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Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Terdik
Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik
Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kababik
Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Stumpf Imre Jánosné önkormányzati
tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető,dr. Tóth
Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István Főépítész. Dr. Lőrincz Anna
iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő, Eiterer Zoltán üzletág igazgató és Sütő Andor
vállalkozási mérnök Spie Hungária Kft., Donkó József Igazgató és Péli Krisztina Mária
szakmai helyettes Sárospataki Tankerületi Központ, Budainé Bodnár Edit intézményvezető
Kossuth Lajos Művelődési Központ.
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter
aljegyző,Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta
osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila
osztályvezető, Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő, Eiterer Zoltán
üzletág igazgató és Sütő Andor vállalkozási mérnök Spie Hungária Kft., Donkó József
Igazgató és Péli Krisztina Mária szakmai helyettes Sárospataki Tankerületi Központ,
Budainé Bodnár Edit intézményvezető Kossuth Lajos Művelődési Központ.
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.
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 ülésnapirendjét 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
18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
2. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
3. Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
4. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő
5. Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási
karbantartási és javítási munkákról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Eiterer Zoltán üzletág igazgató SPIE Hungária Kft.
6. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi
intézményeket érintő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Donkó József Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója
7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki
Tankerületi Központ által kötött Vagyonkezelési Szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
8. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit intézményvezető
9. Előterjesztés Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
10. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
11. Előterjesztés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
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12. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző
13. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző
14. Egyebek

Zárt ülésen:
1. Előterjesztés Díszpolgári Cím adományozására (szóban)
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Előterjesztés Pro Urbe Díj adományozására (szóban)
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés Közszolgálati Díj adományozására (szóban)
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Szamosvölgyi Péter polgármester: 2022. június 24-én Kapusi Imrénét köszöntötte 90.
születésnapja alkalmából, jó egészséget kívánt neki. Ugyanezen a napon a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács ülésén vett részt. Június 27-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt,
majd a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése zajlott. Június 28-án a
Megyeháza Köztisztviselői Díjban részesítette dr. Terdik Sándor jegyző urat. Június 30-án a
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban a Semmelweis Napi rendezvényen képviselte
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát. Július 1-én folytatódott a Semmelweis Nap a
Városháza Dísztermében, ahol Dr. Csomós Katalin kapta az Illés László Közegészségügyi
Díjat. Július 8-án Fehér József igazgató úr 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a
Díszteremben. Július 14-én Dr. Orbán Kálmán halálának 50. évfordulója alkalmából
emléktáblát avattak a Kazinczy Ferenc Múzeum falán, hozzátette, hogy amikor polgármester
volt, a Múzeum épületében volt a Városháza. Július 19-én egyeztetés folyt az
intézményvezetőkkel, majd sajtótájékoztató volt a Magyar Nyelv Múzeumában a Déryné
Program keretén belül. Július 20-án a Déryné Fesztivál megnyitóján köszöntőt mondott.
Július 20-24. között a Déryné Fesztivál programjai zajlottak többségében külső
helyszíneken, július 25-én Lóczi Tamás esperes úr és Benedict atya szentmise keretében
búcsúztak el a várostól, áthelyezték őket. Július 26-án közbiztonsági megbeszélés zajlott,
valamint az intézményvezetőkkel az energiaárak változásáról, a tervezett intézkedésekről is.
Július 30-án is látható volt a „Hátsó füves” kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban.
Augusztus 1-jén és 2-án az óbecsei városnapon vett részt egy delegációval, augusztus 3-án
intézményvezetőkkel egyeztetett, augusztus 5. és 12. között Anyanyelvi Ifjúsági Tábor
zajlott a Rákóczi Táborban, ugyanezen a napon Rák Gergely az Aszú Bölcsője Egyesület
elnöke egyeztetésén vett részt. Augusztus 5-én a libegő átadására került sor, 8-án rendkívüli
képviselő-testületi ülés volt. Augusztus 12-én megbeszélés zajlott az intézményvezetőkkel
az energiaárak változásáról. Augusztus 15-20. között Összművészeti Fesztivál került
megrendezésre, az eseményre óbecsei és sóváradi vendégek érkeztek.
Augusztus 18-án a Megyeháza Rákóczi lánc kitüntetést adományozott Dr. Csiba Gábor
részére, augusztus 16-án PM Infó volt, majd közbiztonsági megbeszélést tartott, ugyanezen
a napon találkozott dr. Horváth Ágnessel a Tokaj-Hegyalja Egyetem új rektorával.
Augusztus 20-án az államalapítás tiszteletére városszerte ünnepei rendezvényei voltak,
gratulált Fehérné Sulyok Évának, akinek a Köztársasági Elnök a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári Tagozat elismerését adományozta. Augusztus 21-én Istentisztelet
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keretében búcsúzott dr. Kádár Ferenc református lelkész és családja, augusztus 22-én az új
római katolikus esperes, Kecskés Attila mutatkozott be. Augusztus 23-án rendkívüli
képviselő-testületi ülés volt, majd a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatójával
egyeztetett, valamint az Esély Otthon pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vett részt.
Ugyanezen a napon találkozó zajlott Egerben a polgármesterek és az egri érsek programján,
ahová olyan települések érkeztek, ahol vannak egyházi oktatási intézmények. Augusztus 25én a Kossuth kert átadására került sor, ugyanezen a napon Kalas Zoltánnét köszöntötte 95.
születésnapja alkalmából, jó egészséget kívánt részére. Augusztus 27-én zajlott a
Rudabányácskai Hagyományőrzők napja, az eseményt megnyitotta, augusztus 29-én
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélés volt a Díszteremen. Augusztus 30-án a Festo
AM Kft. adásvételi szerződésének aláírására került sor. Augusztus 31-én a beiskolázási
támogatással kapcsolatban adott interjút a rádióban, majd a gáz és áram közbeszerzéssel
kapcsolatos megbeszélésen vett részt, ugyanezen a napon a Petőfi Sándor Református
Általános Iskolában tanévnyitó keretében bagolycsengő kiosztására került sor.
