
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-52/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről. 

 

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

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

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. október 26. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

Csernai Ferencné    

Kracson Norbert 

Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

 

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

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

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik 

Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kababik 

Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Stumpf Imre Jánosné önkormányzati 

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

Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István Főépítész. Schneiderné 

Dudás Mária ügyvezető Virág Ker-Tem Kft.  

 

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

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

osztályvezető, dr. Madák Tímea osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Schneiderné 

Dudás Mária ügyvezető Virág Ker-Tem Kft. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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

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

12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek egyéb 

javaslata. 
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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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

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

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra 

jutó napi összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27) határozata 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

7. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

9. Egyebek 

 

 

Zárt ülésen: 

Előterjesztés a „B“ típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságának 2022. évi felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 2022. szeptember 23-án 26. alkalommal került 

megrendezésre a Fényes Újhely- Fényes Zemplén idegenforgalmi vetélkedő a Városháza 

Dísztermében, megköszönte a Városvédő és Szépítő Egyesületnek a szervezést, a munkát és 

a verseny lebonyolítását. Ugyanezen a napon az V. István király szobrának koszorúzását 
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követően az „Egy város ezer arca” címmel kiállítás megnyitó volt a Petőfi Irodalmi Múzeum 

– Kazinczy Ferenc Múzeumában, majd délután díjátadásokra, valamint este fényfestésre 

került sor a Városháza udvarán. Szeptember 24-én Rúzsa Magdi koncert volt a Városligetben 

rengeteg érdeklődő jelenlétével. Ugyanezen a napon Hauzer Mártonné Károlyfalvai lakost 

köszöntötte képviselő asszonnyal 90. születésnapja alkalmából, jó egészséget kívánt neki. 

Szeptember 28-án közbiztonsági megbeszélésen vett részt, majd „A Mi vidékünk” című 

adománygyűjtő kiállításon a Zemplén Galériában, amelyen Karajz Ferenc, Karajz Péter és 

Karajz Ágnes fotói láthatóak, és november 30-ig tekinthetők meg.  

Szeptember 30-án a Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület táblájának avatására került 

sor a Magyar Kálvárián. Október 1-én a XV. Nemzetközi Kórusfesztivál került 

megrendezésére a Kossuth Lajos Művelődési Központban. Október 3-án újabb egyeztetés 

zajlott az intézményvezetőkkel az energiahatékonyság témakörében. Október 4-én Szabó 

Bélánét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából, jó egészséget kívánt neki, ugyanezen a 

napon az Idősek Világnapja alkalmából mondott köszöntőt a Latabár Színházban, továbbá 

találkozott Pozsony nagykövetével, Balogh Csabával, akivel egy órás megbeszélésen vett 

részt. Zboró (Zborov) polgármesterének és kísérőinek látogatására került sor október 5-én,  

amelynek témája a Kossuth Lajos Művelődési Központban megrendezése kerülő kiállítás 

volt. Hozzátette, hogy ugyanezen a napon aláírásra került a szerződés a Festo AM Kft. és az 

önkormányzat között. Október 6-án koszorúzásra került sor Széphalomban az Aradi 

Vértanúkra történő megemlékezés keretében. Október 8-án Idősek Napja rendezvény volt 

Széphalomban, és Családi Nap Károlyfalván. Október 9-én a Polgármester Ösztöndíjasa lett 

Naár Vivien Léna a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákja.  

Október 13-án rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, október 14-én 50. alkalommal került 

megrendezésre az „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntője, mely 

pénteken a diákok írásbeli fordulójával vette kezdetét. Ugyanezen a napon Kováts Dániel 

tanár úr és Nyiri Péter igazgató úr Széphalmon mutatta be a versenyhez kapcsolódó tízedik 

kötetet, A nemzeti lélek ébresztője az „Édes Anyanyelvünk” verseny fél évszázada című 

kiadványt. Másnap a Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárában, valamint a Városháza 

dísztermében szóban mérettettek meg a versenyzők. Vasárnap Kazinczy Ferenc sírjának 

koszorúzásával kezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó, ahol Juhász Judit, 

az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke mondta el értékes gondolatait. A legjobban 

teljesítő diákok az Emlékcsarnok előtt vehették át jutalmukat, a Kazinczy Ferenc Társaság 

különdíját Fehér József tiszteletbeli elnök Horváth Krisztinának, a kolozsvári Apáczai Csere 

János Elméleti Líceum tanulójának nyújtotta át, A Magyar Nyelv Múzeuma különdíját 

Buborék Márkó, a budapesti BMSZC Neumann János Informatikai Technikum diákja kapta. 

