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Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi 
Járási Hivatal Vezetője, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő- és Szépítő 
Egyesület elnöke, Kőszeginé Tóth Judit Zempléni Gombász Egyesület elnöke, 
Zsitkó Sándor Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért 
Alapítvány elnöke, Simonné Hauser Mónika „Segíteni Embertársainkon” 
Közhasznú Alapítvány elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke, Kracson Norbert Zempléni Fiatalok Határok nélküli Együttműködéséért 
Egyesület elnöke, Kováts Imre Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság elnöke, 
Gergely István Szépbánya Egyesület elnöke, Monok Nándor Széphalmi Bányató 
Horgászegyesület elnöke, Kababik Edina ESZE-DSE Diáksport Egyesület elnöke, 
Végsőné Fazekas Aranka Magyarok Világszövetsége B-A-Z Megyei Szervezet 
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Zemplén Tagozat elnöke, Majoros Istvánné Intervox Kulturális Egyesület elnöke, 
Monokné Farkas Ibolya Széphalomért Alapítvány elnöke, Bodnár Ferenc 
„Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány elnöke, Palicz István „A Világ 
Tevéled is ékes” Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány elnöke, Gubala 
Róbert Zempléni Piaristák az Ifjúságért Alapítvány elnöke, Ujjné Schneider 
Hedvig Magyar-Lengyel Baráti Társaság, Holdfény Kulturális Egyesület elnöke, 
Kohánka István Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke  
Májer József Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás elnöke, Dudás 
László Virág-Ker-Tem Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Brősztl Gyula 
Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke, Kőszeginé Tóth Judit Zempléni Gombász 
Egyesület elnöke, Kracson Norbert Zempléni Fiatalok Határok nélküli 
Együttműködéséért Egyesület elnöke, Palicz István „A Világ Tevéled is ékes” 
Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány elnöke,  Kohánka István Zemplén 
Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség elnöke, Dudás László Virág-Ker-
Tem Kft. ügyvezető igazgatója. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
 
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 fő jelen 
van. A képviselők megkapták a meghívót és a hozzá tartozó előterjesztéseket, 
háttéranyagokat, illetve meg voltak a szakbizottsági ülések is. Kérdése volt, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e javaslat. Mivel javaslat nem hangzott el, ezért 
szavazásra bocsátotta a napirendet az eredeti meghívóban foglaltak szerint. 
  
S z a v a z á s: A Képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadta el: 
 
N a p i r e n d: 

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat által civil és 
egyéb szervezetek számára nyújtott 2016. évi támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és az érintett szervezetek 
vezetői 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2014-2019. 
évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának időarányos 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról 
szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására és 
indokolására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

5. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Kossuth lajos Művelődési Központ 
2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit igazgató 

6. Javaslat a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2017. évi 
üzleti tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

7. Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási kft. 2017. évi üzleti tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Vietórisz Zoltán ügyvezető 

8. Előterjesztés a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 
24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

9. Javaslat a Sátoraljaújhely Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

10. Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való 
felkészülésről 
Előterjesztő: Schweitzer Tamás Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 

11. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

12. Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

13. Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és 
bizottság tagjainak tiszteletdíjáról szóló 18/2014.(X.30.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

14. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött 
megállapodások felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

15. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 2016. évi 
támogatásának elszámolására és a 2017. évi önkormányzati 
támogatás biztosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

16. Előterjesztés az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tevékenységéről 
 Előterjesztő: Májer József elnök 

17. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására 
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 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 
18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia 
címzetes főjegyző 

19. Egyebek 
 

Zárt ülésen: 
 

Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott 
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

 
 
