
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/771-5/2023. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 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: 2023. február 28. 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 

Szabó János 

képviselők 

 

Távol volt:  Sebes Péter  

Szőnyi István  

   képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Stumpf Imre 

Jánosné önkormányzati tanácsadó, Bartus István Főépítész, 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. Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető, Matisz 

István osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Cseh Ádám ügyvezető, ÁD-CSE-WO Kft. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, dr. Terdik 

Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Jánosi 

Attila osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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

az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 10 

képviselő jelen van, továbbá megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb javaslata a napirendeket 

illetően. 
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Tekintettel arra, hogy javaslat 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 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző  

2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

közszolgáltatási díj megváltozására vonatkozó kérelem elfogadására 

Előterjesztő: Cseh Ádám ügyvezető, ÁD-CSE-WO Kft. 

4. Előterjesztés a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére 

vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által történő 

2023. évi közmunka program indítására, valamint a programterv benyújtására 
Előterjesztő:dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. és IV. számú felnőtt háziorvosi körzetek 

összevonásával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadására és benyújtására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

7. Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására  
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

9. Egyebek 

 

 

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

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a 2022. évi költségvetés utolsó módosítására kerül sor. A tavalyi év 

jó példa arra, hogy az év elején elfogadott költségvetést a körülmények változása milyen 

módon tudja befolyásolni. A zárszámadás előtti költségvetés módosítása az éves bevételeket és 

kiadásokat tartalmazza. 

 

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

kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok döntéseit. 

 

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, továbbá Sebes Péter képviselő távollétében ismertette az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

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

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

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára, továbbá Szőnyi István képviselő távollétében 

ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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. 

 

Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy a képviselő-testületi ülések 

jegyzőkönyveinek feltöltéséről kinek kell gondoskodnia.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a jegyzőnek kell gondoskodnia erről.  

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: kérdését az indokolta, hogy nem találta az előző költségvetés 

módosítások alkalmával készült jegyzőkönyveket a város honlapján. Nem értett egyet azzal, 

hogy amíg önként vállalt feladatként a Zemplén Televízió részére 80 millió forint, addig 

kötelező feladatként a közutak üzemeltetésére 22 millió forint, a környezetvédelmi alapra 

csupán 17 millió forint került meghatározásra. Az arányok miatt olvasta fel a számokat.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az önkormányzat költségvetésében olyan külső és belső 

ráhatások vannak, amiket nem láthatunk előre. A városnak folyamatosan fejlődnie kell minden 

téren, és a TV működése szükséges a város lakosságának folyamatos tájékoztatása céljából.  

Példaként említette, hogy Széphalom irányából a körforgalomtól a Rendőrség épületéig a fő 

utca újraaszfaltozása 100 millió forintba kerül amit, bár nagyon szeretne megvalósítani a 

jelenlegi helyzetben a város nem tud finanszírozni. 

 

Pasztorniczky István képviselő: a jelenlegi helyzet miatt említette az utak állapotát. Sokan 

keresik meg azzal, hogy mikor fejeződik be a szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetés 

szétválasztásának programja.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: technikai sorrendje van a műszaki dolgoknak, nem lehet 

nagyon gyorsan leaszfaltozni a kiásott részt. Korábban elmondásra került, hogy ahol nem 

megfelelő a munka minősége nem fogják átvenni. A beruházás év végére kell, hogy 

befejeződjön a helyreállítással együtt.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 
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költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 8 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra 

 

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

Lukács Tamás és Schweitzer Tamás képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság és a 

Városüzemeltetési 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. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy milyen összeggel kerül benyújtásra a pályázat. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: jelenleg nincs pontos összeg, körülbelül 30-40 millió forint adódik 

össze a pályázat benyújtásának határidejéig, a lejárt számlák tekintetében.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra vonatkozó 

előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

22/2023. (II.28.) határozata 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásához történő hozzájárulásról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 

XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján történő pályázat benyújtáshoz a rendkívüli 

önkormányzati támogatás elnyerése érdekében hozzájárul. 
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Felhívta a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására, 

Felkérte a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatási díj megváltozására vonatkozó kérelem elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Cseh Ádám ügyvezető jelezte, hogy a képviselő-testületi 

ülésen nem tud részt venni. A kialakult gazdasági környezet és magas üzemanyagár miatt a 

vállalkozás zavartalan működése érdekében kérte a jogszabályi feltételek betartása mellett a 

háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díj emelését. 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás, Schweitzer Tamás és Kracson Norbert 

képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

közszolgáltatási díj megváltozására vonatkozó kérelem elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2023. (II.28.) határozata 

a háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díj 

megváltozására vonatkozó kérelem elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az ÁD-CSE-WO 

