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Schweitzer Tamás  
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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, Bartus Tímea osztályvezető; 

dr. Madák Tímea osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Bartus Tímea osztályvezető; dr. 

Madák Tímea osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 

12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e más javaslat. 
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Tekintettel arra, hogy egyéb javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért 

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

egyhangúan - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirend előtt: 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének és 2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki 

Tankerületi Központ által kötött vagyonkezelési szerződés módosítására  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 

1. – augusztus 31. közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök  

9. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

10. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

11. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatban részesülők szociális rászorultságának 2021. évi 

felülvizsgálatára  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 
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2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi évfordulójára beérkezett pályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy 2021. október 29. napján a Wáberer 

Házban, - amelynek a működtetését az Ökumenikus Segélyszervezet végzi - egy műfüves 

pálya átadására és felavatására került sor. Ugyanezen a napon volt a bor és idegenforgalom 

témában találkozó Sátoraljaújhely borászaival, aminek elsődleges célja, hogy 

Sátoraljaújhelyben minden vendéglátóhelyen legyen Tokaji bor, azon belül pedig 

sátoraljaújhelyi, hiszen hat borászat van a városban.   

2021. november 2-án hagyományos koszorúzás keretében megemlékezésre került sor a 

Hősök temetőjében. November 9-én megbeszélést tartott az intézményvezetőkkel a covid 

oltás kötelezővé tételével kapcsolatban, november 10-én PM Infó, november 11-én a 110 

éves „KERI” és a 10 éves Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium indítása kapcsán 

Szentmise volt a Római Katolikus Templomban, melyet Ternyák Csaba egri érsekúr 

celebrált. Gratulált igazgató úrnak és további száz évet kívánt az iskolának. November 12-

én a Magyar Honvédség Toborzó Irodát nyitott Sátoraljaújhelyben főállású munkatárssal. 

Reményét fejezte ki, hogy hatékony lesz a jelenlétük, annak eredménye mérhető és 

számlálható lesz. November 14-én a bérlakás- és vagyongazdálkodás témában történt 

egyeztetés a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály és a Szervezési, Szociális 

és Hatósági Osztály munkatársaival. Hozzátette, hogy egy új koncepció kidolgozása van 

folyamatban, a bérlakások kapcsán, akár szociális, akár piaci alapú, illetve a nem lakáscélú 

helységekkel kapcsolatban. November 16-án a Polgármester Ösztöndíja került átadására 

Szabó Vanda a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnázium 13. évfolyamos turisztikai szakos diákja részére, a 

tantestület döntése alapján. November 17-én a Díszpolgári Cím utólagos átadására került sor 

Wáberer György úr részére. November 18-án újabb találkozó zajlott Sátoraljaújhely 

borászaival. November 19-én rendhagyó módon a Polgármester Ösztöndíját Sebes Richárd 

a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákja vehette át, közéleti és kulturális 

programokban való részvételéért, valamint ebben az esetben nem az intézmény tantestülete 

választott, hanem a polgármester hozott döntést. November 22-én került sor Dr. Nagy-

Bozsoky József hozzátartozóival a szerződés aláírására. Megemlítette továbbá, hogy 

vagyongazdálkodás témában újabb egyeztetés történt, valamint havi egy alkalommal lesz 

megbeszélés a köztisztasággal, a közbiztonsággal kapcsolatban. A jövő héten egyeztetés 

zajlik majd a vadásztársaságok vezetőivel. Két társaságnak Sátoraljaújhely a székhelye. 

Megalapozott információ alapján a Bodrogközben megjelent az arany sakál, mely veszélyes 

a kisállatokra, valamint a baromfiudvarokra. Az elmúlt öt évben a farkasok okoztak károkat 

a vadállományban, megjelentek már Sátoraljaújhely környékén is. A vadásztársaságok már 

kérték az érintett szakminisztériumot, és a hegyközi polgármester társakkal is írnak majd 

egy levelet az őshonos állatok megvédése érdekében.  

Közérdekű hirdetményt osztott meg, miszerint a BMH Nonprofit Kft. a zöld hulladékot 

november 30-ig szállítja el, és legközelebb tavasszal fog majd erre sor kerülni.  
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1. Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtandó szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy a nyár folyamán a Törvényességi Felügyeleti 

Osztály szakmai segítségnyújtás keretében kérte a rendelet módosítását, ami meg is történt, 

de ezáltal kikerült a rendeletből a 70 év felettiek karácsony előtti megsegítése, mivel nem 

volt szociális alapú a jogosultság megállapítása. Emiatt vált szükségessé a rendelet 

módosítása a tekintetben, hogy az elmúlt éveknek megfelelően a továbbiakban is tudjanak a 

sátoraljaújhelyi 70 év felettieknek segítséget nyújtani a karácsonyi kiadásokhoz. A 70 év 

felettiek karácsony előtti megsegítésének rendelkezéseit és részletszabályait a rendelet 11. 

szakasza tartalmazza, mely a korábbi években megszokott gyakorlatnak megfelelően 

szabályozza. Hozzátette, hogy emiatt még nem kellett volna új rendeletet alkotni, azonban 

az idén indult LocLex rendszer előírásainak nem felelt meg a régi rendelet és a módosítás 

sem, abban a tekintetben, hogy újra kellett számozni. A bizottsági ülésen az előterjesztésen 

kívül még egy javaslat született, amelyet elnök asszony mondja el.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné és Sebes Péter képviselőt, hogy 

ismertessék a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 

döntését. 

