
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-60/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.) a Városháza Dísztermében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. december 15. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Csernai Ferencné    

Kracson Norbert 

Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. 

Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, 

Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Kababik Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea 

osztályvezető, Matisz István osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István 

Főépítész, Seres Péter igazgató Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

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

aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta 

osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető, Matisz István osztályvezető, Jánosi Attila 

osztályvezető, Seres Péter igazgató Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.  

 

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 

valakinek egyéb javaslata. 
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Dankó Dénes alpolgármester: hagyománnyá vált, hogy a FIDESZ frakció nevében 

megajándékozzák a képviselő-testület tagjait, ezzel megköszönve éves munkájukat.   

 

Szabó János képviselő: a 4. napirendi pont esetében a postafiókok szó helyett fiókposták 

elnevezést kellene használni.  

 

Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott 

el, 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, 

egyhangúlag 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 az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 

tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének és a 2023-2026 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyen működtetett fiókpostáknak a Magyar Posta 

Zrt. és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által történő társüzemeltetésére 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

7. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

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  
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Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

Az ajándékok kiosztására került sor.  

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 2022. november 23-án a Tokaj Tervtanács ülésén vett 

részt, ahol többek között az elnök munkájának segítésére társelnöki pozíció került 

bevezetésre. November 24-én Megyei Közgyűlésre került sor, ugyanezen a napon 

reklámfilmet forgattak a sátoraljaújhelyi vár feltárásával kapcsolatban a Magyar 

Turisztikai Ügynökséghez benyújtott pályázat keretében. November 25-én elnökségi ülést 

tartott az Aszú Bölcsője Egyesület, valamint a Polgármesteri Ösztöndíj átadására került sor 

a Kossuth Lajos Gimnázium 12. C. osztályos tanulója, Kazár Krisztina részére. November 

26-án Asztalos Béláné Lévay Adél okleveles zongoratanár, zeneiskola-alapító 

emléktáblájának elhelyezésére került sor. November 27-én Advent első vasárnapján 

meggyújtották az első gyertyát. November 28-án Jean-Francois Paroz svájci nagykövet tett 

látogatást Sátoraljaújhelyen, majd ugyanezen a napon elkezdődött a 70 éven felüliek 

részére az ajándékutalványok osztása a Polgármesteri Hivatalban. November 29-én Zboroi 

fényképészek kiállításának megnyitására került sor a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ „kirakataiban”. December 1-jén zajlott az Idősek Adventi Ünnepsége 

Rudabányácskán, továbbá a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház jövőjével kapcsolatban 

egyeztetett dr. Krajnyik Zoltánnal, dr. Csomós Katalinnal és Csernai Ferencné képviselő 

asszonnyal. December 2-ával kezdődően minden péntek reggel a Zemplén FM 

polgármesteri interjúval, és aktuális témákkal fog jelentkezni. December 3-án a Rákóczi 

Szövetséggel kapcsolatban álló középiskolák képviselőinek mutatta be Zemplén fővárosát, 

december 5-én a Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért Társulás 

szervezésében a „Határmenti régiók” sorozat sátoraljaújhelyi konferenciájára került sor a 

Rákóczi Táborban, továbbá a Megyei Posta képviselőivel folytatott tárgyalást a széphalmi 

és a vasútállomáson ideiglenesen bezárt fiókposták ügyében, majd az Első kézből című 

műsor felvételére került sor a Zemplén Televízióban. December 6-án honosítás keretében 

egy házaspár és gyermekük tett állampolgársági esküt a polgármesteri irodában, és 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Közmeghallgatást tartott, valamint a „Tiszta virágos 

Sátoraljaújhelyért” akció értékelése és a „Tiszta utca” akció eredményhirdetése zajlott. 