Szeptember 1-én folytatódtak a tanévnyitók, az elsőosztályosoknak a bagolycsengők
átadása, szeptember 2-án a Franekker Civil Szervezet Záró Konferenciája volt a
Díszteremben, hozzátette, hogy előbb a holland szervezet szűnt meg, ezután a
sátoraljaújhelyi szervezeti is. Szeptember 3-án Mária-napi Kórustalálkozó zajlott
Rudabányácskán. Szeptember 5-én a 16 hektáros ipari parkban a csarnok átadására került
sor, majd Szűcs Imre ezredes látogatta meg egy bemutatkozás erejéig. Szeptember 6-án
rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, majd közbiztonsági megbeszélés, ugyanezen a napon
Szikora Benedek új rudabányácskai görögkatolikus pap mutatkozott be, valamint Dr.
Horváth Ágnes a Tokaj Hegyaljai Egyetem rektora tett látogatást a Polgármesteri
Hivatalban. Szeptember 8-án vállalkozókkal, az idegenforgalomban dolgozókkal
megbeszélést tartott az energiaárak változásáról, annak hatásairól, majd a 25 éves Szépbánya
Egyesület részére kalandparki élmény ajándék került átadásra. Szeptember 12-én pénzügyi
bizottsági ülésen vett részt Miskolcon, majd rendkívüli képviselő-testületi ülés zajlott.
Szeptember 13-án egyeztetés folyt a kivitelezővel az üveghíddal kapcsolatban, ugyanezen a
napon az Aszú Bölcsője Egyesület újabb gyűlésén vett részt. Szeptember 16-án összdolgozói
értekezletet tartott a Díszteremben, majd a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület
megbeszélésén vett részt Pálházán. Szeptember 17-én a Tokaj Hegyalja Egyetem
tanévnyitója keretében adta át a sátoraljaújhelyi hallgatóknak az ösztöndíjról szóló plakettet.
ugyanezen a napon az idősek köszöntése zajlott Károlyfalván, majd Dombóvári János 70
éves ünnepi koncertjére került sor a Díszteremben. Szeptember 18-án Magas-hegyi
futóverseny került megrendezésre, több mint 80 résztvevővel a csepergős időjárás ellenére.
Szeptember 19-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, majd este a „125 éves a tárogató,
a magyar lélek hangja” ünnepi hangversenyen vett részt a Szent István Bazilikában.
Szeptember 20-án a vár kilátó sétányának átadására került sor, hozzátette, hogy ennek
apropóján a jelenlegi ülés is itt zajlik. Szeptember 21-én a Biztonság Napja alkalmából
megrendezett eseményen köszöntőt mondott a Sétálóutcán, ahol rengeteg diák és érdeklődő
vett részt az eseményen.
Elmondta továbbá, hogy a gáz és az áram árának emelése miatt, minden önkormányzati
fenntartású intézményre kiterjedő takarékossági csomagot kért be az intézményvezetőktől
és a hivataltól is. Középtávú és hosszú távú fejlesztésekre tettek javaslatot. A hivatalnál
valószínűleg összevonások lesznek, folyosószakaszok kerülnek kizárásra. Elképzelhető,
hogy a Kossuth Lajos Művelődési Központ január-február hónapra bezár, a Zemplén
Kalandpark nyitvatartási ideje változni fog, a téli szezon működtetése jelenleg kérdéses. A
Városellátó Szervezetnél is vannak takarékossági csomagok, a Város Könyvtár esetében
felül kell vizsgálni a nyitvatartási időt és esetlegesen növelni a zárva tartás időtartamát. Az
óvodák esetében a Miklósy úti Óvoda a legnagyobb gázfogyasztó, a napokban tárgyalt a
kivitelezővel a hőszivattyú beszerzésével kapcsolatban. A kivitelező elmondta, hogy a
megrendeléstől számítva hat hónap telik el a beüzemelésig, továbbá napelemekre is szükség
van. A Zemplén Televízió esetében is felmerült további napelemek kihelyezése. Hozzátette,
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hogy az óvodák és az Egyesített Szociális Intézmény esetében a fűtéssel nem lehet
takarékoskodni a gyerekek és az idősek miatt. A hivatalban pedig 18-19 fok kerül
meghatározásra a téli időszakban.
1. Napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális
ellátásokról szóló 18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: megköszönte a kollégáinak, hogy a kihelyezett ülés létrejöhetett.
Tekintettel a kialakult helyzetre, a gazdaságban bekövetkezett változásokra, a rezsiárak, a
tűzifa árának emelésére, a szociális rendelet több pontja módosításra került, indokolttá vált
a tüzelő beszerzéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összegének emelése is.
Elmondta továbbá, hogy az előterjesztésben a szociális lakhatási támogatás nyújtásához
kapcsolódó százalékos emelést is javasolja, ami az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költségeknek a komfortfokozatonként történő emelését jelenti. A Szociális és Egészségügyi
Bizottságnak volt még egy javaslata, ezért átadta a szót a bizottság elnökének.
Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését,
mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra
javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára az alábbi kiegészítéssel, - a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj esetében – a rendelet 17. § (2) bekezdés
a) és b) pontjában szereplő százalékos összeghatárok 300%-ról 350%-ra, 400%-ról 450%-ra
kerüljenek megemelésre, a figyelembe vehető egy főre eső nettó jövedelem pénzben
kifejezve 88.500,- forintról 99.750,- forintra, 114.000,- forintról 128.250,- forintra.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi
és Nemzetiségi Bizottságdöntését.
Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta
az előterjesztést a képviselő-testület számára, Csernai Ferencné képviselő által elmondott
kiegészítéssel együtt.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József képviselő:megkérdezte, hogy Sátoraljaújhely Város költségvetésében van-e
erre anyagi lehetőség, megemelkedik-e az erre szánt keret, vagy kevesebb ember jut a
támogatáshoz. Javasolta, hogy a 4.000,- forint kerüljön emelésre 5.000,- forintra.
dr. Terdik Sándor jegyző: korábban a képviselő-testület megszavazta a költségvetési
rendeletet, a szociális juttatásokra szánt kerettel együtt. Jelenleg ennek 30-40%-os a
felhasználása. Remélte, hogy elég lesz az erre az évre szánt keret, amennyiben nem, új
előterjesztéssel emelésre kerülhet, de figyelembe kell venni a város költségvetési
lehetőségeit. A lakhatási támogatás keretében – az áram és a gáz költségeihez történő
hozzájárulás – a támogatás 12 hónapra szól, és a szolgáltatóhoz kerül közvetlenül kifizetésre,
az új rendelet esetében 6 hónapig tart a támogatás. Ezzel több embernek lehet segíteni, ezért
a képviselő úr által említet összeg emelése az előterjesztésbe nem került bele.
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester szavazásra bocsátotta Róth József képviselő által elmondott javaslat
elfogadását.
Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 3 igen és 2 nem
szavazattal, 7 tartózkodás mellett a javaslat nem került elfogadásra.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a pénzben és természetben nyújtható szociális
ellátásokról szóló 18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi rendeletet módosította:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 18/2021. (XI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
2. Napirendi pont: Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: új rendelet alkotásáról van szó, tekintettel a módosítások nagy
mértékére, és a LocLex rendszernek való megfelelésre. A cél az volt, hogy egységes,
kategorizált, a közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos egy átláthatóbb
szabályozás szülessen. Több díjkategória került bevezetésre, tekintettel arra is, hogy több
olyan kérelem érkezett, amely a régi rendelet szerint egyetlen kategóriának sem felelt meg.
A fogalmi rendszerben történt újítás a mai kornak megfelelően, és ésszerű kereteken belüli
díjemelésre is sor került.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Schweitzer Tamás képviselőket, hogy
ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság döntését.
Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta
az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta
az előterjesztést az alábbi kiegészítéssel: a rendelet tervezet 5. § (1) bekezdés e) és f) pontja
kerüljön összevonásra, a 6. § (1) bekezdés a) pontjában a Széchenyi térrel kerüljön
kiegészítésre a felsorolás, a 27. § (1) bekezdésében a „mellékútvonalon” szó helyére a
„közterületen” szó kerüljön.
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi rendeletet megalkotta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

3. Napirendi pont: Előterjesztés a rezsiköltségek mérsékléséhez
támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

nyújtott

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról szóló
önkormányzati rendelet célja, hogy kifejezetten azokat segítse, akik a
legkiszolgáltatottabbak az energiaárak változásaival szemben. A szociális rendelet
rendelkezik a tűzifával kapcsolatos támogatással, lakhatási támogatással. Tekintettel a
jelenlegi helyzetre, a villany és a gázár emelkedésére, egy új rendelet-tervezet kerül a testület
elé, amellyel azok kerülnek támogatásra, akik kiesnek a szociális rendelet által nyújtott
támogatásokból a magasabb jövedelem miatt, illetve nem kapnak más egyéb formában
kedvezményt a rezsiárak emelkedésére.
Tekintettel arra, hogy nem történt szóbeli kiegészítés, Szamosvölgyi Péter polgármester
kérte Sebes Péter, Lukács Tamás és Csernai Ferencné képviselőket, hogy ismertessék az
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság döntését.
Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely
szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta
az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését,
mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra
javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Szabó János képviselő: egyrészt szomorú, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozni, másrészt
örömteli, hogy a város önkormányzata tud is és akarja is támogatni a rászoruló embereket.
Úgy gondolta, hogy rengeteg igénnyel fognak találkozni a hivatal dolgozói. Hozzátette, hogy
olyan számlát kapott kézhez, amelyen 23 m3 gáz 20.000 forintba kerül, továbbá sokan nem
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értik a számla tartalmát. Véleménye szerint a pénz értéke a felére csökkent, mivel mindennek
felfelé megy az ára. Látni kell, hogy valahol a világban, valakiknek a sokkal több mellé még
több kell.
Kracson Norbert képviselő: tájékoztatásként elmondta, hogy van még két lehetőség, az
egyik maximum 10 m3-ig államilag garantált áron az Északerdő Zrt. Pálháza Erdészeti
Igazgatóságánál előzetes regisztráció után kérhető tűzfa. A másik, hogy egy új törvény
módosítás kapcsán bevezették a családi lakóközösség fogalmát, tehát azon többgenerációs
házban élők támogatásáról van szó, ahol egy gázóra található. A város honlapján
megtalálható a többgenerációs rezsikedvezménnyel kapcsolatos tájékoztató, a kérelemhez
kapcsolódó iratokkal, amelyeket jegyző úr és kollégái kezelnek. Hozzátette, hogy az
önkormányzat által kiadott igazolás alapján kérhető a támogatás a szolgáltatónál.
Róth József képviselő: megköszönte Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának azt, hogy
megvalósítja e rendelettel az Európai Parlamenti képviselőjük Újhelyi István és Csige Tamás
javaslatát.