 

Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy ahol a 

rendeletben „nyugdíjas, egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy” 

szöveg szerepel, helyébe a „egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan 

fogyatékos személy” szöveg lépjen. 

Hozzátette, hogy a bizottság azokat segítené, valamint azokat szeretné önkormányzati 

támogatáshoz juttatni, akik egyedül álló, egyedül élő nyugdíjasok és egy jövedelemből kell 

a közüzemi díjakat, a gyógyszerköltséget és egyéb kiadásokat fedezniük. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések nem hangoztak el, vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: elmondta, hogy bizottsági ülésen tapasztalták milyen sokan élnek 

súlyos anyagi körülmények között. Sok esetben nem adható támogatás, mert jogszabály 

szerint a 85.000,- Ft, vagy 114.000,- Ft jövedelem is magasnak számít. Vannak, akik 20-40 

ezer forint egy főre jutó összegből gazdálkodnak. Megemlítette továbbá, hogy a 

segítségnyújtásnak az egyik gátja az, hogy minden a nyugdíjminimumból van számolva, ami 

28.500,- Ft nagyon régóta. Javasolta, hogy önkormányzat terjessze elő a szakminisztérium 

felé, hogy emeljék meg ezt az összeget.    

 

Csernai Ferencné képviselő: elmondta, hogy januárban lesz egy komoly béremelés, a 

minimálbér is emelkedni fog, a garantált bérminimum 18,7%-al. A bizottsági ülésen jegyző 

úrral és osztályvezető asszonnyal megbeszélték, hogy az emelés bekövetkezése után újra 

kell gondolni az önkormányzati rendeletet. Hozzátette, hogyha a 28.500,- Ft, a szociális 
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törvényben meghatározott öregségi nyugdíjminimum marad, akkor is van lehetőség 

önkormányzati rendeletalkotásban magasabb értékhatárt, összeget meghatározni. Ez az 

elképzelés és annak számítása folyamatban van. Az önkormányzati rendelet módosítása 

folyamatos, és minden kérelmező esetében egyedileg vizsgálják, hogy kik adják be a 

kérelmeket, és milyen élethelyzetben vannak. Nemcsak a segélytámogatásoknál, hanem a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnál is felmerült, hogy a garantált bérminimum emelése 

kapcsán újra kell gondolni a rendelete jövedelemhatárait, mert a családok az egy főre jutó 

jövedelem magasabb mértéke miatt ezen értékhatárba nem férnek bele, és nem 

részesülhetnek támogatásban. Cél az idősek és rászorultak mellett a fiatalok támogatása is.  

 

Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy nem hallotta a Szociálpolitikai 

Kerekasztal összehívását, amelynek a szociálpolitikai kérdéseket véleményeznie kellene.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy nem hallhatta, mert bizottsági ülésen került 

szóba. Tekintettel arra, hogy a szociális rendeletben meg vannak határozva a minimum 

jövedelmek, arra vonatkozóan, hogy valaki támogatásban részesüljön, ezért a januárban 

hatályba lépő új béremelésekkel, garantált bérminimum emeléssel folyamatosan foglalkozni 

kell. Bizottsági ülésen elhangzott továbbá, hogy ezeket az összegeket emelni kell, és a 

szociális rászorultság számításának lépést kell tartani a minimális jövedelmek 

emelkedésével. A szociálpolitikai kérdések megtárgyalására, véleményezésre létrehozzák a 

kerekasztalt, mely vélhetően január hónapban fog megtörténni. Az érintetteket meg fogjuk 

híni, és minden képviselő és bizottsági tag értesítést fog róla kapni. A kerekasztal 

megbeszélésen hozott döntések, kialakított vélemények a szakbizottságok, majd 

amennyiben szükséges a testület elé kerülnek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy az önkormányzat folyamatosan követi a 

minimálbér változtatásokat, az elmúlt 10 évben nemcsak a minimálbér, hanem a mindenkori 

szociális helyzetre és állapotokra is figyelemmel volt. Véleménye szerint nemcsak az 

önkormányzat feladata a mélyszegénységben élők kiemelése ebből a helyzetből, hanem a 

mélyszegénységben élőknek is van felelőssége, továbbá úgy tudta, hogy a tavalyi évet 

megelőző két évben az önkormányzat költségvetésében előre meghatározott segélykeretet 

nem merítette ki. Két évvel ezelőtt nagymértékű revízió volt a szociális rendeletekben, 

nagyon sokat dolgoztak, az összes támogatási fajtát átalakították, tekintettel voltak az egy 

főre eső keretekre, emeltek a minimálösszegeken, a támogatások összegén. Hozzátette, hogy 

jelenleg sokkal kevesebb ember szorul önkormányzati segítségre, mint 5-10 évvel ezelőtt.  

 

Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy technikailag új rendeletről van szó, 

azonban a jelenlegi még hatályban van, melyben szerepel, hogy „A Szociális Kerekasztal 

évente egy ülést tart.”, előtte „A képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakmai 

véleményezése, értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.”. 

Véleménye szerint több hasonló változtatás esetén az évi egy ülés nem elég, javasolta, hogy 

a minimum szó kerüljön a „A Szociális Kerekasztal évente egy ülést tart.” mondatba.  

 

Csernai Ferencné képviselő: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény határozza meg a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetését és tagjait, ez nem 

egyértelműen az önkormányzati rendeletmódosításának véleményezése, hanem a 

szociálpolitikai döntéseket itt lehet egy alulról jövő kezdeményezéssel módosítási vagy 

kiegészítési javaslattal illetni, valamint megtárgyalni, hogy jogszabálymódosítást, 

törvénymódosítást milyen esetben tarjuk indokoltnak. 