December 7-én közbiztonsági megbeszélést, és a kisvonattal kapcsolatos megbeszélést 

tartott, továbbá az ipari parkkal kapcsolatban egyeztetett. A kisvonat újraélesztése ügyében 

megkereste az érintett polgármestereket, és egyeztetést folytatott velük arról, hogy a 

megvalósítás gazdaságilag milyen előnyökkel járhat. December 8-án a Paktum pályázat 

záró rendezvénye zajlott, ezt követően a Zemplén a Magyarságért Alapítvány évzáró 

ülésén vett részt.  December 9-én a Zemplén FM rádió aktualitások műsora zajlott, majd a 

Kalandpark igazgatójával egyeztetett, este a Bokréta Művészeti Iskola gálaműsorán vett 

részt a Latabár Színházban. December 10-én a Dohánygyár tartotta karácsonyi ünnepségét, 

ahol Sánta János elnök úrnak átadásra került a “Pro urbe” Díj. December 13-án egyeztetést 

folytatott a Prec-Cast Kft. igazgatójával, december 14-én Nagy Dezső református 

tiszteletes és Rózsás József tett látogatást a város vezetésénél. Elmondta továbbá, hogy a 

70 éven felüliek ajándékutalványa még átvehető hétfőn 8 és 12 óra, valamint szerdán 13 és 
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16:30 óra között ügyfélfogadási időben, az ügyféltérben. Hozzátette, hogy december 18-án, 

aranyvasárnapon a negyedik gyertya meggyújtására kerül sor a rendezvénytéren, ahol Papp 

Zoltán a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója mond pár gondolatot az Adventről, majd 19:00 

órától a Latabár Színházban Horgas Eszter fuvolaművész ad Adventi koncertet.  

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint 

a hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati feladat. Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel (BMH Nonprofit Kft.) kötött közszolgáltatási szerződésen keresztül látja 

ezt el. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a képviselője útján folyamatosan részt vesz a 

társulási tanács ülésén, elnökségi ülésén, a gazdasági társaság tulajdonosi bizottsági ülésén 

és taggyűlésén. Hozzátette, hogy az előterjesztés melléklete tartalmazza az idei évben 

hozott döntéseket. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy személyét delegálta a képviselő-testület a 

társulás elnökségébe. Bizottsági ülésen Pasztorniczky István képviselő úr két témában is 

kérte, hogy nézzen utána bizonyos dolgoknak. Az egyik, hogy képviselő úr nem találta 

meg a társulás honlapján a társulási megállapodásban a bizottságokat, 2014. óta hatályos a 

társulási megállapodás, jelezte, hogy a 13. oldalon található a szervezet hatásköre, a 

társulás bizottságai. Kérte a munkaszervezet tajgait, hogy frissítsék, kik az aktuális tagok. 

A határozatok között szerepel két helyen is új elnökségi tag választása, az egyik személye 

volt, a másik Nyiri Tibor Szerencs polgármestere. A Társulási Tanács elnöksége a 

következő: Aros János elnök, Posta György alelnök Tokaj polgármestere, Nyiri Tibor 

Szerencs, Beke Csaba Hidasnémeti, személye Sátoraljaújhely, és Rozgonyi István 

Bodrogkeresztúr delegáltja. A pénzügyi és ellenőrző bizottság tajgai: Czakóné Szikszai 

Orsolya, Butta László Tarcal polgármester és dr. Bodnár László.  

 

További szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a 

bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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.  

 

Pasztorniczky István képviselő: időközben megtalálta a zoldzemplen.hu weboldalon a 

társulási megállapodást, megjegyezte, hogy frissítésre szorul. Megkérdezte, hogy ez a 

hatályos megállapodás, vagy létezik-e frissebb változat, továbbá hol találhatók meg a 

társulásra vonatkozó információk, az előterjesztés mellékletét képező döntések és a hozzá 
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kapcsolódó döntést előkészítő tartalmak, valamint nyilvánosak-e a társulási tanács ülései, 

és hol teszik közzé a meghívót.   

 

Dankó Dénes alpolgármester: a társulás ülései nyilvánosak, meghívót csak a társulás 

tagjai kapnak közvetlen módon. A nyilvántartás vezetése az elnök mellett működő kisegítő 

személyzet, a Sárospataki Hivatal feladata. Jelezni fogja feléjük, hogy az említett 

hiányosságok pótlását tegyék meg. Amennyiben képviselő úr kívánja, elnök úrral 

jegyzőkönyvi kivonatot készíttet a határozatokról. Sajnálatát fejezte ki, hogy a tavasszal 

megrendezett telephely látogatáson nem vett részt képviselő úr.    

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: nem tudott részt venni a telephely látogatáson egyéb 

hivatalos elfoglaltsága miatt. Remélte, hogy a későbbiekben választ kap a kérdéseire. 