Kft. által kérelmezett háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

közszolgáltatási díj 1.310,- Ft + ÁFA/m3 díjról 1.760,- Ft + ÁFA/m3 díjra történő emelését a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási szennyvíz gyűjtésére, 

szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (VI.22.) önkormányzati 

rendeletének 13.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadja. 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és 

elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
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Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte 

Lukács Tamás, Schweitzer Tamás és Kracson Norbert képviselőket, hogy ismertessék a 

Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság döntését. 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja 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 javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára, továbbá Sebes Péter képviselő távollétében ismertette az Ügyrendi 

és Nemzetiségi 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 a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó 

szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

által történő 2023. évi közmunka program indítására, valamint a programterv 

benyújtására 

 

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

Lukács Tamás, Schweitzer Tamás képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság, a 

Városüzemeltetési Bizottságdöntését. 

 

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. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az ülés előtt kiosztásra került a módosított határozati javaslat az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által történő 2023. évi közmunka program 

indításáról, amely a Városellátó Szervezettel került kibővítésre. Idén került bevezetésre, hogy 
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az önkormányzat intézményeinek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programba való 

csatlakozásához testületi határozat szükséges.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által 

történő 2023. évi közmunka program indítására, valamint a programterv benyújtására 

vonatkozó módosított előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2023.(II.28.) határozata 

az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által történő 2023. évi közmunka 

program indításáról, valamint a programterv benyújtásáról 

 

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

2023.03.01-2024.02.29 közötti időszakban Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  

- Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

- Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ,  

- Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény,  

- Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde  

- Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 

intézményei által megvalósítani tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 

indításához, valamint a programterv benyújtásához hozzájárul. 

 

Felhatalmazta az intézmények vezetőit a programok megvalósulásával kapcsolatos eljárások 

lefolytatására, a hatósági szerződések aláírására, a megvalósításhoz szükséges szerződések 

(esetleges módosítások) megkötésére.  

 

Felhívta az intézmények vezetőit a pályázatok pozitív elbírálása esetén a programok 

végrehajtására, valamint a programok során felmerülő önrész megfizetésére. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi II. és IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzetek összevonásával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadására és 

benyújtására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a hosszabb ideje betöltetlen II. számú és IV. számú háziorvosi 

körzetek jelenleg helyettesítéssel vannak ellátva. A hosszú távú biztosítás érdekében indokolttá 

vált a két körzet összevonása, és állandó megbízással történő ellátása. A régi új orvos jönne 

vissza az összevont körzetbe, akivel a tárgyalások folyamatban vannak az összevonás utáni  

orvosi ellátás működése céljából.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Kracson Norbert képviselő: megkérdezte, hogy Rudabányácska és Széphalom, továbbá 

Alsóberecki és Felsőbereki településekre is fog-e járni az orvos.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a szerződésben foglaltak szerint kell a két körzet településeit is 

ellátni. Egyeztetések folynak az érintett települések vezetőivel, legalább heti egyszer szükséges 

az egészségügyi ellátás helyszínen történő biztosítása. 

 

Vélemények következtek.  

 

Csernai Ferencné képviselő: a működési engedélyekben szerepel, hogy a IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet esetében Széphalomban, Alsó- és Felsőbereckiben, a II. körzet esetében 

Rudabányácska településeken élőket is el kell látni. Korábban kérte, hogy egyeztessenek még a 

területi ellátási kötelezettségről szóló szerződés megkötése előtt, jegyző úrral történt 

megbeszélésen a doktornő vállalta az említett területek ellátását is. Hozzátette, hogy a 

képviselőket ne zavarja a két körzethez tartozó 3269 lakosságszám, mert a szabad 

orvosválasztás alapján nem feltételezte, hogy ennyi a tényleges betegkártya szám is, tekintettel 

arra, hogy a hosszú ideje betöltetlen álláshely miatt többen más háziorvoshoz jelentkeztek át. 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a sátoraljaújhelyi II. és IV. számú felnőtt háziorvosi 

körzetek összevonásával kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadására és benyújtására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2023.(II.28.) határozata 

a sátoraljaújhelyi II. és IV. számú felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatos 

szándéknyilatkozat elfogadásáról és benyújtásáról 

 

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

melléklete szerinti területi ellátási kötelezettséggel működő sátoraljaújhelyi II. számú 

(050091329 háziorvosi szolgálat) és IV. számú (050091331 háziorvosi szolgálat) felnőtt 

háziorvosi körzetek - 2023. június 1. napjával történő- összevonásával kapcsolatosan 

szándéknyilatkozatot fogad el és nyújt be a praxiskezelő szervhez, az Országos Kórházi 

Főigazgatósághoz.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az összevonással kapcsolatos további nyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

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

Lukács Tamás képviselőt és Szőnyi István képviselő távollétében Schweitzer Tamás képviselőt, 

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

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. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Szőnyi István távollétében 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. 