Hozzátette, hogy a bizottsági üléseken, amikor sok segélykérelem van, gondot szokott 

okozni az, amikor 1998, 2000, 2002 évben született fiatalemberek kérnek önkormányzati 
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támogatást. Úgy gondolják, hogy dolgozni kellene és nem segélyből élni. A cél az, hogy 

szociális alapon azokat támogassák, akik önhibájukon kívül kerülnek olyan élethelyzetbe, 

amikor központi költségvetésből vagy önkormányzati keretből segélyre, támogatásra 

szorulnak. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, kontrollja folyamatosan történik, a 

fogyatékos személyek, a betegek, rendkívüli élethelyzetbe került családok és az idősek 

segítése lenne az önkormányzat célja.   

 

Palicz István képviselő: elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt ülés 

keretében döntött a segélyekről, melyek egy részénél valóban indokolt a segélyek odaítélése, 

hiszen a 30-50-es években születetteknél előfordul az alacsony nyugdíj, betegség, jelentős 

mennyiségű gyógyszerszámla, emellett a rezsiköltség fizetése. A bizottsági ülésen többször 

kérdően egymásra néznek, hisz a kérelmekből látják, hogy ereje teljében lévő fiatalok, - van 

ahol gyermek is van - élnek jövedelem nélkül. Hozzátette, hogy a személyes felelősség is ott 

van ezeknél az embereknél a kialakult élethelyzeteik miatt, és segélykérelem benyújtása 

helyett inkább munkát kellene keresniük. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy komoly a téma. Úgy gondolta, hogy 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az aktív korú, nem dolgozó személyek ne 

kapjanak munkanélküliként szociális támogatást. A bizottság és az osztály tartsa továbbra is 

a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal. Ha valaki nem beteg, képes munkát végezni, 

mégsem dolgozik, ott megjelenik a személyes felelősség is. 

 

Pasztorniczky István képviselő: jelezte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 

a módosító indítványokról a képviselő-testületnek kell döntenie.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő 

javaslatát nem támogatja.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta Pasztorniczky István képviselő javaslatát, miszerint a 

rendelet „A Szociális Kerekasztal évente minimum egy ülést tart.” szöveg szerint kerüljön 

módosításra. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 4 igen, 6 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett Pasztorniczky István képviselő javaslatát elutasította.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett 

Sátoraljaújhely városában a zöld területen való parkolás, amely a legfeltűnőbben a Kazinczy 

utcán fordult elő. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben volt egy megfogalmazás, 

hogy csak az követi el a szabályszegést, és csak akkor lehet szankcionálni a zöld területen 

való parkolást, ha azt tábla tiltja. A rendelet módosítása ezt korrigálja azzal, hogy a zöld 

területen parkolást abban az esetben is büntetni rendeli, ha az nincs táblával jelezve. A 
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közterület-felügyelők figyelme fel lett hívva arra, hogy a szükségesség és arányosság 

mértékében szankcionálják azokat, akik károsítják a közterületen lévő zöld területeket az 

azon való parkolásukkal.. 

 

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

és Kisebbségi Bizottság döntését. 

 

Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek. 

 

Szabó János képviselő: megkérdezte, hogy lehet-e tudni mennyi zöld terület van pontosan, 

ami ki van táblázva és mennyi ahol nincs.  Az előterjesztés szerint „A Tervezet elfogadása 

esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételt nem igényel”, úgy gondolta, hogy ha táblákat kell kihelyezni, akkor 

szükséges többletköltség. Megjegyezte, hogy az előző napirendi pont esetében a rendelet 

megalkotása nem került szavazásra, csak a módosító javaslat.  

 

Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy sok vitát adhat, nem egyértelmű, hogy mi 

a zöld terület. Említette, hogy a Vasvári-Károlyi sarok gyepesített betonelemekkel van 

lerakva. Megkérdezte, hogy az iparcikk piaccal szemben a híd mellett lévő terület közterület 

vagy magánterület e, ahol egy nem bekerített romos ház áll, és, hogy ebben az esetben hol 

van a közterület és a magánterület határa.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy a jogszabály eddig arról rendelkezett, hogy a 

zöld területen való parkolás kizárólag ott van tiltva és csak ott lehet büntetni, ahol ezt tábla 

jelzi. A rendelet módosítás arról szól, hogy a jövőben a rendelet módosítás elfogadását és 

hatályba lépését követően már akkor is lehet büntetni a zöld területen való parkolást, ha nincs 

tábla kihelyezve, így nem kerül plusz költségbe, mert nem helyeznek ki táblákat.  

A zöld terület fogalmát az előterjesztés általános indoklásában lehet megtalálni, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 

27. § (1) bekezdése szerint „A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a 

település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a 

pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy 

közkert.” Hozzátette, hogy a jogszabály szerint pontosan van megfogalmazva a zöldterület 

és nem a közterület-felügyelőknek kell kitalálni, ahol az illető áll, az zöld terület vagy nem.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy olvasta az előterjesztést, nem tudta 

eldönteni, hogy a gyepesített betonelemekkel lerakott terület zöld- vagy közterület, valamint 

hol van a terület határa.  

