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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

398/2021. (VI.23.) határozata 

a „Dr. Boda Pál Sportdíj” adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján a „Dr. Boda Pál Sportdíjat”2021. évben Erdei János vízilabda 

edző részére adományozza. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2021. (VI.23.) határozata 

a„Közmegbecsülés Díja” adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján a „Közmegbecsülés Díját” 2021. évben Labbancz Gyula 

vállalkozó részére adományozza. 

 

 

 

 

   dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző            polgármester 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvvezető  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

403/2021. (VII.29.) határozata 

átruházott hatáskörben meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint másodfokú döntést hozó hatóság 

– Gócs Marianna által benyújtott fellebbezését megtárgyalta és az elsőfokú döntést hozó hatóság – 

ISU/6487-2/2021 számú határozatában hozott döntését 

 

helyben hagyja. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt – mint átruházott 

hatáskörben elsőfokú döntést hozó hatóságot – e határozatában hozott döntés fellebbezővel történő 

közlésére. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézhezvételétől számított harminc napon 

belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat felülvizsgálata kérhető a Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságon. A keresetet három példányban az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a 

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon lehet benyújtani. 

 

INDOKOLÁS 

 

Horváth Péter a Sátoraljaújhely belterület 2028/1 hrsz-ú ingatlan egyik tulajdonosa lakcím megállapítási 

kérelemmel fordult a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási 

Osztályához. Kérelmében jelezte, hogy az ingatlanon ikerlakóház található, a kirakott házszámtáblák 

alapján Májuskút utca 25., illetve 27. házszám megjelöléssel.  

 

A döntéshez az ingatlan-nyilvántartási adatokat (tulajdoni lap, térkép), illetve az utcakép alapján a 

helyszínt, a rendelkezésre álló KCR-es címazonosító adatokat megvizsgálva jutott a döntést hozó 

elsőfokú hatóság a hivatkozott határozatban foglalt ingatlan címének megállapítására. 

 

Az ISU/6487-2/2021 számú határozatában foglaltak ellen Gócs Marianna élve a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 142/A § (2) bekezdésében 

foglaltakkal - mely kimondja: „Ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét 

átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti 

kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.” – fellebbezést nyújtott be a törvényes határidőn 

belül a lakcímet megállapító határozattal szemben. 

 

A fellebbezési eljárás során megállapítást nyert, hogy az elsőfokú döntést hozó hatóság helyesen 

állapította meg, hogy a Sátoraljaújhely 2028/1 hrsz-ú ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban „kivett 

lakóház udvar“ megnevezésű, „3980 SÁTORALJAÚJHELY, Májuskút utca 27.“ cím-megjelölésű, 

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan. Az utcában kialakult házszámozáshoz igazodva a település 

központjához közelebbi lakásbejárat mellett „25“, a távolabbi lakásbejárat mellett a „27“ házszámok 

vannak kirakva. A tulajdoni lap szerint az ingatlan tulajdonosa Gócs Marianna 2/4, Horváth Péter 1/4 

és Horváth Renáta 1/4 tulajdoni hányadban. Nincs egyéb önálló ingatlan (EÖI) a területén. A 2028/1 

hrsz-ú ingatlan címképzéséhez egy darab INY-azonosító szám: 10507000000205278000000160866, 

egy címkoordináta pár: X=341782, Y=842500 áll rendelkezésre.  

 

Helyes következtetést vont le az elsőfokú hatóság is abban a tekintetben, hogy a 345/2014. (XII.23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a ,,Magyarország 

területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és központi 

címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.” 

 

A Korm. rendelet 4.§-a alapján: ,,A  Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi 

Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyzőt jelöli ki.” 



 

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterületek elnevezésének és házszám-

megállapításának szabályairól szóló 25/2013 (IX.11.) rendelete 22.§ (1) bekezdése alapján: ,,A 

városközpont (Kossuth tér) irányából a település határvonala irányában elhelyezkedő, illetve a 

városközpont irányából haladó utcák,  utak mellett elhelyezkedő épületeken, telkeken a jobb oldalon 2-

vel, a baloldalon 1-gyel kezdődően folyamatos a házszámozás.” 