 

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

elfogadásra javasolta az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

26/2023.(II.28.) határozata 

az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat 

által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja.  

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
 

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

megkérte Palicz István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntéséről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta,4 igen szavazattal, egyhangúlag 

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

 

- ne vásárolja meg az ingatlan nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 109/8/A/16 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 1. I/8. szám alatti 52 m2 

alapterületű 2 szobás komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

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

elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás pontját a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak szerint.  
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Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

27/2023.(II.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem vásárolja 

meg az ingatlan nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 109/8/A/16 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 1. I/8. szám alatti 52 m2 alapterületű 2 szobás 

komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek  

 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításra 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló kormányrendelet 

alapján a biztosított támogatás elszámolása céljából szükséges az Alapító Okirat módosítása, új 

COFOG számmal került kibővítésre.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István képviselő távollétében Schweitzer Tamás 

képviselőt, hogy ismertesse a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Szőnyi István távollétében 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. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításra 

vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 10 tagja, 10 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

28/2023.(II.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

 

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

működő Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár Módosító Okiratát, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 
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Felhívta a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a mai nappal lejárt a határideje annak, hogy a történelmi 

egyházak benyújtsák igényüket az oktatási feladatokat ellátó intézmények tulajdonba vételére, 

amelyeknek az önkormányzat a tulajdonosa, a szerződések az elkészítése folyamatban van. A 

görögkatolikus egyház a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot, a római katolikus egyház a Szent István 

Katolikus Technikum és Gimnázium  épület együttesét és az óvodát, a református egyház pedig 

a Petőfi Sándor Református Általános Iskola épületét szeretné tulajdonba venni. Hozzátette, 

hogy a Georgikon esetében több kérdés tisztázásra vár, a konyha, a kollégium, valamint az 

uniós pályázat utánkövetésével kapcsolatban. Megkérdezte, hogy szerződések aláírásának mi a 

határideje.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az tanítás megkezdéséig, szeptember 1. napjáig kell a 

szerződéseket aláírni. 

 

Palicz István képviselő: értesítést kapott arról, hogy a Hecske utca, a Tokaji Ferenc utca, a 

Köves utca környékét vasárnap délelőtt két férfi járta be, és azt kérdezték az ott lakóktól, hogy 

szeretnének-e aszfaltoztatni. Telefonon kereste Hideg Lajos urat, és főépítész urat ez ügyben, 

és azt a tájékoztatást kapta, hogy a közeljövőben nem lesz aszfaltozás a városban. Javasolta, 

hogy a TV-ben nyilatkozni kell a lakosság tájékoztatása érdekében.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: rendőrkapitány úrnak jelezni kell az esetet, kérte képviselő 

urat, hogy nyilatkozzon, továbbá javasolta, hogy a lakosság készítsen fényképet az elkövetőkről 

a beazonosításuk érdekében.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az előző előterjesztés kapcsán megkérdezte, hogy jogszabály 

változás miatt merült-e fel az egyházaknak történő ingatlan átadás, és van-e mérlegelési 

lehetősége az önkormányzatnak.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: amennyiben az önkormányzat vállalja tovább működtetni az 

oktatási intézményt akkor nem.  

 

Szabó János képviselő: megkérdezte, hogy az ott dolgozóknak érinti-e a munkaszerződését.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: nem érinti, a fenntartói szerződéssel vállalták az 

intézményben dolgozók foglalkoztatását is. Önkormányzati tulajdonú ingatlan átadására kerül 

sor, azzal a feltététellel, hogy az adott ingatlanban a kérelmező egyház hitéleti, szakrális vagy 

köznevelési feladatot lásson el. Megkérdezte, hogy a képviselő-testületnek ebben az ügyben 

szükséges-e döntést hoznia.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a kapcsolatfelvétel megtörtént, megküldik majd a szerződés 

tervezetet, amely átvizsgálásra kerül, különböző igények merülhetnek fel. A képviselő-testület 

hozzájárulhat, de nem szükséges a jóváhagyása a tulajdon átruházáshoz. 
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Csernai Ferencné képviselő: tájékoztatásként elmondta, hogy a rendőrség a bűncselekmények 

megelőzésére vonatkozóan tájékoztató előadást tartott az idősek klubjában, valamint 

információt kértek arról, hogy mely utcákban hány idős ember él.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: nem lehet leszűkíteni ezt a kört, minden utcában vannak 

idős emberek.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: tájékoztatta a testületet, hogy március 3-án elkezdődik az 