 

Szőnyi István képviselő 8:45 órakor elhagyta az ülést.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: véleménye szerint a gyepesített betonelemekkel ellátott 

területre rá lehet állni autóval, mivel azért került oda. Magától értetődő, hogy az úttesttől 

járda szegéllyel elválasztott zöld területre nem lehet autóval ráállni. Mindig lesznek okos 

emberek, akik kibúvót keresnek. Hozzátette, hogy amikor egy szankció életbe lép, mindenki 
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hibás csak az elkövető nem. Saját példáját felhozva, a büntetést befizette szó nélkül, majd 

szintén egy személyes példán keresztül ismertette álláspontját, mely szerint nem kibúvókat 

kell keresni a szabályt szegőknek, meg ismerősöket keresni, hogyan lehet megúszni a bírság 

összegének megfizetését, hanem vállalniuk kell a hibájuk miatt a felelősségüket és a 

kiszabott bírságot be kell fizetni, ez az egyetlen módja az ügy lezárásának. Elmondta 

továbbá, hogy büntetést ki kell szabni, egyszer, kétszer, háromszor, és a következő 

alkalommal meggondolják majd, hogy hova parkolnak.  

 

Szőnyi István képviselő 8:48 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy a közterület-felügyelők napi kapcsolatban 

vannak a Városellátó Szervezettel, mivel pontos kimutatásuk van a zöld területekről, hiszen 

nekik kell a területeket karbantartani.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Pasztorniczky István képviselő említette az iparcikk 

piaccal szemben a híd mellett lévő területet, ahol van egy romos ház. Kérte, hogy 

amennyiben önkormányzati tulajdon az intézkedés szükséges, ha nem, akkor a tulajdonost 

fel kell szólítani, hogy a városképnek megfelelően újítsa fel, vagy építsen újat, mert úgy nem 

maradhat.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi rendeletet hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019.(V.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely szerint ahol a rendeletben „nyugdíjas, 

egyedül élő és tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy” szöveg szerepel, helyébe 

a „egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy” 

szöveg lépjen. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést az elhangzott módosítással. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi rendeletet megalkotta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete  

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8:53 órakor távozott az ülésről, egyben átadta az ülés 

vezetését Dankó Dénes alpolgármester részére.  

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

folyószámla-hitel szerződésének megkötésére  

 

Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az előző éveknek megfelelően folyószámla-hitel 

szerződés szükséges az OTP és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között. Ennek a 

fedezete az önkormányzat adóbevétele, két részletben kell visszafizetni, szeptember 30. 

napjáig az egyik részét, december 20. napjáig a másik részét. A szeptember 30-i visszafizetés 

ebben az évben is megtörtént. A hitelszerződés abban segít az önkormányzatnak, hogy az 

iparűzési adót, a beérkezése előtt tudja felhasználni a költségek rendezéséhez, és el tudja 

számolni a költségvetésben a kiadások fedezésére. 

 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

455/2021. (XI.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla-hitel szerződésének 

megkötéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi likviditás fenntartása 

érdekében 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra, az OTP BANK Nyrt., 

mint számlavezető pénzintézetnél 300.000.000,- Ft összegű, 12 hónap futamidejű 

folyószámla-hitel szerződés megkötéséről dönt. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a hitelszerződést írja alá. 

 

A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat 

költségvetési saját bevételein belül a helyi adóbevételeket ajánlja fel. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:   2021. december 31. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

belső ellenőrzési tervének és 2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének 

elfogadására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy a belső ellenőr 15 szervezet ellenőrzését látja 

el. 2022. évben 9 szervezetnél, 12 esetben tart ellenőrzést az előterjesztés szerint. Egy-két 

évenként minden szervezethez eljut a belső ellenőr. Hozzátette, hogy az Állami 

Számvevőszék felhívása szerint állandó elem az intézményi gyermekétkeztetés, a 

közbeszerzések ellenőrzése, a jövő évben kötelező elem lesz még az országgyűlési 

választáshoz biztosított támogatás felhasználásának szabályszerűsége.  

A belső ellenőr három intézménynél, két gazdasági társaságnál tervez átfogó vizsgálatot, 

valamint szabályszerűség ellenőrzésére kerül sor a Polgármesteri Hivatal minden osztályán, 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezetnél és a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft-nél.  

 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek. 

 

Szabó János képviselő: az előterjesztés a jövőről szól, megkérdezte, hogy a korábban feltárt 

problémák után hogyan működik azok kijavítása.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy minden esetben az adott szervezet feladata, 

hogy a belső ellenőr jegyzőkönyve szerint járjon el.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a belső ellenőr feladata, hogy átfogóan vizsgálja a területet, 

célirányos ellenőrzést, vagy az ellenőrzési tervben lévő szabályszerűségi vizsgálatot hajtson 

végre. A vizsgálatot követően feltárja a hiányosságokat, minősíti azokat, és javaslatot tesz a 

hibák javítására. A belső ellenőr által feltárt hiányosságok javítására, és a szükséges 

intézkedések megtételére az intézmény vezetője jogosult. Továbbá elmondta, hogy a belső 

ellenőrnek lehetősége van az utóellenőrzésre is.  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének és 2022-2025 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

456/2021. (XI.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve, valamint a 

2022-2025. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terve elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő–testülete elfogadta előterjesztés szerint 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2022-

2025. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervet.  
 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési 

Központ Alapító Okiratának módosítására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az 5. és a 6. napirendi pont szorosan 

összekapcsolódik, a Halászcsárda a Városellátó Szervezetből történő kiemelésével a 

Kossuth Lajos Művelődési Központhoz történő integrálása kapcsán. Úgy gondolták, hogy a 

Városellátó Szervezet tevékenységi köre nem annyira összeegyeztethető a Halászcsárda 

működésével, mint a Kossuth Lajos Művelődési Központ tevékenységi köre, tekintettel arra, 

hogy a Latabár Kávézó és a Halászcsárda üzemeltetésével további tervek vannak, ezért vált 

szükségessé a két szervezet alapító okiratának egyidejű módosítása.  