A fentiekben részletezettek alapján, az első fokon eljárt hatóság ISU/6487-2/2021 számú határozatban 

hozott döntése megalapozott.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 119.§ (5) 

bekezdése alapján, a másodfokon eljáró Képviselő-testület a megfellebbezett bírságoló határozatot 

helyben hagyhatja, amennyiben azt a fellebbezésben megfogalmazottak ellenére is megalapozottnak 

találja. 

Tekintettel arra, hogy az elsőfokú döntéshozó hatóság 2021. március 24-án kelt ISU/6487-2/2021 számú 

határozata minden jogszabályi feltételnek megfelel, ezért a másodfokon eljáró hatóság az első fokon 

eljárt hatóság döntésének megváltoztatására vagy megsemmisítésére nem talált indokot, így az 

ISU/6487-2/2021 számú határozatban megfogalmazott döntést a rendelkező részben foglaltak szerint 

helyben hagyta.  

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület az Ákr 116.§ (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 

zárta ki, amely szerint a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

A jogorvoslati eljárás keretében a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Képviselő-testület az Ákr. 114. 

§-ának (1) bekezdése alapján biztosította. 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. július 29.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  

 

 

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

404/2021. (VII.29.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ingatlan-

nyilvántartásban 2382/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 77. 

3 ajtó alatti ingatlant 2.000.000,- Ft összegért.   

 

 

 

 

 

 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

405/2021. (VII.29.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az ingatlan-

nyilvántartásban 109/8/A/18 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 1. 

2. emelet 2. ajtószám alatti ingatlan tulajdonjogának önkormányzati lakás határozatlan idejű 

bérleti jogára történő cseréjéhez.   

 

Felhatalmazza a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására.  

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

406/2021. (VII.29.) határozata 

az Ősz utca területének rendezéséhez szükséges telekalakításról, helyi közúttá 

minősítésről, az út és kapcsolódó területek önkormányzati tulajdonba vételéről, költségek 

vállalásáról 
 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 860.056/9/2021. 

számú telekalakítási határozat alapján kialakuló Sátoraljaújhely 3149/17 helyrajzi számú 

ingatlan helyi közúttá minősítését. Az út elnevezése a kialakult állapotnak megfelelően: Ősz 

utca. 
 

2. A telekalakítással érintett 3149/5 helyrajzi számú ingatlan jelenleg a Magyar Állam 

tulajdonában a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre 

utca 8.) vagyonkezelésében van. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32.§. (3.) 

bekezdésén, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§. (2.) bekezdés c) pontján és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1.) bekezdés 

2.) pontja alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri 

térítésmentesen a tulajdonába a 3149/16 helyrajzi számú - a természetben az Ősz utca 

közvilágítását biztosító transzformátor épülete -, a 3149/17 helyrajzi számú - a természetben 

Ősz utca területe -, a 3149/18 helyrajzi számú - a természetben beépítetlen terület, amely alatt 

a Boda árok fedett része található -, ingatlanokat. 
 

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szamosvölgyi 

Péter polgármestert az ingatlanok kialakításával, az érintett ingatlan átminősítésével, az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésével, tulajdonba vételével kapcsolatos feladatok teljes körű 

lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanok kialakításával, 

önkormányzati tulajdonba vételével és átminősítésével kapcsolatos összes költség és fizetendő 

díj az Önkormányzatot terheli. 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. július 29.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

410/2021. (VIII.26.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata liciteljárás keretében turisztikai célú elidegenítésre 

kijelöli az alábbi ingatlanokat 2.800,- Ft/m2 induló licitáron úgy, hogy a nyertes pályázó 

kötelezettséget vállal, hogy a településtől teljesen független közúti kapcsolatot kialakítja, 

megépíti és a megvalósulást követően az önkormányzat tulajdonába átadja.  