Megjegyezte, hogy a társulásnak is úgy kell működnie, mint Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának, nyilvános ülésekkel, és átlátható módon. Az előterjesztésben nem a 

felsorolt címekre kíváncsi, hanem a 2022. évi költségvetésre, az előző évi zárszámadásra, 

Sárospatak részére adott vissza nem térítendő támogatás felhasználására, vagy az uniós 

pályázatokon beszerzett konténerek karbantartására. Továbbá nemrég értesült arról, hogy 

már egy éve létesült Szerencsen újrahasználati központ, és az újhelyi hulladékudvarba is 

lehet újrahasznosítható dolgokat vinni.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: sajnálta, hogy képviselő úr nem hallott az egy éve működő 

Zempléni Újrahasználati Központról, azonban több fórumon is hírt adott róla a ZHK. 

Polgármester úr is többször elmondta, hogy a veszélyes anyagokon kívül mindent átvesz a 

hulladékudvar. Hozzátette, amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a tájékoztatót, 

a társulás döntései ettől függetlenül hatályosak maradnak. Szívesen megküldi képviselő 

úrnak a jegyzőkönyvi kivonatot a döntésekről. Amennyiben ezen az ülésen kívül is 

érdeklődik a hulladékgazdálkodás iránt, a rendelkezésére áll.  

 

Pasztorniczky István képviselő: úgy gondolta, hogy nemcsak ő, hanem a televíziónézők 

is kíváncsiak erre a témára. A hiányosságok miatt Sárospatak honlapján is próbált 

válaszokat találni, sikertelenül. Megjegyezte, hogy a táblázat utolsó három döntése 

kapcsán a kapacitás lekötési szerződésről is szeretett volna hallani.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen, 1 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

216/2022.(XII.15.) határozata 

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit 

Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte Seres Péter igazgató urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Seres Péter igazgató: elmondta, hogy ebben az évben belső ellenőrzés történt, amely nem 

állapított meg hiányosságot, valamint Médiacentrummá alakultak, melyben a televízió, a 

rádió és a helyi újság szerepel. A Médiacentrum szolgáltatásait a MNHH monitoring 

osztálya alaposan átvizsgálta tekintettel a közszolgálatnak, törvényi előírásnak, és 

vállalásoknak való megfelelésre. A szakmaisága elismeréseként a Helyi Televíziók 

Országos Egyesületének elnökségi tagjává választották. A beszámoló október 31. napjáig 

szól, a pénzügyi adatok alapján megállapítható, hogy nyereségről is lehet beszélni, a 

végleges adatok majd a következő év májusában kerülnek lejegyzésre. Hozzátette, hogy a 

jelenleg elért alapokon elindulva tovább lehet és kell is fejlődni. Köszönetet mondott 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának az eddigi segítségért, valamint örömét fejezte ki, 

hogy ebben az évben nem kellett pénzügyi segítséget kérnie.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőket, hogy 

ismertessék a Pénzügyi és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Szőnyi István képviselő: ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy a Zemplén Médiacentrum Közhasznú 

Nonprofit Kft. a választások ideje alatt mennyi időt szentelt az ellenzéki képviselők 

bemutatására.  

 

Seres Péter igazgató: előzetesen kell lejelenteni azt, hogy politikai kampányban, 

reklámban vagy egyéb más tevékenységben részt vesznek-e, amit nem tettek meg, és ezért 

egyik oldal politikai bemutatására sem került sor, hozzátette, hogy  egyelten egyszer sem 

kereste meg ellenzéki képviselő jelölt őt ebben az ügyben.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az önkormányzati bizottsági ülésekről rendszeresen 

tájékoztatást adnak, azonban az ott elhangzó kisebbségi véleményről – például tartózkodás 

szavazás esetén – nem adnak tudósítást. Megkérdezte továbbá, hogy a Zemplén 

Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. tervezi-e megoldást találni a testületi és 

bizottsági anyagok visszakereshetőségére.  

 

Seres Péter igazgató: a bizottságok munkájával kapcsolatban teljesen kimerítő az, ahogy 

az elnök összefoglalja az ülésen elhangzottakat. A testületi ülésekről készült 

jegyzőkönyvek a város honlapján elérhetőek. Kapacitásuk nincs az állandó elérhetőségre, 

azonban bárki felveheti a leadott anyagot, mivel nem egyszer kerül adásba a testületi ülés.  
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Vélemények következtek.  