1. Napirend 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: December 17-én a károlyfalvai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepségén köszöntöttem az 
érdeklődőket. Aranyvasárnap hagyományosan – talán 10 éve már – most is 
ajándékot osztottunk alpolgármesterrel a város utcáin és a templomok 
környékén. December 19-én az óvodások jöttek óvónőkkel a  Polgármesteri 
Hivatalba és jókívánságaikat és általuk készített ajándékokat hoztak. Ugyanazon a 
napon az intézményvezető munkatársainkat köszöntöttük és köszöntük meg az 
éves munkájukat. December 20-án az Egyesített Szociális Intézmény 
tagintézményeiben volt találkozási lehetőségem az idősekkel. 21-én Tokaj 
Fejlesztési Tanács ülés volt. Ezen a napon egyeztettünk Wáberer Györggyel és az 
ő támogatásával és a Polgármesteri Hivatal és elsősorban az Egyesített Szociális 
Intézmény munkatársainak köszönhetően sikerült 400 rászorult család 
támogatását megoldani, Karácsony előtt élelmiszercsomagot kaptak. Olyan 
helyekre ment a támogatás, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak, tehát 
célzottan a gyerekeknek szólt ez a támogatás, így ebben a városban reményeim 
szerint valami finomság, valami több jutott a karácsonyi, a Viliai ünnepi asztalra. 
Köszönjük szépen a támogatást is és a közreműködést. A két ünnep között került 
felvételre a Hazahúzó című műsor Körmöndi Zoltán szerkesztésében és 
kollégáival, valószínűleg február-március hónapban lesz bemutatva az Echo Tv-n 
és az ATV-n. A városi Szilvesztert – úgy ahogy eddig – megrendeztük a város 
főterén, sokan voltak, kiváló volt a hangulat, örülök, hogy ez a program ennyire 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Január 3-án osztályvezetői értekezlet, 4-én 
fogadóóra, 8-án Újévi Koncert hagyományos program a Rotary Klub, illetve a 
Dohánygyári Fúvószenekar szervezésében, köszönjük az előadást, teljesen teltház 
volt, és nagy siker. Január 11-én találkoztam, mint minden éven a 
vállalkozóinkkal, a nagyobb cégek vezetőivel. 12-én a Belügyminisztérium 
meghívásos síversenye zajlott a Zemplén Kalandparkban és nem az eredmények 
voltak az érdekesek számunkra, hanem az, hogy idelátogatnak a versenyzők a 