Kiemelte, hogy újra száz fő feletti létszámban vettek részt a diákok a versenyen.  

Október 17-én szüreten vettek részt az önkormányzat szőlőjében. Október 18-án két fő 

honosítására került sor a polgármesteri irodában, ugyanezen a napon megtörtént az uszoda 

átalakításának megvalósítását célzó beruházás alapkő letétele, mellyel megkezdődhet az 

uszoda fejlesztése, átépítése és teljes megújulása. Elmondta, hogy abból a tekintetből is jó, 

hogy most indul a beruházás, mert a fűtés és az áram költségeitől el lehet tekinteni, valamint 

hamarosan elindul a sportcsarnok energetikai fejlesztése is, amelynek esetében is – a 

beruházás ideje alatt – csökkenni fog a gáz- és áramfogyasztás.  

Október 25-én e-töltőállomás átadására került sor a Kalandparknál, ahol alpolgármester úr 

képviselte az önkormányzatot, ugyanezen a napon közbiztonsági megbeszélésen vett részt.  

 

 

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 és Rácz-

Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont 

kapcsán. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a jogszabályoknak megfelelően a költségvetés módosításáról 

kell dönteni a képviselő-testületnek. A kiosztott 16. számú melléklet esetében a bizottsági 

ülésen tárgyaltaktól eltérően adminisztrációs adatmódosítás történt. Hozzátette, hogy a 

költségvetés módosítást számszakilag a csere nem érinti. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

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.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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. 

 

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. 

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy polgármesteri hatáskörben történt-e 

átcsoportosítás a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai között, az alaprendelet 

elfogadása óta.  

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: polgármesteri hatáskörben nem történt átcsoportosítás.  

 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

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

előterjesztést. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (X.26.) 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 gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022. 

(VI.28.) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény írja elő, hogy a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások formáit és a fizetendő térítési díjait. Hozzátette, hogy 

amennyiben a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi 

térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, valamint a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó 

napi összege. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időszakban az élelmezés költségei, 

nyersanyagköltségei, illetve az energia ára megemelkedett, szükségessé vált a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 12/2022. (VI.28.) önkormányzati rendeletben a gyermekétkeztetés 

intézményi díj összegeinek a módosítása.  

 

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

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

döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra 

javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy a körülbelül 20%-al megemelt összegek 

mekkora áfa tartalommal rendelkeznek.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: külön jogszabály határozza meg a termékek áfa tartalmát, 

aminek alakulására az önkormányzatnak nincs befolyása. Minden termék a jogszabály által 

meghatározott áfa tartalommal rendelkezik, és ez kerül továbbszámlázásra, amit 

mindenkinek meg kell fizetnie.  

 

Vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: úgy gondolta, hogy ebből az összegből nem lehet élelmiszert 

vásárolni. Elmondta, hogy az MSZP javaslata az, hogy az alapvető élelmiszerek áfája legyen 

0%. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: képviselő úr nem tudja, vagy nem akarja tudni milyen 

gazdasági helyzetben van a világ, nem csak Magyarország. Elkeserítőnek tartotta, hogy 

képviselő urat és társait csak politikai motiváció vezérli.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

ülésén Sátoraljaújhely városához kapcsolódó kérdésekben dönt, a várost érintő 

előterjesztéseket tárgyalja, és nem országgyűlési kérdéseket. 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen és 1 nem 

szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022. (X.26.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 12/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

197/2022. (X.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó gyermekétkeztetés 

élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról 

szóló 154/2022. (VI.27.) határozata módosításáról 

 