 

Dankó Dénes alpolgármester 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 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszékhez meg kell 

küldeni az alapító okirat módosítását, a tegnapi nap folyamán érkezett még egy módosítási 

javaslat, amely technikai jellegű. Kérte, hogy az ülés előtt kiosztott módosításokkal fogadja 

el az előterjesztést a képviselő-testület.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes 

alpolgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

Alapító Okiratának módosításról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot.  
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Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

457/2021. (XI.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításról szóló előterjesztéshez kapcsolódó 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

458/2021. (XI.24.) határozata 

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 Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító 

Okiratának módosítására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az ülés előtt kiosztásra került az új módosító 

javaslat, és kérte, hogy aszerint fogadja el az előterjesztést a képviselő-testület. 
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Dankó Dénes alpolgármester kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse a 

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

459/2021. (XI.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról szóló 

előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet Alapító Okiratának módosításról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító 

javaslatot elfogadta.  

 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának 

módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

460/2021. (XI.24.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 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, a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  
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7. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a 

Sárospataki Tankerületi Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 

módosítására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester kérte 

Lukács Tamás és Palicz István képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság és a 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi 

Központ által kötött vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

461/2021. (XI.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által 

kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a Sárospataki Tankerületi 

Központtal 2014. szeptember 26. napján kötött – a határozat 1. számú mellékletében lévő –

vagyonkezelési szerződés módosítását jóváhagyta.  

 

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének 

január 1. – augusztus 31. közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester kérte 

Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság döntését. 
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Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József képviselő: polgármester úr a napirendek előtt elmondta, hogy fontosnak tartja, 

hogy az újhelyi borok jelen legyenek Sátoraljaújhely éttermeiben. Megkérdezte, hogy az 

Egyesület árul-e. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: igen, a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület 

árul újhelyi bort.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: bizottsági ülésen felvetette a gumikerekes kisvonat magas 

tárolási díját. Válaszként kapta, hogy a covid járvánnyal kapcsolatban esett vissza az 

egyesület árbevétele. Javasolta, hogy más megoldást kellene keresni, olcsóbb vagy saját 

tárolást találni.  

 

Szabó János képviselő: elmondta, hogy nagy költséggel működik az Egyesület. Látszik, 

hogy covid miatt nem sikerül azokat az árbevételeket elérni, melyek fedeznék a kiadásokat. 

Bízott abban, hogy 2022-ben megfordul ez a tendencia és pozitív lesz a mérleg.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy speciális igényű a gumikerekes kisvonat, 

nem tud tolatni. Körbejártak minden lehetséges megoldást a városban, a jelenlegi helyén van 

akkora csarnok, ahol meg tud fordulni. Több tulajdonosváltás is történt az ingatlan esetében, 

a jelenlegi tulajdonos emelte meg a díjat a türelmi idő után. Véleménye szerint a sátras 

megoldás lehetséges lenne, helyhiány miatt azonban nem megoldható. Hozzátette, hogy a 

városban és a térségben zajló idegenforgalmi fejlesztések okán növekedni fog a kereslet a 

gumikerekes kisvonat után. Az idei évben szükség volt nagyobb műszaki karbantartásra, 

jövőre ezek a költségek nem lesznek.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1. – augusztus 

31. közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

462/2021. (XI.24.) határozata 

a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és 

a helyi termékpont 2021. évi működtetésének január 1. – augusztus 31. közötti 

időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2021. évi 

működtetésének január 1. – augusztus 31. közötti időszakáról szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
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9. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester megkérte Palicz István 

képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseiről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

- az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület az alábbiak szerint:  
 

1. ne idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2263/A/26 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna utca 27. II/2 szám alatti 52 m2 

alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

2. elidegenítésre jelölje ki az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2823/A/4 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, József Attila utca 14. szám alatti 22 m2 alapterületű 

egyéb helyiség megnevezésű ingatlant. 

 

Induló licitár: 450.000,-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás 

pontjait a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak 

szerint. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

463/2021. (XI.24.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem idegeníti el az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 2263/A/26 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Losárdi 

Zsuzsanna utca 27. II/2 szám alatti 52 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

464/2021. (XI.24.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli az 

ingatlan-nyilvántartás szerinti 2823/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

József Attila utca 14. szám alatti 22 m2 alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlant. 

 

Induló licitár: 450.000,-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
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10. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy kiegészíteni valója nincs az előterjesztést 

illetően, bizottság nem tárgyalta. 

 

Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így Dankó Dénes  

alpolgármester elfogadásra javasolta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló  

tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

465/2021. (XI.24.) határozata 

a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozat 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre 9:17 órakor.  

 

 

11. Napirendi pont: Egyebek  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az ülés előtt kiosztásra került az útellenőri 

szolgálat beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés. A korábbi üléseken felvetődött 

az útellenőri szolgálat létjogosultsága. Az útellenőri szolgálat beszámolója azt hivatott 

igazolni, hogy a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti 

Osztályon az útellenőri szolgálat működik, több tagja van, akiknek a munkaköri leírásában 

megtalálható az útellenőri szolgálattal kapcsolatos feladataik. Az anyagból kiderül az is, 

hogy megfelelnek a jogszabályi feltételeknek és folyamatosan ellátják feladataikat, valamint 

szoros kapcsolatban állnak a társhatóságokkal, és a Városellátó Szervezettel.  