Csernai Ferencné képviselő: szociális szakemberként üdvözli ezt a kezdeményezést,
megköszönte, hogy - azoknak a családoknak illetve időseknek, akik nem tudnak jelenleg
elég gyorsan más fűtési formára átállni, - lehetőséget kapnak hat hónapon keresztül a
támogatásra.
Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy a gázt m3-ben számolják, a szolgáltatók
mega joule-ban (MJ) fejezik ki. Magyarországon 33-35 a fűtőértéke 1 m3 gáznak, ez egy
egyszerű átszámlálás. Ha megpróbáljuk összevetni a gázszámlán szereplő adatokat a gázóra
m3 fogyasztásával, akkor a 33-35 szorzóval kell számolni. Hozzátette, hogy van még egy
további lehetőség, a nagycsaládosok esetében, három gyermektől plusz MJ támogatás
igényelhető a kormányhivatalon keresztül. Elmondta továbbá, hogy nem az MSZP EP
képviselők javaslatát fogadják majd el, hanem Sátoraljaújhely Város Önkormányzat dönt
úgy, hogy támogatja a rászorulókat. Valamint képviselő úrnak tisztázni kellene a
fogalmakat, hogy mi a határozat és mi a rendelet.
Sebes Péter képviselő: felhívta a figyelmet, hogy a Bursa és az Esély Otthon pályázatokra
kevesen jelentkeznek, amely nagyszerű lehetőség a mai gazdasági helyzetben, nagy
lehetőség a fiatalok számára.
Szamosvölgyi Péter polgármester: rossz helyzetbe került Európa, Magyarország és
Sátoraljaújhely is. Elmondható, hogy nem egyedi jelenség ez a világban, Németországban,
Hollandiában is tüntetések voltak, ott is veszélybe került a családok megélhetése. Egyetértett
képviselő úr véleményével, valahol valakik jól keresnek, és háború is folyik a szomszédos
országban.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi rendeletet megalkotta:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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17/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatásról
A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló
beszámoló elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Dr. Lőrincz Anna iskolaorvost, és Nyiriné
Gecse Szilvia védőnőt. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont
kapcsán.
Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Róth József képviselő: nagy hangsúlyt fektetnek a személyes higiéniára, a Fidesz bevezette
a kötelező testnevelés órákat. Megkérdezte, hogy 30 diák le tud-e zuhanyozni 10 perc alatt
egy testnevelés óra után.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ezt a kérdést egy igazgatónak, vagy
testnevelő tanárnak kellene feltenni. Úgy gondolta, hogy nem az iskolaorvos és a védőnő
feladata ellenőrizni, számon kérni.
Vélemények következtek.
Csernai Ferencné képviselő: a szociális bizottság ülésén elhangzott a kérdés, hogy az
ifjúsági védőnő és az iskolaorvos mely iskolákban, milyen feltételekkel végzik a
munkájukat. A szociális bizottság korábbi kérése, miszerint tájékoztassák a gyermekeket,
foglalkozások legyenek, ezek megtörténtek. Bízott benne, hogy a pandémia nem fog olyan
gondot okozni, hogy nem lesz személyes találkozásra lehetőség, hiszen fontos hogy a
vizsgálatok megtörténjenek, a továbbtanulás feltételei biztosítva legyenek. Hozzátette, hogy
azért is küzdenek, hogy a gyerekek ne csak a telefont, az internetet ismerjék, úgy gondolta,
hogy a testnevelés hasznos a számukra.
Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte doktornő, a védőnő és kollégáik
munkáját. Minden felnőtt generációnak a legfontosabb feladata, hogy a felnövekvő fiatalok
számára a legoptimálisabb feltételeket biztosítsák, ellenőrizzék, vigyázzák az egészségüket.
Természetesen vannak problémák, problémás gyerekek és családok. Hozzátette, hogy a
testnevelés órákat egy szakminisztérium, szakállamtitkársága írja elő és nem egy párt.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló
beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2022. (IX.22.) határozata
az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az iskolaegészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
5. Napirendi pont: Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a
közvilágítási karbantartási és javítási munkákról szóló beszámoló elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Eiterer Zoltán a Spie Hungária Kft. üzletág
igazgatóját, és Sütő Andor vállalkozási mérnököt. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni
valójuk a napirendi pont kapcsán.
Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések következtek.
Szabó János képviselő: az anyagban két mondat szól arról, hogy a fák lombja árnyékolja
lámpatestet vagy a fény útját. A leírt két hely mellé sorolná még a Kossuth utcát is.
Véleménye szerint nincs értelme a közvilágításnak a sűrűn nőtt növényzet miatt.
Megkérdezte, hogyan lehetne megoldani, kik végezhetik a gallyazást.
Pasztorniczky István képviselő: az út és térvilágítás kapcsán elmondta, hogy pályázati
forrásból valósultak meg a Magyar Kálváriához vezető út, a Kalandpark parkoló világítása.
Megkérdezte, hogy ezek a világító berendezések átadásra kerültek-e a közvilágítás
üzemeltetőnek, ha nem, akkor ki üzemelteti. Van-e olyan kimutatás, hogy hány út és
térvilágítási fényforrás működik, ami nem a közvilágítási üzemeltetőhöz tartozik.
Eiterer Zoltán üzletág igazgató: a gallyazás nem része a Spie Hungária Kft. és az
önkormányzat között lévő szerződésnek, a telek tulajdonosának a feladata. Jelenleg még nem
tartoznak a kezelésükbe az út és térvilágítási fényforrások, nem tudta megmondani ki az
üzemeltető.
Vélemények következtek.