 

Szabó János képviselő: a pillanatnyi állapot jónak tűnik, érezhető a fejlődés. A 

tájékoztatóban olvasta, hogy a munkatársak szakmai képzésével kapcsolatos minden 

lehetőséget kihasználnak. Bízott benne, hogy mindenki eléri azt a színvonalat a rádióban 

is, ami hallgatható és élvezhető médiummá fogja tenni. A rádió előnye az lehet, hogy 

azonnali gyors információkat tud közölni, hiszen a televízióhoz képest sokkal mobilabb 

kommunikációs eszköz.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az objektív és a sokszínű tájékoztatásra való törekvést 

hiányolta, az ellenzék vagy a kisebbségi vélemény tekintetében.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: gratulált az éves munkához, és a Helyi Televíziók 

Országos Egyesületének az elnökségi pozíciójához, amely a helyi televíziók 

legmagasabban jegyzett és legrégebbi szakmai szervezete. Valóban a szakmai munkát 

ismerte el az Egyesület azzal, hogy a Zemplén Médiacentrum televíziós szakága ilyen 

magas módon lett képviseltetve. Igazgató úr elmondta, hogy a választás előtt le kell 

jelentenie, hogy részt kíván-e venni a politikai kampányokon, erre törvényi lehetősége volt, 

úgy döntöttek, hogy nem élnek vele. Képviselő úrnak elmondta, hogy 2024-ben 

helyhatósági választás lesz, meg kell nyerni egy körzetet, és akkor képviselni tudja az ott 

élő embereket.  

 

Pasztorniczky István képviselő: olvasta volna még a tájékoztatóban azt is, hogy a 

nézettségi mutatók hogy állnak a hasonló televíziókhoz képest. Úgy gondolta, amennyiben 

olyan műsorszerkezet lenne, ami növelné a nézettséget és a cég reklámértékét, valamint ha 

nagyobb közérdeklődésre tartana számot, akkor talán nyereségessé is válhatna a Zemplén 

Médiacentrum.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 

szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen és 2 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

217/2022.(XII.15.) határozata 

a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Zemplén 

Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről 

szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi 

belső ellenőrzési tervének és a 2023-2026 időszak stratégiai ellenőrzési tervének 

elfogadására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló jogszabály szerint a belső ellenőrnek stratégiai ellenőrzési tervet és 

éves ellenőrzési tervet kell készítenie. Az előterjesztés mellékletében látható, a 2023. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési terv, amely az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági 

társaságait érinti. A kockázatelemzés az elmúlt évek alapján került összeállításra, illetve a 

stratégiai ellenőrzési terv 2023-2026 időszakra szól.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az ellenőrzési tervben nem szerepelnek az előzőekben 

tárgyalt társulások, a ZHK, vagy a Zempléni Vízmű Kft. sem.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi belső 

ellenőrzési tervének és a 2023-2026 időszak stratégiai ellenőrzési tervének 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 

218/2022.(XII.15.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének valamint a 

2023-2026 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2023-

2026. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét a határozat mellékletei szerint 

elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyen működtetett fiókposták a 

Magyar Posta Zrt. és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által történő 

társüzemeltetésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: tárgyalt dr. Fónagy János miniszterhelyettes úrral, 

valamint a posta megyei vezetőjével. Jelen állás szerint arról kapott információt és kérte a 

képviselőtársai véleményét a széphalmi posta január 1-től történő újraindításával, és a 

vasútállomáson lévő fiókposta mihamarabbi újranyitásával kapcsolatban. A Magyar Posta 

üzleti alapú ajánlata azt jelenti, hogy 50-50%-ban kerüljenek megosztásra a működési 

költségek és a bér és járulékai. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a 

Pénzügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek.  

 

Róth József képviselő: az előterjesztésben az szerepel, hogy ez 4,9 millió forinttal terheli 

meg a költségvetést, viszont kaptak egy e-mailt, amelyben havi 515 ezer forintról van szó. 

Megkérdezte, hogy melyik a valós.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a szerződés szól másfél évre, az ár egy évre van 

meghatározva.  

 

Vélemények következtek.  

 

Sebes Péter képviselő: megköszönte a széphalmi lakók nevében is polgármester úr 

közbenjárását az ügyben.  