Hozzátette továbbá, hogy az előző testületi ülésen említett közlekedési tábla két napon belül 

kicserélésre került. Nem tartja szükségesnek a képviselőktől, hogy büntető feljelentéssel 

fenyegessék meg a hivatalt, mert a hivatal munkatársai folyamatosan rendelkezésre állnak 

és még soha egyetlen képviselői megkeresést sem utasítottak el és még minden problémára 

megtalálták rövid időn belül a megoldást. Kérte, hogy segítsék az útellenőri szolgálat 

munkáját, jelezzék a szolgálat felé, ha valamit észlenek ami javításra, kicserélésre, pótlásra, 

karbantartásra szorul, tekintettel arra, hogy kevesen vannak, és az útellenőri szolgálat mellett 

más feladataik is vannak. Megemlítette továbbá, hogy ha valakinek észrevétele van az 

útellenőri szolgálat kötelezettségével kapcsolatban, és segíteni szeretne, minden építő ötletet 

szívesen látnak, és a Városellátó Szervezettel közösen megpróbálják a kapacitásuknak és 

lehetőségeikhez képest a leghamarabb megoldani a problémákat.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megköszönte a beszámoló elkészítését, megemlítette, 

hogy az előző ülést követően kapott egy táblázatos beszámolót a közterület-felügyelők 

útellenőri munkájával kapcsolatban.  
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Szabó János képviselő: elmondta, hogy a feladatok között szerepel a közúti jelzések 

láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése. Bizottsági üléseken felvetődött, 

hogy sok helyen a városban nem láthatóak a felfestések. Megkérdezte, hogy van-e tervben 

és fedezete a nagyon elkopott útburkolati jelek felfestésének.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: úgy gondolta, hogy tavaly és tavalyelőtt is tervbe volt véve 

az útburkolati jelek javítása. A kerékpáros átvezetésnél tudtak garanciális kötelmet 

érvényesíteni. Remélte, hogy a jövő évben élni tudnak a lehetőséggel. Kérdésként szokott 

még felmerülni, hogy az oldószeres vagy a tartós megoldást válasszák, mivel a tartós 

drágább is. A költségvetés függvényében remélte, hogy a legtöbb helyen a tartós megoldást 

tudják majd alkalmazni az útburkolati jelek javításánál.  

 

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta az útellenőri szolgálat beszámolójának elfogadására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

466/2021. (XI.24.) határozata 

az útellenőri szolgálat beszámolójának elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az útellenőri szolgálat 

feladatellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy a településrendezési terv 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztés szintén kiosztásra került az ülés előtt. A károlyfalvi 

ipari terület értékesítése kapcsán élénk érdeklődés tapasztalható. 16 hektár van kijelölve 

értékesítésre. Korábban egy út lett rajzolva, ez a virtuális út párhuzamosan menne a főúttal, 

amely az érdeklődők számára útban van a telekkialakításhoz képest, amit szeretnének, ha 

lekerülne. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy törlésre kerüljön ennek a virtuális útnak a 

jelölése a földhivatalnál, valamint olyan méretek és határvonalak legyenek meghatározva az 

érdeklődők, leendő vevők számára, amelyeket szeretnének.  

 

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések és vélemények következtek. 
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Szabó János képviselő: megkérdezte, jól értette-e, hogy vevők lesznek-e a károlyfalvi ipari 

terület kapcsán, vagy bérlők.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy vevők lesznek.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a településrendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

467/2021. (XI.24.) határozata 

településrendezési terv felülvizsgálatáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a károlyfalvi ipari terület 

0459/1, 0459/2, 0459/3 helyrajzi számú ingatlanjait magába foglaló telektömb 

vonatkozásában a településrendezési terv felülvizsgálatáról döntött.  

 

Felhatalmazta a polgármestert a módosításhoz szükséges intézkedések megtételére, a 

szerződések megkötésére. 

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: a napirend előtti tájékoztatóban elhangzott, hogy 

egyeztetés történt az intézményvezetőkkel a kötelező covid oltással kapcsolatban. Javasolta, 

hogy mindenki adassa be a vakcinát. Megkérdezte, hogy mi hangzott el az egyeztetésen, 

veszélyben forog-e annak az állása, aki nem oltatja be magát.  

A 37-es főút korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, hogy a burkolat javítását nem tartja 

korszerűsítésnek. Hiányolta a korszerűsítést a balesetveszélyes szakaszok miatt, valamint 

gyorsítaná a forgalmat, hiszen a Köveshegy, Károlyfalva, Végardó elágazásánál a balra 

kanyarodó és osztályozó sáv hiányában az irányjelző járművek okoznak balesetveszélyt. 

Hozzátette, hogy ezen a szakaszon traktorok is közlekednek, az előzés lehetetlen a 

betakarítási időszakokban.  

Elmondta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda közbeszerzést hirdetett meg 

hulladékgazdálkodási országos koncesszió megszerzésére, melynek szeptember volt a 

határideje. Megkérdezte, hogy eredményes volt-e a közbeszerzés, érkezett-e erről 

valamilyen információ, valamint hogyan érinti az önkormányzati feladatellátást.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta az oltás kötelezővé tételével kapcsolatban, 

hogy saját intézmények esetén van erre lehetőség, az oktatási intézmények esetében az 

oltásra való utasításról a fenntartó dönthet. Önkormányzati intézmények tekintetében, ahol 

a szolgáltatás működése veszélyeztetve van az oltás elrendelése esetén, nem rendelt el oltást, 

mint a Zempléni Vízmű Kft-nél, ott a víz- és szennyvízszolgáltatás biztosításához 

meghatározott létszám szükséges. Azoknál az intézményeknél, ahol közvetlen érintkezéssel 