 

Ssz. 
Helyrajzi  

szám 

Alapterület 

m2 
Művelési ág 

Telekár 

(Ft/m2) 

Induló licitár 

ÁFA nélkül 

1. 3682/6 1655 beépítetlen terület 2800   4.634.000 Ft  

2. 3682/7 1574 beépítetlen terület 2800   4.407.200 Ft  

3. 3682/8 1553 beépítetlen terület 2800   4.348.400 Ft  

4. 3682/9 1547 beépítetlen terület 2800   4.331.600 Ft  

5. 3682/10 1541 beépítetlen terület 2800   4.314.800 Ft  

6. 3682/11 1535 beépítetlen terület 2800   4.298.000 Ft  

7. 3682/12 1528 beépítetlen terület 2800   4.278.400 Ft  

8. 3682/13 1521 beépítetlen terület 2800   4.258.800 Ft  

9. 3682/14 1515 beépítetlen terület 2800   4.242.000 Ft  

10. 3682/15 1509 beépítetlen terület 2800   4.225.200 Ft  

11. 3682/16 1502 beépítetlen terület 2800   4.205.600 Ft  

12. 3682/17 1100 beépítetlen terület 2800   3.080.000 Ft  

13. 3682/18. 7122 beépítetlen terület 2800 19.941.600 Ft 

13. 3682/19 904 beépítetlen terület 2800   2.531.200 Ft  

14. 3682/20 915 beépítetlen terület 2800   2.562.000 Ft  

15. 3682/21 935 beépítetlen terület 2800   2.618.000 Ft  

16. 3682/22 1107 beépítetlen terület 2800   3.099.600 Ft  

17. 3682/23 924 beépítetlen terület 2800   2.587.200 Ft  

18. 3682/24 932 beépítetlen terület 2800   2.609.600 Ft  

19. 3682/25 1016 beépítetlen terület 2800   2.844.800 Ft  

20. 3682/26 1318 beépítetlen terület 2800   3.690.400 Ft  

21. 3682/27 1304 beépítetlen terület 2800   3.651.200 Ft  

22. 3682/28 1286 beépítetlen terület 2800   3.600.800 Ft  

23. 3682/29 1319 beépítetlen terület 2800   3.693.200 Ft  

24. 3682/30 1318 beépítetlen terület 2800   3.690.400 Ft  

25. 3682/31 1270 beépítetlen terület 2800   3.556.000 Ft  

26. 3682/32 1261 beépítetlen terület 2800   3.530.800 Ft  

27. 3682/33 1318 beépítetlen terület 2800   3.690.400 Ft  

28. 3682/34 1317 beépítetlen terület 2800   3.687.600 Ft  

29. 3682/35 1288 beépítetlen terület 2800   3.606.400 Ft  

30. 3682/36 1205 beépítetlen terület 2800   3.374.000 Ft  

31. 3682/37 1319 beépítetlen terület 2800   3.693.200 Ft  

32. 3682/38 1321 beépítetlen terület 2800   3.698.800 Ft  

33. 3682/39 1289 beépítetlen terület 2800   3.609.200 Ft  

34. 3682/40 1039 beépítetlen terület 2800   2.909.200 Ft  



 Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó 

A turisztikai fejlesztésnek megfelelő ingatlan kialakítása - azaz a telekegyesítés - a vevő 

feladata. 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. augusztus 26.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

431/2021. (IX.23.) határozata 

a Díszpolgári Cím adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján a Díszpolgári Címet 2021. évben Wáberer György részére 

adományozza. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

432/2021. (IX.23.) határozata 

a Pro Urbe Díj adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján a Pro Urbe Díjat 2021. évben Kerekes Barnabás részére 

adományozza. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

433/2021. (IX.23.) határozata 

a Közszolgálati Díj adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján a Közszolgálati Díjat 2021. évben Soltész-Vincze Tünde 

részére adományozza. 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

                jegyző             polgármester  

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. szeptember 23.  

 

Obráz Béláné sk.  

jegyzőkönyvezető  



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

438/2021. (X.19.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

I. a közút jellegének elvesztése miatt a sátoraljaújhelyi 0459/1. helyrajzi számú helyi közút 

művelési ágú ingatlan „kivett, beruházási célterület” besorolásra  történő átminősítéséről 

döntött. 
 