Schweitzer Tamás képviselő: a fák kivágása és gallyazása törvényileg van meghatározva
és jegyzői hatáskörbe tartozik a végrehajtása. Sátoraljaújhelyben működik egy Fakivágási
Bizottság, személyének vezetésével. Bárki jelezheti a közterület-felügyelet részére a
problémát, a bizottság elé kerül egy nyomtatvány formájában, majd a helyszíni szemle után
határozati javaslat készül a jegyző számára, elfogadás vagy elutasítás után a feladat a
Városellátó Szervezet részére kiadásra kerül. A feladat koordinációt igényel, azonban
folyamatosan működik.
Szabó János képviselő: úgy gondolta, hogy a folyamat lassú, valamint közbiztonság
szempontból is veszélyes, ha éjszaka az útszakaszon sötét van vagy félhomály.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: egyszerűbbnek ítélte, ha a közterület-felügyelet veszi
észre a problémát és közvetlenül adja tovább az információt.
Pasztorniczky István képviselő: nem kapott választ a feltett kérdéseire, mivel a villamos
energia törvény előírja, hogy vagy üzemeltetési engedéllyel rendelkező üzemeltető vagy a
szolgáltatásra kötelezett maga üzemelteti az út és térvilágítási fényforrásokat. Elmondta,
hogy a szolgáltató felé korábban felvetett problémák már megoldódtak. Hozzátette, hogy
egy évvel ezelőtt vállalt egy feladatot, hogy hol szükséges közvilágítás. Példaként kiemelte
az Óvoda közt, amely a Károlyi lakótelep és a Hétszínvirág Óvoda között található, nincs
közvilágítás, sokan járnak arra gyerekekkel. A hiányzó lámpatestek esetében elmondta, hogy
88 meglévő oszlopra lehetne fényforrást tenni, és 196 helyre kellene fényforrást telepíteni
különböző útszakaszokon. Kérdésként merült fel benne, hogy városi szinten, a többi város
igényétől eltekintve, időszakosan kikapcsolni, vagy csökkenteni a közvilágítást, lehetőséget
ad-e erre a jelenlegi vezérlési rendszer.
Átadta polgármester úr részére az általa elkészített anyagot, amelyről úgy fogalmazott, hogy
nem teljeskörű
Szamosvölgyi Péter polgármester: a korábban elkezdett energetikai megbeszéléseken is
felmerült kérdésként, hogy a közvilágítás fel és le kapcsolása mennyire kötött, hiszen
megrendelőként elvárható, hogy a megrendelő kérése szerint működjön a közvilágítás,
sajnos a jelenlegi helyzetben takarékossági céllal.
Kracson Norbert képviselő: Óvoda köz, amely a Károlyi lakótelep és a Hétszínvirág Óvoda
között található, egy szerviz út, nem számít közterületnek. Életvitelszerűen használják az
emberek. Az út két végén valóban nincs lámpatest, hálózatfejlesztésre lenne szükség, de az
alapfeltételek sincsenek meg ehhez. Azóta és jelenleg is a távhő központ belső udvarán lévő
oszlopra került felszerelésre egy lámpatest.
Dankó Dénes alpolgármester: egy évvel ezelőtt vállalta végzettségében a feladatot, elég
hosszú idő állt rendelkezésére. Jobb lett volna ha előzetesen bizottság elé került volna a
anyag és utána a képviselő-testület elé. Képviselő úr tudja a szabályokat, ismerte a féléves
munkatervet, mégis az ülésen kellett átadnia az elmondottak szerint nem teljesen kész
anyagot.
Pasztorniczky István képviselő: az említett út nem szerviz út, még néhai jegyző asszony
idejében lett elnevezve Óvoda köznek. Önként vállalta a munkát, szívességet tett az
önkormányzat részére, de alpolgármester úr is elvégezheti ezt a feladatot ha szeretné.
Szamosvölgyi Péter polgármester: alpolgármester urat abban az esetben lehet felelősségre
vonni, amennyiben a végzettségéhez kapcsolódóan vállal feladatot, és képviselő úrhoz
hasonlóan nem készül el vele időben. Egyetértett alpolgármester úr véleményével.
Eiterer Zoltán üzletág igazgató: a vezérlése a közvilágításnak központi helyről történik, a
károlyfalvi alállomásból történik, nemcsak a városnak, hanem a környező településeknek is.
A módosításra van lehetőség, azonban jelenleg nem megoldható, bizonyos átalakításokat el
kell végezni, ehhez a szolgáltató is kell. Az ezzel kapcsolatos egyeztetésre az MVM ÉMÁSZ
munkatársait is meg kell hívni. A kapcsolódó rendeleteket, az üzletszabályzatot is át kellene
tekinteni előzetesen.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási
karbantartási és javítási munkákról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.
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Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2022. (IX.22.) határozata
a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási
munkákról szóló tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a közvilágítási
tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi
intézményeket érintő tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Donkó József igazgató urat, és Péli
Krisztina szakmai helyettes asszonyt. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valójuk a
napirendi pont kapcsán.
Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester
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
Bizottságdöntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések következtek.
Róth József képviselő: megkérdezte, hogy van-e elég pedagógus.
Donkó József igazgató: megköszönte, hogy lehetőséget kapnak minden évben, hogy
munkájukról, az intézmények munkájáról tájékoztatást adjanak. Hozzátette, hogy a
Sárospataki Tankerületi Központ tájékoztatást ad a képviselő-testület részére. Képviselő úr
kérdésére elmondta, hogy nincs ellátatlan óra a körzetükben.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi
intézményeket érintő tevékenységéről szóló beszámoló 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
171/2022. (IX.22.) határozata
a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

intézményeket

érintő
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sárospataki
Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket érintő tevékenységéről szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
7. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a
Sárospataki Tankerületi Központ által kötött Vagyonkezelési Szerződés
módosítására
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: a szerződés módosításának az oka a városi uszoda felújítása. A
Sárospataki Tankerületi Központ vagyonkezelésében volt az uszoda a felújítás
megkezdéséig. A munkaterület átadásra került a kivitelező részére, ezért vált szükségessé a
szerződés módosítása. A Sárospataki Tankerületi Központ vagyonkezeléséből
előreláthatólag addig kikerül ki az uszoda, amíg a beruházás befejeződik.