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

alapellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó gyermekétkeztetés 

élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról szóló 

154/2022. (VI.27.) határozatát - a gyermekétkeztetés élelmezés nyersanyag költségének egy 

ellátottra jutó napi összegeire vonatkozóan - az alábbiak szerint módosítja: 

„a) bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén                                      478,-Ft 

b) óvodában napi háromszori étkezés esetén                                     478,-Ft 

c) általános iskolai tanuló tízórai esetén                 116,-Ft 

d) általános iskolai tanuló ebéd esetén                                     464,-Ft 

e) általános iskolai tanuló uzsonna esetén                       93,-Ft 

f) középfokú oktatási intézményben tanuló ebéd esetén                           486,-Ft 

g) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló reggeli esetén                   221,-Ft 

h) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló ebéd esetén                          486,-Ft 

i) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló vacsora esetén                      342,-Ft 

 

Továbbá a vendég, dolgozói ebéd térítési díját 991,-Ft+ÁFA mértékben határozza meg.” 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester 8:25 órakor távozott az ülésről.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a rendeleteink a hivatalban dolgozó jogászok által kerülnek 

folyamatosan felülvizsgálatra, amely munkának ez a jogszabály tervezet megszületése lett 

az eredménye. A rendeletben történő több módosítás végrehajtása és a Loclex rendszernek 

történő megfelelés azt eredményezte, hogy új rendelet alkotására kerüljön sor. A 

veszélyhelyzet előtt a katasztrófavédelem szabályozta a nyílt téri égetést, ezért a helyi 

rendeletet vissza kellett volna vonni. A veszélyhelyzet megszűnésével a felettes 

jogszabályban a rendelkezés visszavonásra került, így a rendelet megalkotásának akadálya 

nincs. A katasztrófavédelemmel többszöri egyeztetés történt a rendeletalkotás kapcsán, mely 

alapján azon időszakok kerültek bővítésre, amelyek alatt tűzgyújtást lehet végrehajtani 

Sátoraljaújhely közigazgatási területén belül. A katasztrófavédelem és az önkormányzat 

tapasztalata alapján megállapításra került, hogy csökkent a tűzgyújtás, a nyílt téri égetés a 

komposztálás illetve a ZHK által történő zöld hulladék elszállítása miatt.  

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte Sebes Péter és Kracson Norbert képviselőket, hogy 

ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság valamint az Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta 

az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – 

elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. Szakbizottság 

elnökeként felhívta a figyelmet, hogy Sátoraljaújhely belterületén elsősorban 

komposztálással kell gondoskodni a növényi hulladék és az avar ártalmatlanításáról. A 

komposztálásra alkalmatlan avar és növényi hulladék égetése minden év március 1. és június 

15. között valamint október 1. és november 30. közötti időszakokban végezhető el, 

munkanapokon 13:00-19:00 óra között. A külterületen történő égetés szabályairól a 

magasabb szintű jogszabályok rendelkeznek. Kiemelte, hogy a növényi hulladék az égetés 

során nem tartalmazhat más kommunális és ipari eredetű hulladékot.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8:28 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: elhangzott, hogy munkanapokon 13-19 óra között végezhető 

belterületen az égetés. Megkérdezte, hogy milyen módon lehet még tájékoztatni a lakosságot 

erről, valamint hogyan lehet ezt ellenőrizni és betartatni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a hagyományos módokon meg lehet tenni, a város 

honlapján, a helyi újságban, a televízióban és képújságában, a rádióban. Az ellenőrzés 

tekintetében jelen van a közterület-felügyelet, a rendőrség, továbbá az állampolgári öntudat. 

