
A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságának 

88/2019.(VI.25.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

89/2019.(VI.25) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének megbízásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodás Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., cjsz: 05-09-001945 adószám: 

10747230-2-05 ügyvezetőjének 2019. július 1. napjától 5 évre Béli Zoltánt bízza meg. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

90/2019.(VI.25.) határozata 

a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkatervének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2019. évi II. 

félévi munkatervéről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

91/2019.(VI.25.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntést 

halassza el Boda Tihamér 1282/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Dózsa György utca 2. szám alatti, lakás megnevezésű, 48 m2 alapterületű ingatlan 

megvásárlására vonatkozóan. 

Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Jegyzőt a tényállás 

tisztázására és javaslat tételre. 

 

 



A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

92/2019.(VI.25.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy, a döntést 

halassza el Sándor Istvánné, Roskof Edit 1697/1 helyrajzi számú természetben 

Sátoraljaújhely, Mező utca 8. szám alatti lakás megnevezésű, 38 m2 alapterületű lakás 

felajánlására vonatkozóan. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Jegyzőt a tényállás tisztázására 

és javaslat tételre. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

93/2019.(VI.25.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja 

meg Nagy Judit Borbála 1/2 és Paltánné Kasicz Erika ½ tulajdonát képező 979 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Batsányi utca 6/B. szám alatti kivett lakóház, 

udvar megnevezésű, 426 m2 alapterületű ingatlanát. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

94/2019.(VI.25.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja 

meg Laczkó Györgyné 2848 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 

26. szám alatti 182/1000 tulajdoni hányadát képező ingatlanrészt. 
 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

95/2019.(VI.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne járuljon 

hozzá Demeter Dániel, 1472/2/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Árpád utca 44. szám alatti Önkormányzati tulajdonrész megvásárlása iránti kérelméhez. 

 



A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

96/2019 (VI.25.) határozata 

városérdekből történő bérbeadásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 1. I/3 szám alatti 58 m2 

alapterületű, 2 szobás lakást városérdekből adja bérbe Szabó László részére a 

kollégium felújításának kezdetétől, a felújítási munkálatok befejezéséig. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

97/2019 (VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben halassza el a 2924/27 helyrajzi 

számú közterületből történő bérleti jogról szóló kérelmet, további egyeztetések 

lefolytatása miatt. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

98/2019 (VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben ismételten bérbe adja Gegő 

Erzsébet részére a 1321/1/A/11 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Széchenyi tér 9. szám alatti 19 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget, 

2019. július 1-től, 2020 június 30-ig.  

Bérleti díj: 1.200 Ft/m2/hó  

A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a bérleti díj mértékét 

2020. június 30. napjával felülvizsgálja. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

99/2019 (VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben elutasítja az Újhelyi Belváros 

Resztaurant Kft. kérelmét, amiben a 483/A/2 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 

díj fizetési mentességét kérte. 



A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

100/2019 (VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul, a 2866 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 8. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség javítási költségeinek megfizetéséhez, 1.121.337 Ft összegben. 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

101/2019 (VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul a 1285/4/A/16 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth tér 3. szám alatti üzlethelyiség 

bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2019. 07 hó 14 

napjával.  

Továbbá liciteljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 

bérleti jogát 1.200 Ft/m2 induló licitáron. 

 

 

 

 

Palicz István sk. 

          bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Sátoraljaújhely, 2019. június 25. 

 

 

 

Rákné Ungi Amanda  

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

102/2019.(VI.25.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó szociális alapon történő lakáshasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul 1 év időtartamra 

szociális alapon bérbe adja a Sátoraljaújhely, Pipa u. 3. I/2. szám alatti 1 szoba, 40 m2 

alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakást László Kitti részére. 
 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

103/2019.(VI.25.) határozata 

lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lakáshoz 

jutás helyi támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelet 

alapján Vajda Ágnes (                                                     ) 3980 Sátoraljaújhely, 

Alsózsólyomka utca 16. szám alatti (tartózkodási cím) lakost a sátoraljaújhelyi 3000 

helyrajzi számú, „lakás” megnevezésű természetben 3980 Sátoraljaújhely, 

Alsózsólyomka utca 16. szám alatt található ingatlan megvásárlásához 75 hónapos 

futamidővel, 600.000.- Ft, azaz hatszázezer forint összegű visszatérítendő kamatmentes 

támogatásban részesítse, 75 hónapon keresztül történő 8.000.-Ft/hó mértékű 

részletfizetés mellett. 

 

 

A bizottság szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága  

104/2019.(VI.25.) határozata 

 „A Közmegbecsülés Díja” adományozásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „A 

Közmegbecsülés Díjat” 2019. évben Dudás László és Szegedi Tibor részére 

adományozza. 
 

 

Palicz István sk. 

          bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Sátoraljaújhely, 2019. június 25. 

 

 

Rákné Ungi Amanda  

Jegyzőkönyvvezető 