Andrássy 200 Emlékév, amelyre a meghívó kiküldésre került a képviselő-testület tagjainak is. 

A nyitórendezvény Tőketerebesen az Andrássy Múzeumban lesz, ahol Oláh Tamás rövid 

ismertetőt tart a koszorúzás előtt. 

 

Palicz István képviselő: az oktatási intézmények tulajdonjogával kapcsolatban elmondta, hogy 

a szlovák iskola kapcsán kötött szerződésben szerepel az évenkénti tájékoztatási kötelezettség, 

e tekintetben szükség van egyeztetésre az egyházak esetében is.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a törvény elég szűkszavúan fogalmaz, és nincs benne beszámolási 

kötelezettség az átvett tulajdon használatával kapcsolatban, de meg fogják vizsgálni a 

lehetőségeket ezzel kapcsolatban. 

 

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

polgármester a nyílt ülést 8 óra 37 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

   jegyző       polgármester 









































































 

25/2023. (II.28.) határozat melléklete  

 

 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet (050091329 háziorvosi szolgálat): 

Sátoraljaújhely: Alsózsolyomka u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky u., Benczúr u., Boda-dűlő, 

Budai Nagy Antal u., Csalogány u., Harkály u., Hársfa u., Hegyalja u., Hunyadi u., V. István 

király sétány, Kazinczy u. 1-től a sátoraljaújhelyi szakasz végéig, 100-tól a sátoraljaújhelyi 

szakasz végéig, Kiscepre, Korányi Frigyes u., Kökény u., Lakatos u., Lehel u., Malom u., 

Mártírok útja, Miklósy István u., Móricz Zsigmond u., Ősz u., Pacsirta u., Petőfi Sándor u., 

Pincék völgye, Rigó u., Seregély u., Szív u., Táncsics tér páros oldal, Torzsás u., Tőke-sor, 

Ungvári Pinceköz, Vásár tanya. 

 

Sátoraljaújhely-Rudabányácska: Alsórét u., Bányácska u., Erdőalja sor, Fenyves u., Gomba., 

Görbe u., Kárpát u., Lőtér u., Szabadság u., Vadász u. 

 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet (050091331 háziorvosi szolgálat):  

 

Sátoraljaújhely-Széphalom: Dombocska köz, Hegyköz u., Hosszúláz u., Jakobinus u., Kisvasút 

u., Múzeum u., Kazinczy u., Temető u., Tűzoltó tér Ybl Miklós u. 

Alsóberecki és Felsőberecki települések  

 

 

 



28/2023. (II.28.) határozat melléklete 

Okirat száma: M1/2023. 

Módosító okirat 

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által 2020. 
szeptember 24. napján kiadott, A3/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 28/2023. (II.28.) önkormányzati határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki: 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

8 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 
2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, a kulturális 
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, legfeljebb 5 évre a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a 
Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Sátoraljaújhely, „időbélyegző szerint”      

P.H. 

 

Szamosvölgyi Péter István 
polgármester  

  



Okirat száma: A1/2023. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.09.13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

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

 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény feladata a helyi könyvtári tevékenység 
ellátása, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 



rendelkezésre bocsátása.  A szabadidő művelődési célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok ellátása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény biztosítja a  Gyűjtőköri Szabályzat 
figyelembe vételével a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai 
ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti 
értékű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és 
hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot – kivéve 
az Ltv. hatálya alá tartozó, irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumentum – 
beszerzését, használatát, megőrzését és védelmét. Tájékoztatja a könyvtárhasználókat a 
nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól és ezek eléréséről. A 
szabadidő kulturális, művelődési célú eltöltéséhez író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő 
előadások szervezése, kiállítások rendezése.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

6 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

7 082044 Könyvtári szolgáltatások 

8 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

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

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv élére pályázat alapján, a 
kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes 
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki, határozott időre, 
legfeljebb 5 évre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján. A 
költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 



 Foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

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

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

 

 