Felhatalmazta a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a funkcióváltás és 

annak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. 
 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  haladéktalan 
 

II. az I. pontban foglaltak teljesülését követően, a forgalomképessé válás (átminősítés) után a 

változási vázrajz szerint kialakított ingatlanokat liciteljárás keretében elidegeníti  
 

a.) a sátoraljaújhelyi 0459/4 helyrajzi számú 78 602 m2 területű, kivett beruházási célterület 

művelési ágú ingatlant.  

 

Induló licitár: 322.268.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 
 

b.) a sátoraljaújhelyi 0459/5 helyrajzi számú 11090 m2 területű, kivett beruházási célterület 

művelési ágú ingatlant. 

 

Induló licitár: 55.450.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 
 

c.) a sátoraljaújhelyi 0459/6 helyrajzi számú 17407 m2 területű, kivett beruházási célterület 

művelési ágú ingatlant. 

 

Induló licitár: 87.035.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 
 

d.) a sátoraljaújhelyi 0459/9 helyrajzi számú 15844 m2 területű, kivett beruházási célterület 

művelési ágú ingatlant. 
 

Induló licitár: 79.220.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 
 

Felhatalmazta a jegyzőt, hogy a liciteljáráson történő elidegenítéssel kapcsolatos eljárást 

folytassa le. 
 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. október 19.  
 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  



Szavazás:  A képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, -

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

454/2021. (X.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy megvásárolja az 

ingatlan-nyilvántartásban Sátoraljaújhely 599 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű 617 m2 alapterületű ingatlant 617.000, -Ft vételáron. 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. október 28.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

468/2021. (XI.24.) határozata  

a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők 

szociális rászorultságának 2021. évi felülvizsgálatáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „B” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok felülvizsgálatát követően a támogatások 

tovább folyósítását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta. 

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős: jegyző 

 
 
 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. november 24.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  

 
 
 
 
 
 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

469/2021. (XI.24.) határozata  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az „A” típusú felhívásra jelentkezők közül, a 

2021/2022. tanév II. félévétől 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi 

félévre 4000 forint/fő havi összegű ösztöndíjtámogatásban részesíti a felsőoktatási 

intézményben – felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében – teljes idejű (nappali munkarend) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 

felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató hallgatókat. 

 

„A” típusú 
 

1. Dobos Patrik Márk 

2. Burger Virág 

3. Dupcsák Tamás János 

4. Fodor Anna Villő 

5. Fügei Benjámin 

6. Gecse Glória 

7. Pataki Frida 

8. Géza Dániel 

9. Pataki Petra 

10. Mihalik Noémi 

11. Sztankai Ádám 

12. Aradi Arnold 

13. Szűcs Martin Ferenc 

14. Molnár Judit 

15. Orosz Nikolett 

16. Orosz Vivien 

17. Kecskeméti Fanni 

18. Gazdicskó Marcell 

19. Éles Rebeka 

 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi Szonja pályázó pályázatát 

elutasította tekintettel arra, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati 

rendeletben foglalt jövedelmi feltételnek nem felelt meg.  

 

III. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy pályázat esetében annak 

érvénytelenségét állapította meg, tekintettel arra, hogy a pályázat nem került benyújtásra papír 

alapon.  

 

Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az EPER-BURSA rendszeren keresztül a beérkezett 

pályázatok elbírálásának és bírálati döntésének rögzítéséről, a pályázók kiértesítéséről és az 

eredeti döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő eljuttatásáról.  

Határidő: 2021. december 8. 
 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. november 24.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető  



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

487/2021. (XII.16.) határozata 

Közművelődési Díj adományozásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 26/2013. (IX.11.) 

önkormányzati rendelet alapján 2022. évben a Közművelődési Díjat a Garagulya Gólyalábas 

Komédiás Kompánia részére adományozza. 
 

 

dr. Terdik Sándor sk.    Szamosvölgyi Péter sk. 

         jegyző             polgármester  

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. december 16.  

 

Obráz Béláné sk. 

jegyzőkönyvezető 
 