 

Szabó János képviselő: úgy gondolta, amennyiben az önkormányzat segíteni tud, akkor 

segíteni kell. Az e-amil-re válaszként azt írta, hogy a posta részéről ez a szerződés 

ultimátum.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a Magyar Posta – amely az egész országot lefedő lévő 

szervezet – több évre visszamenőleg is veszteséges volt. Döntés született azzal 

kapcsolatban, hogy országosan mennyi posta vagy fiókposta kerüljön megszüntetésre. Az 

emberek ragaszkodnak a postákhoz, így az önkormányzatok tárgyalásokba kezdtek. Úgy 

gondolta, félő hogy precedens lesz ebből, és más szolgáltató is tárgyalások folytatásában 

kezd majd az önkormányzatokkal.  

 

Pasztorniczky István képviselő: késve küldte el a választ polgármester úr e-mailjére, 

támogatta a tárgyalások megkezdését. A levelében írta, hogy szükség lenne olyan 

kimutatásra, mely megmutatná a postaszolgáltatásra vonatkozó tényleges működési 

költséget, valamint a bezárás okát. Hozzátette, hogy az egyetemes postaszolgáltatás állami 

monopólium, a legjobb az lenne, ha a posta nyújtaná azt a minimális szolgáltatást, amit a 

törvény előír.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: részletes kimutatást kért arról, hogy mennyi a bér, a 

járulék, az áram és a fűtési költség, valamint az autók futásának költsége, amelyre azt a 

választ kapta, hogy ilyen információ kiadása nem lehetséges. 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyen működtetett fiókposták a Magyar 

Posta Zrt. és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által történő társüzemeltetésére 

vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

219/2022.(XII.15.) határozata 



10 

 

a Sátoraljaújhelyen működtetett fiókpostáknak a Magyar Posta Zrt. és 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által  történő társüzemeltetéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhely-Széphalom településrészen lévő fiókposta működési költségeit tizennyolc 

hónapon keresztül ötven százalékban átvállalja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 

hogy további tárgyalásokat folytasson a sátoraljaújhelyi vasútállomáson lévő fiókposta 

további működésének ügyében. 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának felülvizsgálatára 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a vonatkozó jogszabály előírása szerint a legalább 2000 lakosú 

település önkormányzatának  Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval kell 

rendelkeznie. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepcióját 2004-ben alkotta meg, amelyet kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 

kerekasztal összehívásával történt, amelyen a város lakosságának szociális kérdéseivel 

foglalkozó intézményei vettek részt. A koncepció foglalkozik a város lakosságára 

vonatkozó demográfiai adatokkal, azon szociális szolgáltatásokkal, amelyek a lakosság 

számára biztosítottak, és az ezek megvalósítását biztosító intézmények beszámolóival. A 

nemzetiségi önkormányzatok is tárgyalták a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kivételével 

elfogadták. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nem került sor a megtárgyalására a 

képviselő-testület ülése előtti időpontban, mert nem jelentek meg a döntéshez szükséges 

kellő számban a képviselők, ezért az ülésüket jövő hétre tervezik.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

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 

220/2022.(XII.15.) határozata 

Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdésében 

foglaltak alapján Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést jóváhagyja. 
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6. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési 

szerződés módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a II. számú felnőtt háziorvosi körzetet jelenleg is Dr. Molnár 

Erika Emese háziorvos látja el helyettesítéssel. A szerződés 2023. január 1. napjától 2023. 

június 30. napjáig szól, azzal a kikötéssel, hogy a helyettesítési szerződés az önkormányzat 

részéről egyoldalúan felmondható, amennyiben a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

betöltésre kerül, vagy a háziorvosi körzetek átszervezésére kerül sor. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

221/2022.(XII.15.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

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

bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdés a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, 

továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben 

foglaltakra figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró II. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására Dr. Molnár Erika Emese, 2020. szeptember 29. napján kötött 

helyettesítési szerződését a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

Felkérte a jegyzőt, hogy a szerződésmódosítás egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.      