találkoznak olyan személyekkel az alkalmazottak, akik igénybe veszik az intézmény 

szolgáltatásait (Kossuth Lajos Művelődési Központ, az Óvoda, Bölcsőde, Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézmény) elrendelte a kötelező oltást, melynek felvételére a jogszabály 

adta 45 naptól több áll rendelkezésükre, az utasításban meghatározott határidő 



20 

 

eredménytelen letelte után fizetés nélküli szabadságra kell, hogy menjenek, akik nem veszik 

fel az oltást. Hozzátette, hogy abban az esetben van kivétel, a kötelező fizetésnélküli 

szabadság alól, ha valaki orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy a szervezetére az oltás 

negatívan hat, ezért az orvos nem javasolja a védőoltás beadását. Amennyiben a fizetés 

nélküli szabadság alatt az alkalmazott felveszi a jogszabályban meghatározott védőoltást, 

természetesen azonnali hatállyal ismét munkába állhat. 

Elmondta továbbá, hogy a 37-es főút állapota olyan rossz volt, hogy a Tokaj Fejlesztési 

Tanács is úgy döntött, hogy nincs idő megvárni a 2x2 sávos út terveinek elkészítését. Minden 

in-korrekció önmagában véve is komoly tervezési munkát igényel, ami megelőzi a 

kivitelezést. A forrás, ami rendelkezésre áll 62-64 milliárd forint. Az útfelújítás 

Sátoraljaújhelytől a mádi körforgalomig tart, amely a Tokaj Fejlesztési Tanács saját 

hatásköréből adódó felhasználását jelent. Továbbra is az az elképzelés a környékbeli 

polgármestereknek és szakembereknek, hogy tovább kell terveztetni a 2x2 sávos utat 

Szerencstől Sátoraljaújhelyig. Remélte, hogy nem vész kárba az addig elvégzett munka. 

Hozzátette, hogy nem osztatlan a vélemény a 2x2 sávos út tekintetében, a turisztikában 

foglalkozó személyek szeretnék, hogy aki látogatóként jön Tokaj-Hegyaljára, a tájjal 

ismerkedjen, hangolódjon a borvidékre, és a 2x2 sávos út ezt a ráhangolódást nem teszi 

lehetővé. Álláspontja szerint az itt élők viszont azt szeretnék, ha gyorsan és biztonságosan 

eljuthatnának Miskolcra, Budapestre, vagy akár Dunántúlra. 

A hulladékgazdálkodási országos koncesszióval kapcsolatban nem érkezett információ sem 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságtól, sem pedig központilag. Nem tudott róla, hogy születetett-

e döntést, érinti-e a BMH Kft.-t. Arra készülnek, hogy tavaszig ugyanaz a rendszer és 

szolgáltató fog működni, amelyik az elmúlt időszakban volt.  

 

 

 

Tekintettel arra, hogy további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi 

Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 40 

perckor berekesztette, majd zárt ülésen folytatták a munkát. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző               polgármester 



































 

Okirat száma: M3/2021. 

Módosító okirat 

A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ a Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata által 2020. november 3. napján kiadott, A4/2020. számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 458/2021. (XI.24.) 
önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:  

5 Halászcsárda  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 12. 
 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, a 

kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a 
Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Sátoraljaújhely, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Szamosvölgyi Péter 
polgármester 

 



 

Okirat száma: A3/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3980. Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Rudabányácskai Szlovák Nemzetiségi és 
Művelődési Ház 

3945 Sátoraljaújhely, Bányácska utca 53. 

2 Széphalom Művelődési Ház  3988 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 273. 

3 Károlyfalva Művelődési Ház 
3944 Sátoraljaújhely, Rákóczi Ferenc utca 
11. 

4 Latabár Kávéház 
3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3. 

1275/3/A/10 hrsz. 

5 Halászcsárda 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76. § (3) bekezdésében a)-g) pontja szerinti 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, tekintettel Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkori hatályos közművelődési tárgykörű 
önkormányzati rendeletében foglaltakra. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény megszervezi a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 76. § (3) bekezdés alapján az alapszolgáltatások teljes körét. Az intézmény 
kulturális rendezvények szervezésével, színházi előadások, olvasókörök megtartásával, 
mozi működtetésével, közösségi színteret biztosít a település lakosságának, s ezzel 
hozzájárul a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez. Ismeretszerző, amatőr alkotó 
művelődési közösségek számára teret biztosít, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi 
kultúra értékeit megismerteti. Az előadóművészet valamennyi ágának művelői számára 
teret biztosít annak érdekében, hogy a helyi társadalom művelődési érdekei és kulturális 
szükségletei biztosítottak legyenek. A lakosság, valamint az ide látogató turisták részére 
vendéglátást biztosít. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

7 082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

8 082093 
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

9 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sátoraljaújhely Város közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, a 

kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a 
Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Közfoglalkoztatási jogviszony 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 



 

Okirat száma: M2/2021. 

Módosító okirat 

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által 
2020. január 23. napján kiadott, A5/2019. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 460/2021. (XI.24.) önkormányzati 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat következő 3. sora elhagyásra kerül a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:   

3 Halászcsárda  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 12. 
 

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontjában a „Kossuth tér 5.” szövegrész helyébe a „Kossuth Lajos 
tér 5.” szöveg lép.  
 