A szomszédok is jelzik ezt egymásnak.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez a rendelet a tartalma szerint nem új keletű, és a helyi 

jogszabályok minden esetben kihirdetésre kerülnek. Úgy gondolta, hogy az ellenőrzés 

egyszerű, hiszen nehezen lehet eltitkolni az égetés termékét, a füstöt, hiszen messziről 

látható, és kiszűrhető, ha valaki nem a meghatározott időpontban éget. A rendőrség és a 

közterület-felügyelet tisztában van a rendelettel, amennyiben a meghatározott intervallumon 

kívül történik az égetés, először figyelmeztetés, majd büntetés következhet.  
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Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy ahol a bel- és külterület – mint a zárt 

kertek és a belterületek találkozása – határa nem egyértelmű, hogyan lehet megállapítani. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a rendelet nem hivatott arra, hogy megállapítsa, hol kezdődik a 

bel- és külterület. Úgy gondolta, hogy az a tulajdoni lapon fellelhető valamint a bel- és 

külterület esetében is van irányadó jogszabály. Amennyiben a fölöttes jogszabály tűzgyújtási 

tilalmat rendel el, akkor az mindkét területre vonatkozik.  

 

Vélemények következtek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy jelzés érkezett, hogy a Rákóczi utcai 

villanyrendőr lámpáitól a határig, nyugatról gumiégetésből eredő szagok terjedtek. Ez 

visszatérő probléma a fűtési szezonban. Felhívás küldését kérte a rendőrség felé, valamint a 

közterület-felügyelet fokozott figyelmét, mert akik dél felé laknak, nem tudnak szellőztetni.   

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (X.26.) önkormányzati rendelete 

a növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás 

felülvizsgálatára 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat és 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi 

pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az együttműködés a Virág Ker-Tem Kft-vel jó úton halad, a 

temető fenntartása és kezelése sokat fejlődött az utóbbi időben. A határozati javaslatban 

leírásra került, hogy – a jelenlegi helyzetre való tekintettel – az önkormányzatot megillető 

temetési díjtételek nem kerülnek emelésre.  

 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető: megköszönte az elmúlt egy évben történt tartalmas 

együttműködést. 

 

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 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta az előterjesztést a 

képviselő-testület számára. 
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Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta 

az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

198/2022. (X.26.) határozata 

a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatára 

 

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

szabályozott díjtételek felülvizsgálata alapján a temetési díjtételek mértékét nem emeli, és a 

Sátoraljaújhely Város Köztemetőjének bevételéről és a köztemetőn végzett munkálatokról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének 

egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27) 

határozata módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

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

a helyi önkormányzat feladatai közé tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások 

meghatározása. A nyersanyag árak folyamatos emelkedésével indokolttá vált 2022. 

november 1-től nyersanyag normák emelése a határozati javaslatban meghatározott 

mértékig, amely 17,9%-os emelést jelent.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

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

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

javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. Hozzátette, hogy a korábbi 

napirendnél az óvoda és bölcsőde, valamint az iskola vonatkozásában tárgyalta a képviselő-

testület a nyersanyag normaemelést, a szociális ellátás esetében a szolgáltatott étkezés 

nyersanyag normaemeléséről van szó.   

 

Vélemények következtek.  

 

Szabó János képviselő: a bizottsági ülésen is beszéltek a beszerzendő nyersanyagokról, 

alapanyagokról. Úgy gondolta, hogy mindezek többsége kiskereskedelmi áron kerül 

beszerzésre. Javasolta, megvizsgálni, hogy közvetlen nagykereskedőtől, vagy a termelőktől 

milyen költséggel lehetne beszerezni az alapanyagokat.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: régóta ismerve igazgató asszonyt tudja, hogy mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy takarékosan, ugyanakkor az étkezés területén 

sokoldalúan lássák el az igénybevevőket.   

 

Csernai Ferencné képviselő: kérte képviselő társait, hogy nézzék meg az ötszöri étkezés 

nyersanyag normáját, vagy konkrétan az ebédét, amely 350,- Ft, aminél kevesebbért nem 

találnak ebédet. Kertgazdálkodás is folyik az intézményben, az idősek otthonának a 

kertjében. Javaslatában a reggeli összegét kérte jobban megemelni, hozzátette, hogy nem 

minden étkezés esetében érvényesül a 17,9%-os emelés.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: képviselő úr egy lehetőséget vetett föl, mellyel lehet 

élni. Továbbá a városban van olyan étterem ahol 1.800,- Ft egy ebéd, amíg az Egyesített 