Szamosvölgyi Péter polgármester 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 7 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 6 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 Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi
Központ által kötött Vagyonkezelési 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
172/2022. (IX.22.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által
kötött Vagyonkezelési Szerződés módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő‐testülete döntött arról, hogy Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata és a Sárospataki Tankerületi Központ által kötött Vagyonkezelési
Szerződés módosítását az előterjesztés mellékletébe foglalt szerződés szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok,
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Schweitzer Tamás képviselő távozott az ülésről 9:19 órakor.
8. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési
Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi
munkatervének elfogadására
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Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Budainé Bodnár Edit intézményvezető
asszonyt, megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester
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
Bizottságdöntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Szabó János képviselő: tiszteletét fejezte ki a Kossuth Lajos Művelődési Központ
dolgozóinak, hogy a járványhelyzet idején is végezték munkájukat. Ők akkor dolgoznak,
amikor legtöbben pihennek vagy szórakoznak. A mozival kapcsolatban elmondta, hogy 5 fő
alatt nem indítanak el vetítést. Több alkalommal telefonált, más-más dolgozóval beszélt, úgy
gondolta, hogy nem jegyzik az érdeklődőket.
Sebes Péter képviselő: a beszámolót olvasva nagyobb városok is megirigyelhetnék azt a
program kavalkádot, amit biztosít a művelődési központ. Gratulált igazgató asszonynak és
munkatársainak. Kiemelte, hogy rugalmasan alkalmazkodnak az iskolák, kollégiumok
eseményeihez és a fiatalok igényeihez.
Szőnyi István képviselő: mindenki megtalálja a maga számára megfelelő rendezvényt,
eseményt. Sok esetben egyeztetnek a filmvetítésekről az alsó tagozat osztályai számára.
Igazgató asszonynak és munkatársainak a jövőre nézve jó egészséget és sok sikert kívánt.
Pasztorniczky István képviselő: az elkövetkezendő tél más lesz, mint az eddigiek az
energiakérdések miatt. Polgármester úr említette, hogy intézkedési terv készül, bizottsági
ülésen ígéretet kapott, hogy valamilyen tájékoztatást kapnak, hogy milyen intézkedés
várható az intézményeket érintően is. Megkérdezte, hogy a művelődési központot illetően
van-e intézkedési terv és be fog-e zárt a tél folyamán.
Szamosvölgyi Péter polgármester: jelenleg a vélemények zajlanak, elmondta, hogy
válaszadásra van lehetőség.
Schweitzer Tamás képviselő visszaérkezett az ülésre 9:24 órakor.
Budainé Bodnár Edit intézményvezető: a Latabár Mozi felújítására, beindítására pályázati
összeget nyertek, ennek feltétele, hogy Art Mozi előadásokat, művészfilmeket is vetíteni
kell, az 5 fő alatti számot nem ők találták ki, hanem az a pályázat része. E-mailben lehet
jelezni, hogy mikor melyik filmre jönnének és megjelölhetik, hogy melyik sor melyik székét
szeretnék. Ez jobb lenne a telefonos érdeklődésnél. A beszámolóból látható, hogy mely
előadásokra milyen az érdeklődés, a 3D előadásokra a legnagyobb. Kollégáival együtt
figyelembe veszik a hétköznapokat, a hétvégéket, az ünnepnapok első és második napját.
Elmondta továbbá, hogy hónapok óta elkezdődött egy folyamat, intézkedési terv készült,
minden területen kidolgozták a rezsicsökkentés és a programok tekintetében, hogy az előttük
álló nehéz helyzetet hogyan tudják átvészelni, úgy hogy a lakosságot, az érdeklődőket veszik
figyelembe. Polgármester úrral egyeztettek, az ünnepek alatt dolgoznak, a január és február
hónapban elsősorban pályázatírás, munkaterv, költségvetés készítése folyik, a Kultúra Napja
zajlik, ekkor be tudnának zárni. Az otthon végezhető munkák és a fizikai munkák
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koordinálása kellett a covid alatt is. Kérték az oktatási intézményeket, hogy a
rendezvényeket, a szalagavatókat a fűtési szezon előtt tartsák meg, inkább csak főpróba
legyen a Művelődési Központban, előzetesen a saját intézményeikben gyakoroljanak.
Hozzátette, hogy a tavalyi évben pályázati forrásból hűtő-fűtő berendezést szereltek több
irodába és kávéházba is.
dr. Terdik Sándor jegyző: az intézkedési terv létezik, jó ideje napirenden van, sokat
beszélünk a feladatokról ezért a konkrét terv a kidolgozása folyamatos. A kiadott
feladatokhoz felelősök is tartoznak. Polgármester úr írásbeli beszámolót kért, jelenleg
ezeknek a feldolgozása zajlik, amint elkészül, kiosztásra kerül a képviselő-testület számára
– úgy, hogy a kijelölt feladatok mellé az elvégzett munka is feltüntetésre kerül – elektronikus
úton.
Szamosvölgyi Péter polgármester: sokat egyeztettek igazgató asszonnyal, mennyi energia,
munka van abban, hogy kevés pénzből színvonalas programot tudjanak adni az itt élőknek,
az ide látogatóknak. Véleménye szerint színes a kulturális élet Sátoraljaújhelyben, igazgató
asszony jó csapatot irányít. További egyeztetések szükségesek – annak tekintetében, hogy a
védett intézmények energiaszámlái hogy alakulnak, mennyiben kerülnek kompenzálásra – a
csökkentés, vagy a bezárást illetően.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2022. évi 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
173/2022. (IX.22.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és a 2022. évi munkatervet elfogadja.
