendelkezésre állási idő: munkanapokon a rendelési időn kívül eső idő.”
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.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: felhívta a figyelmet, hogy ebben a hónapban a soron
következő képviselő-testületi ülésre is sor kerül, február 24-én. Kérte képviselő társait, hogy
vegyenek részt a testületi ülésen. Hozzátette, hogy február 28-án térítésmentes
szűrővizsgálatok, hasi ultrahang, szemészeti és szájüregi szűrés zajlik majd. A félreértés
elkerülése miatt a szűrések helyéről és idejéről tájékoztatást ad az önkormányzat a Zemplén
Televízió képújságán, a Zemplén FM Rádión és a város honlapján keresztül. Kérte, hogy
figyeljék mindazok, akik szeretnének eljutni valamelyik szűrésre.

Tekintettel arra, hogy további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi
Péter polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 8
óra 36 perckor berekesztette.

K.m.f.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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