Szociális Intézménynél a napi ötszöri étkezés egy főre eső összege 750,- Ft.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelethez alkalmazandó élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi 

összegének megállapításáról szóló 153/2022.(VI.27) határozata 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 

199/2022. (X.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó élelmezés 

nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról szóló 

153/2022.(VI.27) határozata módosításáról 

 

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

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelethez alkalmazandó 

élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegének megállapításáról szóló 

153/2022.(VI.27) határozatát – a nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegére 

vonatkozóan - 2022. november 1. napjával módosítja az alábbiak szerint: 

 

„a) reggeli esetén    148,-Ft 

b) tízórai esetén      43,-Ft 

c) ebéd esetén     350,-Ft 

d) uzsonna esetén      43,-Ft 

e) vacsora esetén     166,-Ft. 

Összesen      750,-Ft/nap.” 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosításának apropója a népszámlálás, és annak elszámolásához kapcsolódó bérszámfejtés 

lehetővé tétele, tekintettel arra, hogy az „átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” 

kormányzati funkciószámot fel kell venni az okiratba azért, hogy az elszámoló biztosok 

bérének számfejtését a hivatal elkészíthesse. A Magyar Államkincstárral történt korábban 

egyeztetés, amely során néhány adminisztrációs, helyreigazítási, és összehangolási kérdés is 

tisztázódott, ami szintén átvesztésre került az alapító okiratban. Ezek a változtatások 

lényeges adatokat nem érintenek, és lényeges tartalmi változást sem tartalmaznak. 

 

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

és Kisebbségi Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolta 

az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

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  

200/2022. (X.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal módosító okiratát, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja.   

 

Felhatalmazta a polgármestert a módosító okirat aláírására.  

 

Felhívta a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon.  

 

Határidő: 8 nap  

Felelős: jegyző  

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

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

megkérte Palicz István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, 6 igen szavazattal – egyhangúlag 

- elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület részére az alábbiak szerint:  
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- ne vásárolja meg a sátoraljaújhelyi 651 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Köztársaság u. 43. szám alatti 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.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

201/2022. (X.26.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

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

meg a sátoraljaújhelyi 651 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság u. 

43. szám alatti ingatlant. 

 

 

8. 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 

202/2022. (X.26.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy komoly krízishelyzet alakult ki 

Európában, mindenki tudja miért, azonban ez az ülés Sátoraljaújhely városáról szól. Látható, 

hogy óriási mértékkel emelkedett a gáz ára, és az áram ára. A napokban a szolgáltató a 

korábbi árhoz képest harmincszoros árat javasolt a vállalkozói és az önkormányzati szektor 

részére. Közbeszerzés került kiírásra az áramszolgáltatás esetében, amely időközben 

lezárult, valamint ezen a héten kerül kiírásra a gázszolgáltatás tekintetében is a közbeszerzés.  

Biztos volt abban, hogy mindkét szolgáltatásnál majd sokkal nagyobb kiadásokkal kell 

számolni különösen a tavalyi évhez képest, ezért sok olyan intézkedésre van szüksége az 

önkormányzatnak a talpon maradása érdekében, amely bizonyos lemondásokkal jár majd. A 

képviselőtársai láthatták azt az intézkedéscsomagot, amely az önkormányzathoz tartozó 

intézményeket, szolgáltatásokat is érinti, és ezért is szükségesek az összevonások a fűtési 

szezon végéig. Kevesebb lenne a költség a közvilágítás csökkentésével, de fontos a 

közbiztonság kérdése is. Az önkormányzat is takarékoskodni fog, valamint a nem feltétlenül 
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alapellátáshoz szükséges kiadásokat csökkenti, például a Zemplén Kalandpark esetében nem 

fognak működni a hóágyúk és a hozzá tartozó egységek, ha a természet nem lesz kegyes, és 

nem lesz természetes hó, akkor nem lesz téli szezon.  

Elmondta, hogy minden önkormányzati tulajdonban lévő épület felújításra került, 

napelemek kerültek felszerelésre, a Polgármesteri Hivatal napelem komplexuma 50%-tól 

több megtakarítást eredményez éves viszonylatban, amely igaz az iskolákra és az óvodákra 

is.    