9. Napirendi
pont:
Előterjesztés
Tokaj-Hegyalja
együttműködési szerződés megkötésére

Egyetemmel

történő

Szamosvölgyi Péter polgármester: a múlt hét szombaton került megrendezésre a TokajHegyalja Egyetem tanévnyitó ünnepsége, ahol 5 sátoraljaújhelyi hallgató volt jelen a 7
felvételt nyert fiatal közül. Az Egyetem és a 27 tokaj-hegyaljai önkormányzat kötött egy
együttműködési megállapodást a nyár folyamán, amely kapcsán egy ösztöndíj programot
indítottak útjára. Az ösztöndíjprogram keretében a tanulók havi 50.000,- forint támogatásban
részesülnek 10 hónapon keresztül, melyet fele-fele arányban az Egyetem és az
Önkormányzat biztosít számukra. A fő cél, hogy azok a fiatalok, akik pedagógusok
szeretnének lenni, illetve borászattal, vendéglátással foglalkozni egyetemi szinten, itt
maradjanak, érezzék a támogatást, hogy szükség van rájuk. Elmondta, hogy a tanévnyitó
ünnepség keretén belül aláírásra kerültek az együttműködési megállapodások, azonban
szükséges a képviselő-testület általi utólagos jóváhagyás.
15

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István és Lukács Tamás képviselőket, hogy
ismertessék a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság és a Pénzügyi
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.
Lukács Tamás képviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottságdöntését, mely szerint a bizottság
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Pasztorniczky István képviselő: támogatja az ösztöndíj programot, és kérte, hogy bővítsék
ezt az együttműködést, bevonásra kerülhetne az Aszú Bölcsője Egyesület, valamint a
gyakorlati helyek biztosítása.
Szamosvölgyi Péter polgármester: az Aszú Bölcsője Egyesület elnöke, Rák Gergely részt
vett a Díszteremben tartott fórumon, ahol rektor asszony volt a vendég és válaszolt a
kérdéseire, illetve elmondta elképzeléseit. Több mint 20 fős az Egyesület taglétszáma, úgy
látszik, hogy bővülni fog még, új programokkal gondolkodnak. Hozzátette, hogy két helyen
már látható a 37-es főúton az Ungvári Pincekert és a Zsólyomkai Pincesor turisztikai táblája,
továbbá a városban is. Remélte, hogy nívós programok lesznek a borral kapcsolatban, hogy
bemutathassák a tudásukat a borászok.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő együttműködési
szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
174/2022. (IX.22.) határozata
a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel történő Együttműködési Szerződés megkötéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a TokajHegyalja Egyetemen állami ösztöndíjjal támogatott alapképzés nappali tagozatára felvételt
nyert, az önkormányzati településen állandó lakcímmel rendelkező hallgatók egyetemi
tanulmányainak támogatása érdekében a Tokaj-Hegyalja Egyetem és Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat közötti Együttműködési Szerződés megkötéséhez - az előterjesztés
mellékletébe foglalt szerződés rendelkezései szerint – utólagosan hozzájárul.
A támogatás összege havi 50.000,- forint, melyet az Egyetem és az Önkormányzat fele-fele
arányban (25.000,- forint – 25.000,- forint) biztosít.
10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága
által végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester
kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését.
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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.
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett
tevékenységéről szóló beszámoló 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
175/2022. (IX.22.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

11. Napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra
Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
dr. Terdik Sándor jegyző: az ülés elején felvetődött a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz történő csatlakozás és a támogatás. A szociális
rendeletben módosítása révén nagyobb összeggel tudja támogatni a diákokat az
önkormányzat, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a csatlakozást. A kezdetektől
támogatja az önkormányzat a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik felsőoktatási intézményben
szeretnének tanulni. Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el a csatlakozást, azzal a
kiegészítéssel, hogy az első napirendi pontban megszavazott módosítással már az emelt
összeggel tudják támogatni a diákokat.
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 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. Hozzátette, hogy az első napirendi
pontnál elfogadásra került a családban az egy főre eső jövedelem összegének emelése.
Remélte, hogy több pályázat érkezik be. Bizottsági ülésen kérték, hogy megfelelő módon
legyen hirdetve a honlapon, és az oktatási intézményekben. A pályázat kapcsán elmondta,
hogy az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásának határideje: október 3, a pályázatok
beérkezésének határideje november 3, az EPER Bursa rendszerben kell rögzíteni az
adatokat, majd kinyomtatni, a szükséges mellékletekkel ellátni és a Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Szociális és Hatósági Osztályára kell benyújtani.
Kérdések, vélemények következtek.
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Róth József képviselő: véleménye szerint a most megemelt összeggel, egy három tagú
család esetében, - egy minimálbér, egy garantált bérminimum jövedelemmel – nem tudnak
pályázni, még feljebb kellene emelni az összeget.
Szamosvölgyi Péter polgármester: nagyobb és gazdagabb város önkormányzataként meg
lehetne duplázni az összeghatárt, azonban a jelenlegi lehetőségek ezt itt sajnos nem teszik
lehetővé.
Csernai Ferencné képviselő: a garantált bérminimum esetében 0,665-el kell szorozni, így
megkapható a kézhez kapott összeg, plusz a minimálbér, ennek megfelelően kerül
kiszámításra az egy főre eső jövedelem a háromfős család esetében is. Az elbírálásnál nem
haladhatja meg a 99.750,- Ft összeget, illetve ha tartós beteg vagy fogyatékos személy van
a családban a 128.250,- Ft-ot személyenként.