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  
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7. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési 

szerződés módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, 

szükséges a feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. Jelenleg is a 

Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Kemecsei Miklós háziorvos 

látja el a körzetet. A szerződés 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig szól azzal 

a kikötéssel, hogy a helyettesítési szerződés az önkormányzat részéről egyoldalúan 

felmondható, amennyiben a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésre kerül, vagy a 

háziorvosi körzetek átszervezésére kerül sor. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

222/2022.(XII.15.) határozata 

a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

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

bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdés a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, 

továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben 

foglaltakra figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátására Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (képviseli: Dr. Kemecsei 

Miklós, adószám: 11389855-1-05) 2021. június 25. napján kötött helyettesítési szerződését 

a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

Felkérte a jegyzőt, hogy a szerződésmódosítás egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.      

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
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8. Napirendi pont: Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi I. félévi 

munkatervének elfogadására 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester felkérte Sebes Péter 

képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

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

az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének 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 

223/2022.(XII.15.) határozata 

a Képviselő-testület 2023. évi I. félévi munkatervének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2023. évi I. 

félévi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felhívta a jegyzőt, hogy az érintett előterjesztőket levélben tájékoztassa az őket érintő 

napirendi pont címéről és az előterjesztések leadási határidejéről. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester 

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, 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

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

 

- ne cserélje el az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2921/A/5 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. Fsz/5. szám alatti 40 m2 

alapterületű ingatlant a 2225/A/30 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Thököly utca 2. B. épület I/5. szám alatti ingatlanra. 

 

- jelölje ki elidegenítésre az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 

2921/A/12 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. I/4. 

szám alatti 85 m2 alapterületű ingatlant.  

Induló licitár: 11.505.544,- Ft.  

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás pontjait a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak szerint.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

224/2022.(XII.15.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem cseréli el 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2921/A/5 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. Fsz/5. szám alatti 40 m2 alapterületű ingatlant a 

2225/A/30 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Thököly utca 2. B. épület I/5. 

szám alatti ingatlanra. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

225/2022.(XII.15.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy kijelöli 

elidegenítésre az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2921/A/12 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. I/4. szám alatti 85 m2 alapterületű 

ingatlant.  

 

Induló licitár: 11.505.544,- Ft.  

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

226/2022.(XII.15.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

11. Napirendi pont: Egyebek  

 

Pasztorniczky István képviselő: közérdekű kérdése a Zempléni Vízmű Kft. átadásával 

kapcsolatos tárgyalásra vonatkozik. Olyan híreket hallott, hogy leállt a program, az 























































































































 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 221/2022.(XII.15.) határozatának 

melléklete:  

 

      

       

HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  

- TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL VÉGZETT  

HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN -  
  

mely létrejött  

 

I. A felek megnevezése:  

 

Egyrészről:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata   
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.,   

Adószám: 15726504-2-05,   

Bankszámlaszám: 11734138-15350105-00000000   

Képviseletében: Szamosvölgyi Péter polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),   

  

Másrészről:  
 

Név: Dr. Molnár Erika Emese 

Székhely: 3950 Sárospatak, Perényi u. 8. 

Adószám: 26269681-1-05 

Cégjegyzékszám: - 

Bankszámlaszám: 10400315-50526877-86871006 

Működési engedély szám: BO-13/NE/02085-2/2016. 

Személyes ellátásra kötelezett orvos neve: Dr. Molnár Erika Emese  

Orvosi működési nyilvántartási száma: 57827 

Pecsétszám: 57827 

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:  

  

II. Az előzmény tárgya  
A Megbízó 2020. szeptember 29. napján helyettesítési szerződést kötött (a továbbiakban: 

szerződés) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdésének 

a) pontjában foglaltak alapján Dr. Molnár Erika Emese háziorvossal a Sátoraljaújhely város 

területén területi ellátási kötelezettséggel működő II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosi feladatainak ellátására 2020. december 1. napjától 2021. május 31. napjáig, 

december 31. napjáig, majd 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.  

 

Tekintettel arra, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, szükséges a 

feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. Dr. Molnár Erika Emese 

háziorvos, mint személyes ellátásra kötelezett orvos vállalja, hogy 2023. január 1. napjától 

2023. június 30. napjáig ellátja a II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait.   
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III. A fenti előzményeket követően a felek közösen megegyeznek, hogy a szerződés hatálya 

2023. június 30. napjáig fennáll módosítások nélkül, úgy, hogy a szerződés az 

önkormányzat részéről egyoldalúan felmondható a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

2023. június 30. napja előtti betöltése vagy a háziorvosi körzetek átszervezése esetén. 