 

Szőnyi István képviselő 8:58 órakor távozott az ülésről.  

 

Pasztorniczky István képviselő: október 28-án van az erőművek éjszakája című 

rendezvény és a távhőszolgáltatás napja is. Palkovics miniszter úr nyilatkozta, hogy a 

távhőszolgáltatás gáz igényét javarészt geotermikus energiával kívánják kiváltani. A 

napirend előtti tájékoztatóban hallotta, hogy szüret volt az önkormányzat szőlőjében, 

amelyről nem tudott. Megkérdezte, hogy mekkora a terület, valamint, hogy sikerült a szüret, 

mi történik a szőlővel, vagy a leendő borral.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: egy cég kereste meg, mert tudományos kutató munka 

alapján lehetségessé válhat, hogy geotermikus energiája legyen a városnak. Erről készül 

tanulmány, és amennyiben pozitív adatokkal szolgál, akkor el lehet indulni ebbe az irányba 

is. Jelenleg sok kérdés van, és a tanulmány után is sok lesz.  

A Némahegyen lévő szőlőt négy éve vásárolta az önkormányzat, melynek területe kétszer 

nagyobb, mint a díszterem, a bográcsgulyás még nem készült el a szüretelőknek, amikor ők 

már leszedték a szőlőt, a must foka jó volt, az időjárás nem kedvezett, kevés szőlő lett, bor 

készül belőle, amelyet önkormányzat borának neveztek el, és ajándékként kerül átadásra 

Sátoraljaújhely Város vendégeinek. Amennyiben jól sikerül, képviselő urat is megkínálja.   

 

Szőnyi István képviselő 9:01 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Kracson Norbert képviselő: valóban Sátoraljaújhely Város Önkormányzata sok tekintetben 

rajta kívül álló okok miatt nehézségekkel küzd, azonban a fejlesztések területén nem áll meg. 

Elmondta, hogy egy hónappal ezelőtt elindult a Balassi utca felújítása, a kivitelező a 

napokban befejezte a munkát. Frekventált terület, mivel egy iskola is van ott, és elindult az 

uszoda felújítása is. A költségek ebben az esetben is emelkedtek. A Csokonai utca járdájának 

az aszfaltozása van még hátra. A derogációs program kapcsán elmondta, hogy a város 

különböző pontjain folynak munkálatok. Azt is el kell mondani, hogy nem mindig olyan 

minőségben zajlott a munka, ahogy kellett volna, ezért az önkormányzat annyit tehet, hogy 

nem veszi át. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a hét folyamán, a Kölcsey utcán kezdődik a munka, és a 

zsákutca forgalmának menetiránya megfordul. Remélte, hogy most már zökkenő mentesebb 

lesz a munka.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a fővállalkozó a Strabag, az alvállalkozói közül néhány 

nem felelt meg a minőségi munka elvárásainak, ezért néhány helyszínen újra bontásra kerül 

a betemetett árok. A téli időszakra minden felásott szakasz be lesz temetve, tavasszal újra 

indul a munka. A műszaki ellenőrt is újra kellett közbeszereztetni.  

 

Szabó János képviselő: vannak olyan területek ahol térdig érő sárban kell közlekedni 

amikor esik az eső,  a kaviccsal leszórt részeken pedig nehéz elkerülni, hogy ne legyen 

defekt.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: ezen hibák miatt is került beszámoltatásra a kivitelező az 

elkövetkezendő munkák kapcsán, így új ütemterv készült. Megfelelő műszaki leírások 
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vannak arra, hogy mivel és hogyan kell befedni az árkokat. A műszeres és a fúrásos tömörség 

vizsgálat eredménye sem volt megfelelő az elvégzett munkák során. Kérte képviselő társait, 

hogy ahol környezetükben beavatkozás történik, mint műszaki ellenőrként vegyek részt az 

eseménynél, és jelezzék a műszaki kollégáknál, ha problémát tapasztalnak.  

 

 

 

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

Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 11 

perckor berekesztette, majd zárt ülésen folytatták a munkát.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.      Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző                polgármester 