3. Az alapító okirat 4.1. pontjában az „A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályokról szóló 45/2012.(V.8.) VM 
rendelet 18.§-a alapján települési gyűjtőhelyet működtet az állati eredetű hulladékok 
gyűjtésére és kezelésére.” szövegrész helyébe az „A nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 
45/2012.(V.8.) VM rendelet 18.§-a alapján települési gyűjtőhelyet működtet az állati eredetű 
hulladékok gyűjtésére és kezelésére.” szöveg lép. 

 
4. Az alapító okirat 4.3. pontjában az „- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, 

riasztás, kitelepítés, minősített időszaki tevékenységek, helyreállatás stb.) kapcsolatos 
munkák elvégzése,” szövegrész helyébe az „-az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel 
(megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített időszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) 
kapcsolatos munkák elvégzése,” szöveg lép. 
 

5. Az alapító okirat 4.3. pontjában az „- a települési önkormányzat közigazgatási területén az 
Állami Intézményfenntartó által fenntartott oktatási, nevelési intézményben tanulók részére 
déli meleg főétkezést és két további étkezést, valamint igény szerint a közigazgatási területen 
működő középfokú oktatási intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést biztosítása. 
A feladat ellátásához működteti Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Jókai Mór Tagintézménye, valamint a 
Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium főzőkonyháit, egy éttermet Halászcsárda elnevezéssel,” szövegrész helyébe az 
„- a települési önkormányzat közigazgatási területén az Állami Intézményfenntartó által 
fenntartott oktatási, nevelési intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést és két 
további étkezést, valamint igény szerint a közigazgatási területen működő középfokú oktatási 
intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést biztosítása. A feladat ellátásához 
működteti a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és a Jókai Mór Tagintézménye, valamint a Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
főzőkonyháit,” szöveg lép. 
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Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Sátoraljaújhely, „időbélyegző szerint” 
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Okirat száma: A2/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sátoraljaújhelyi 
Városellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Határ út 6-10. sz. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Telephely  3980 Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán utca 12. 

2 Telephely  3980 Sátoraljaújhely, Batsányi János utca 19. 

3 Konyha  3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 14. 

4 Konyha  3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26. 

5 Konyha  3980 Sátoraljaújhely, Jókai utca 25. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5., 11., 12., 14., 15. pontjai alapján ellátja a 
településüzemelés (köztemető fenntartás, közvilágítás, helyi közutak és tartozékaik 
karbantartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás szervezése, lebonyolítása, a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok biztosítása, polgári védelmi stratégiai készletek 
biztosítása, a kistermelő, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 
értékesítési lehetőségének biztosítása, ide értve a hétvégi árusítás lehetőségeit is. Feladata 
még a sportlétesítmény működtetése. Gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) 
bekezdésében foglaltak alapján. A fentiekhez kapcsolódóan települési rendezvényeken 
étkeztetés, egyéb vendéglátási szolgáltatás biztosítása. A nem emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 
szóló 45/2012.(V.8.) VM rendelet 18.§-a alapján települési gyűjtőhelyet működtet az állati 
eredetű hulladékok gyűjtésére és kezelésére. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint ellátja a település 
területén a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatokat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Városellátó Szervezet és az önállóan működő 
költségvetési intézmények vagyonkezelésébe átadott karbantartási, kisebb javítási munkái, 
- a közterületeken a középületeknél, sportpályákon, parkok zöldterületeinek ápolása, 
növények telepítése és azok gondozása, a közterületek és parkok virágosítása, gondozása, 
a fák, sövények metszése, növényvédelme, 
- a közterületek tisztán tartása az ott keletkező hulladékok összegyűjtése, szállítása és 
átadása (nem hulladékgazdálkodás keretében) az egyetemes közszolgáltatónak, téli 
időszakban hó eltakarítás és síkosságmentesítés, 
- a települési közvilágítás fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, 
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés, minősített 
időszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos munkák elvégzése, 
- a város közigazgatási területén a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, tisztán tartása, a 
csapadékvíz elvezetés biztosítása, 
- helyi közfoglalkoztatás szervezése, lebonyolítása, koordinálása, 
- a települési önkormányzat közigazgatási területén az Állami Intézményfenntartó által 
fenntartott oktatási, nevelési intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést és két 
további étkezést, valamint igény szerint a közigazgatási területen működő középfokú 
oktatási intézményben tanulók részére déli meleg főétkezést biztosítása. A feladat 
ellátásához működteti a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Jókai Mór Tagintézménye, valamint a Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium főzőkonyháit,  
- gyepmesteri telep üzemeltetése, kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek rövid- és hosszú 
időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben 
történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatása, 
- sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény, 
működésével, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 
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- a köztemető karbantartása, valamint a hadisírok, katonai sírok és hősi emlékművek 
rendszeres gondozása, 
- a városi piac üzemeltetése, 
- a települési közutak és tartozékainak karbantartása, 
- a települési köztisztasági feladatok ellátása nem közszolgáltatás keretében, 
- parkolók működtetése, 
- lakatos-és asztalosműhely működtetése, 
- hűtőház üzemeltetése, 
- beruházások, felújítások, karbantartási munkák megvalósítása esetén ellátja az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézmények kivitelezési munkálatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

8 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

9 042180 Állat-egészségügy 

10 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

11 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

12 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

13 047120 Piac üzemeltetése 

14 047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

15 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

16 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

17 064010 Közvilágítás 

18 066010 Zöldterület-kezelés 

19 066020 Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

20 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

21 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

22 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

23 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sátoraljaújhely Város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület - pályázat alapján 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban foglaltak alapján 
megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés 5 év határozott időre szól. A költségvetési szerv 
vezetőjének felmentésére a Képviselő-testület jogosult, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény 

2 
Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 

Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 
Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 






