 

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 4 eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.   

  

  

Sátoraljaújhely, 2022. december … 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Erika Emese 

háziorvos 

Megbízott 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

képviseletében: 

 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter 

polgármester 

Megbízó 

  
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:    

 

Rácz-Tóth Nikoletta 

   Pénzügyi és Adóhatósági 

Osztályvezető 
 

 



 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2022.(XII.15.) határozatának 

melléklete:  

 

      

       

HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  

- TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL VÉGZETT  

HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN -  

  

mely létrejött  

 

I. A felek megnevezése:  

 

Egyrészről:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata   

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.   

Adószám: 15726504-2-05,   

Bankszámlaszám: 11734138-15350105-00000000   

Képviseletében: Szamosvölgyi Péter polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),   

  

Másrészről:  

 

Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft.  

Képviseletében: Dr. Kemecsei Miklós 

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Oremus utca 16. 

Adószám: 11389855-1-05 

Cégjegyzékszám: 05-09-005007 

Bankszámlaszám: 12039807-01463124-00100008 Raiffeisen Bank 

Működési engedély szám: 258-2/2004. 

Személyes ellátásra kötelezett orvos neve: Dr. Kemecsei Miklós  

Orvosi működési nyilvántartási száma: 41196 

Pecsétszám: 41196 

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:  

  

II. Az előzmény tárgya  

A Megbízó 2021. június 25. napján helyettesítési szerződést kötött (a továbbiakban: szerződés) 

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdésének a) 

pontjában foglaltak alapján a Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (képviseli: Dr. 

Kemecsei Miklós, adószám: 11389855-1-05) a Sátoraljaújhely város területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő IV. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására Dr. Kemecsei Miklós háziorvos, mint személyes ellátásra kötelezett orvos útján. A 

szerződés 2022. júniusában módosításra került, így 2022. július 1. napjától 2022. december 31. 

napjáig még Dr. Kemecsei Miklós háziorvos látja el a körzet orvosi feladatait.  
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Tekintettel arra, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet jelenleg is betöltetlen, szükséges a 

feladatellátást a továbbiakban is helyettesítés útján biztosítani. A Premedic Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. Dr. Kemecsei Miklós háziorvos, mint személyes ellátásra kötelezett orvos útján 

vállalja, hogy 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig ellátja a IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet háziorvosi feladatait.   

   

 

III. A fenti előzményeket követően a felek közösen megegyeznek, hogy a szerződés hatálya 

2023. június 30. napjáig fennáll módosítások nélkül, úgy, hogy a szerződés az 

önkormányzat részéről egyoldalúan felmondható a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

2023. június 30. napja előtti betöltése vagy a háziorvosi körzetek átszervezése esetén. 

 

 

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 4 eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.   

  

  

Sátoraljaújhely, 2022. december … 

 

Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

       képviseletében:           képviseletében: 

 

 

  

    Dr. Kemecsei Miklós                  Szamosvölgyi Péter  

           ügyvezető             polgármester 

             Megbízott       Megbízó  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:    

 

Rácz-Tóth Nikoletta 

   Pénzügyi és Adóhatósági 

Osztályvezető 

 

 



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

223/2022.(XII.15.) határozatának mellékletét képezi 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2023. I. félévi munkaterve 
 

Január  

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: a Jegyző 

2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotására  

Előterjesztő: a Jegyző 

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

3. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására  

Előterjesztő: a Polgármester, a Kft. ügyvezetője 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

      Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

4. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester, az ügyvezető 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

   Városüzemeltetési Bizottság 

5. Előterjesztés 2023. évi közmunka program indítására  

Előterjesztő: Jegyző  

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

6. Előterjesztés a polgármester 2022. évben igénybevett szabadsága mértékének 

megállapítására, valamint a 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 

Előterjesztő: a Polgármester 

7. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap. 

 

 

Február 

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására   
Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

Véleményezi: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága  



 2 

2. Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

Előterjesztő: a Jegyző  

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2023. évi 

költségvetésének elfogadására  

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

Véleményezi: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága  

4. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: a Jegyző  

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

      Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2022. évi 

szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2022. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2023. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: a Polgármester 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

   Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről 

szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Véleményezi: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató 

elfogadására  

Előterjesztő: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

8. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap. 