Róth József képviselő: elmondta, hogy Magyarországon a családok 60-70%-a egy
gyermekes. A korábban említett három fő család esetében 3x99.750,-Ft összegtől
kevesebbet kellene keresniük a szülőknek.
Szamosvölgyi Péter polgármester: jelen esetben a rendelkezés szociális tételeket is
figyelembe vesz, szociális feltételeknek is meg kíván felelni.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter
polgármester elfogadásra javasolta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
176/2022. (IX.22.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy
1. csatlakozik hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
2. elfogadja az Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerződési
feltételeit,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásban részesített ösztöndíjasok havi
támogatási összegét az Általános Szerződési feltételek szerinti ütemezésben előre
átutalja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
Felhatalmazta
1. a jegyzőt, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
18/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet alapján gondoskodjon az „A” és „B” típusú
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elkészített
pályázati kiírásainak megjelenéséről,
Határidő: 2022. október 3.
2. a polgármestert, hogy az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló nyilatkozatot
írja alá
Határidő:
a nyilatkozat beküldésére: 2022. szeptember 30.
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a pályázat kiírására: 2022. október 3.
a pályázatok benyújtására: 2022. november 3.
12. 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
- az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az alábbiak szerint:
1. módosítsa a 163/2022 (VIII.23.) határozatát a következők szerint:
,,Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy
megvásárolja az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2931/2 helyrajzi
számú ingatlant és a 2931/1 helyrajzi számú ingatlanban található kk. Cadar
Jeremy Cristian 2/4 tulajdoni hányadú tulajdonrészt, 1.200.000,- Ft és 1.500.000,Ft közötti vételáron.
2. vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 973/B/1 helyrajzi
számú, természetben Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 57. B. épület 1. ajtó alatti ingatlant,
azzal a kitétellel, hogy Magyar Sándor részére a társasházban biztosít bérleti
lehetőséget az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban. A vételárat az
Önkormányzat nem adja át az eladónak, hanem a bérleti díjba kerül beszámításra.
3. vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 3183/A/3 helyrajzi
számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 67. szám alatti ingatlant
7.000.000,- Ft vételáron.
4. vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 1250/A/5 helyrajzi
számú, természetben Sátoraljaújhely Rákóczi utca 24. I/1 alatti 107 m2 alapterületű
lakást 8.000.000,- Ft áron.
5. idegenítse el a sátoraljaújhelyi 1050/A/1 helyrajzi számú, természetben
Sátoraljaújhely Kinizsi u. 2. 1. ajtó alatti ingatlanban található 1/5-őd tulajdoni
hányadát 720.000,- Ft áron.
6. éljen az elővásárlási jogával, és vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti
sátoraljaújhelyi 698 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság utca
19. szám alatti 420 m2 alapterületű ingatlant 2.200.000,- Ft vételáron.
7. vegye tudomásul az elbirtoklás tényét az ingatlan-nyilvántartás szerinti
sátoraljaújhelyi 10422/6 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
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 határozatot hozta:
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
177/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy módosítja a
163/2022 (VIII.23.) határozatát a következők szerint:
,,Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja
az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2931/2 helyrajzi számú ingatlant és a
2931/1 helyrajzi számú ingatlanban található kk. Cadar Jeremy Cristian 2/4 tulajdoni
hányadú tulajdonrészt, 1.200.000,- Ft és 1.500.000,- Ft közötti vételáron.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja
az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 973/B/1 helyrajzi számú, természetben
Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 57. B. épület 1. ajtó alatti ingatlant, azzal a kitétellel, hogy
Magyar Sándor részére a társasházban biztosít bérleti lehetőséget az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban. A vételárat az Önkormányzat nem adja át az eladónak,
hanem, a bérleti díjba kerül beszámításra.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
179/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja
az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 3183/A/3 helyrajzi számú, természetben
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 67. szám alatti ingatlant 7.000.000,- Ft vételáron.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja
az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 1250/A/5 helyrajzi számú, természetben
Sátoraljaújhely Rákóczi utca 24. I/1 alatti 107 m2 alapterületű lakást 8.000.000,- Ft áron.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
181/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elidegeníti a
sátoraljaújhelyi 1050/A/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely Kinizsi u. 2. 1. ajtó
alatti ingatlanban található 1/5-őd tulajdoni hányadát 720.000,- Ft áron.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
182/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy él az
elővásárlási jogával, és megvásárolja az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi
698 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 19. szám alatti 420 m2
alapterületű ingatlant 2.200.000,- Ft vételáron.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
183/2022. (IX.22.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy tudomásul
veszi az elbirtoklás tényét az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 10422/6
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
13. 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 határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2022. (VI.23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

14. Napirendi pont: Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: felhívta a szeptember 23-i programokra a jelenlévők és
a televízió nézők figyelmét. 13 órakor V. István Király szobrának koszorúzására kerül sor,
ünnepi beszédet mond Tóth Csaba Gábor a Zemplén Kalandpark igazgatója. 15 órakor „Egy
város ezer arca” – Sátoraljaújhely a reformkortól a rendszerváltásig” című új, állandó
várostörténeti kiállítás megnyitója kezdődik. 17 órakor a Város Napi Díszünnepség
keretében átadásra kerül a Közmegbecsülés és a Dr. Boda Pál Sport Díj, majd egy rövid
megvendégelés után a hivatal udvarán a belső falra egy pályázaton nyert fényfestést lehet
megtekinteni 19:30 órától. Szeretettel várja a hivatal dolgozóit és a város lakóit egyaránt.
Tekintettel arra, hogy további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi
Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 56
perckor berekesztette, majd zárt ülésen folytatták a munkát.
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K.m.f.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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