 

 

 

Március  

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: a Jegyző 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság   

2. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2022. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: az intézményvezető 

Véleményezi: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
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3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és 2023. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: az intézményvezető 

Véleményezi: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2022. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: az intézményvezető 

Véleményezi: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

5. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésében foglalt 

kötelezettségek 2022. évi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására  

Előterjesztő: Engie Magyarország Kft. képviselője 

Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, 

Városüzemeltetési Bizottság 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó 

közbeszerzési beszámolójának elfogadására, valamint a 2023. évi közbeszerzési 

terv elfogadására 

Előterjesztő: a közbeszerzési szakértő 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

8. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap. 

 

Április  

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 

elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

3. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

4. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

Véleményezi: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
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5. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

 

Zárt ülésen 

1. Előterjesztés a Boda Pál Sport Díj és a Nevelői Díj adományozására 

Előterjesztő: a Polgármester  

Javaslattevő: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

2. Előterjesztés a Dr. Illés László Közegészségügyi Díj adományozására  

Előterjesztő: a Polgármester  

Javaslattevő: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap. 

 

Május  

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 

értékelés elfogadására 

Előterjesztő: a jegyző 

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: vezető védőnő 

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2022. évi beszámolójának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: a Kft. ügyvezetője 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

      Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

4. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi 

beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: a Kft. ügyvezetője 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

      Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

5. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2022. évi beszámolójának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: a Kft. ügyvezetője 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

      Városüzemeltetési Bizottság 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztési és Gazdasági Kft. 2022. évi 

beszámolójának jóváhagyására 

Előterjesztő: a Kft. ügyvezetője 

Véleményezik: Pénzügyi Bizottság 

          Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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7. Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. 2022. évi tevékenységéről, a várható 

változásokról szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Ügyvezető 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

8. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap 

 

Június 

Napirendek előtt: Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 

eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Polgármester 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: az intézmény igazgatója 

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: intézményvezető 

Véleményezi: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

4. Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

Véleményezi: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

5. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

 

Zárt ülésen 

1. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés üléseivel és Sátoraljaújhely Városát érintő 

információkkal kapcsolatos tájékoztató elfogadására (szóban) 

Előterjesztő: a Polgármester 

2. Javaslat „A Közmegbecsülés Díja” adományozására 

Előterjesztő: a Polgármester 

Javaslattevők: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: a testületi ülést megelőző 10. munkanap 
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önkormányzati tulajdonú vízművek 30%-át ajánlották fel átadásra. Megkérdezte továbbá, 

hogy a derogációs pályázat mikor fejeződik be.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a Zempléni Vízmű Kft.-vel és a kormányzattal 

megkötött előzetes megállapodásnak megfelelően az átadás-átvétel folyamatban van. A 

Zempléni Vízmű Kft. a tőkeinjekciót megkapta annak érdekében, hogy ne veszteséggel 

zárja az évet. Az információk alapján jövő év júniusára a tulajdon átruházás megtörténik, 

de addig a Zempléni Vízmű Kft. a jelenlegi tulajdonosi hányaddal és formában fog 

működni. Hozzátette, hogy amennyiben változik a helyzet, akkor a soron következő 

képviselő-testületi ülésen – vagy ha sürgős döntés meghozatala szükséges, akkor 

rendkívüli ülésen – a tájékoztatást megadja. A derogációs pályázattal kapcsolatban 

elmondta, hogy a szennyvíztelep munkálatai időarányosan készen lesznek, a tíz 

kilométeres vezetékhálózat szétválasztása minimális csúszás mellett a jövő évben 

befejeződik. Bartus István Főépítész úr és Hidegh Lajos munkatárs munkaidejének 

többségét azzal töltik, hogy rábírják a különböző színvonalon dolgozó alvállalkozókat arra, 

hogy tisztességgel végezzék el a munkájukat. Hozzátette, hogy a Károlyi lakótelepen 

nyertes pályázat keretében új csapadékvízrendszer kerül kiépítésre.  

 

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

Péter polgármester a nyílt ülést 9 óra 28 perckor berekesztette, a Képviselő-testület zárt 

ülésen folytatta munkáját.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.        Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző       polgármester 