5 
 

Dunántúlról, Budapestről, az Alföldről, nagyon elégedettek voltak a pályával, a 
pálya minőségével és most jelen állás szerint esély van arra, hogy a következő évi 
verseny is itt kerüljön lebonyolításra. Január 17-én Seszták Miklós miniszter úrral 
egyeztettem az Erzsébet Kórház északi pavilonjának felújításával kapcsolatban és 
kaptam ígéretet, hogy ezen az éven a forrás körülbelül 200 millió forint 
rendelkezésre fog állni. 17-én a Miskolci Egyetem, vállalkozók, önkormányzat, 
diákok, szülők vettek részt a Művelődési Központ pódium termében 
megrendezett programon. Ötvennél több érdeklődő volt a fiatalok körében a két 
beindulás előtt álló szakra. Ha csak a fele jelentkezik, vagy felvételre kerül 
közülük, akkor mindkét szak indulhat szeptemberben, a védőnői szak levelező 
tagozaton, a gépészmérnök szak pedig nappali képzésben. Január 18-án – azaz 
tegnap – Zboró polgármestere és küldöttsége járt városunkban. A két testületi 
ülés közötti időszakban a téli szünet idejére 30%-os kedvezményt biztosítottunk 
az újhelyi és pataki diákoknak, és legnagyobb örömünkre sokan éltek is a 
lehetőséggel. Négy új zeneszámot és ahhoz tartozó koreográfiát kértünk 
elkészíteni áprilisra a zenélő szökőkút tervező mérnökétől. Azt kértük az újhelyi 
polgároktól és képviselő-társaimtól is – a következő két napban – a tegyenek 
javaslatot a zenére. Nem én szeretném megmondani, hogy milyen zene szóljon a 
szökőkútnál, hanem azt szeretnénk, hogy olyan zene szóljon és arra olyan vízjáték 
legyen elkészítve, amit a legtöbben kérnek. Ebben kérném az együttműködést. 
Lehet modern zene is, nem kell mindig komolyzenére gondolni, lehet akár 
populáris, lehet rock, bármilyen stílus szóba jöhet. A jelzés az én facebook 
oldalamra, vagy a polgarmester@satoraljaujhely.hu e-mail címre érkezhet be. 
Mindenkit szeretettel hívok vasárnap A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett díszünnepségre, mely rendezvény január 22-én 16.30-tól A Magyar 
Nyelv Múzeumában kerül megrendezésre, ahol Prőhle Gergely úr, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum új főigazgatója lesz az ünnepi szónok.  
Egy hete kezdődött egy intenzív havazás a városban és kialakult egy lokális 
hóhelyzet a településen, a hozzánk tartozó településrészeken. Köszönöm 
mindazoknak, akik az első pillanatban lapátot ragadtak és elkövettek mindent, 
hogy a város járdái járhatóak legyenek. Ez az elvárás jó szinten lett teljesítve, a 
járdák több mint 90%-a már egy nappal később járható volt. Az utaknál sajnos 
nem ez volt a helyzet, a korábbi problémák újra jelentkeztek. Egyrészt a hirtelen 
nagy mennyiségű csapadék leesése után a hókotrók egy kicsit későn indultak és 
azt gondolom, hogy az intenzitással is volt probléma. Ugyanakkor az is látható 
volt, hogy a szűk utcákban megoldhatatlan helyzet az, hogy a hókotró elmegy és 
visszatolja a járdára az onnan már lesepert havat, ez örök probléma, de 
mindenképpen a tapasztalatokat le kell vonni és meg kell nézni, hogy a következő 
ilyen helyzetben hogyan lehet ettől sokkal tempósabban, dinamikusabban és 
jobban teljesíteni. Azt is láttuk és tapasztaltuk és jól eső érzés volt, hogy nagyon 
sok ember nemcsak a háza előtt takarította el a havat, hanem a szomszédja előtt 
is pláne akkor, ha nem tartózkodott idehaza, vagy pedig olyan idős, segítségre 
szoruló szomszédja van, aki önmagában ezzel a feladattal nem tudott volna 
megbirkózni. Ez mutatja igazán, hogy mennyire oda tudunk figyelni egymásra, ha 
problémák vannak. Újabb fontos időpontot mondanék 2017. február 11-én a 

mailto:polgarmester@satoraljaujhely.hu
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jótékonysági bálja 
kerül megtartásra a Zenepalotában, Miskolcon. Városunk a díszvendég, ezért 
programmal, egy rövid beszéddel, valamilyen installációval, kóstolóval, 
bórkóstolással készülünk, még nem teljesen kristályosodott ki, hogy ez hogyan 
fog alakulni. Hívjuk a vállalkozókat is, nekik is lehetőségük lenne ott 
bemutatkozni, akár prospektus, szórólap formájában is és várjuk képviselő-
társaimat a programra. Szívesen közvetítünk az információk átadásában és jegyek 
vásárlásában. Jótékonysági rendezvényről lévén szó, nem olcsó, 15.000,- forint + 
ÁFA a belépődíj. Aki tombolanyereményt szeretne felajánlani, azt is szívesen 
veszik a rendezők, de az idő rövidsége miatt azt szeretném kérni, hogy aki 
képviselő-társaim közül jönne egyedül vagy házastárssal, az legkésőbb hétfő délig 
jelezze, hogy részt kívánna venni, mert az asztalok elrendezése, a székfoglalás 
felosztása ez alapján történik. Szintén jó hír, hogy a svájci projekt zárása az elmúlt 
év végén hivatalosan is megtörtént. Ez egy régen várt pillanat volt, négy évig 
tartott, rengeteg buktató és nehéz pillanat van a hátunk mögött, de túl vagyunk 
rajta és köszönöm mindenkinek, elsősorban a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak, kollégáimnak, hogy idáig eljuthattunk. Már a nagy hideg előtt is 
kérni és tájékoztatni szerettem volna az újhelyieket a fokozott odafigyelésre, 
különösen az idősek tekintetében, most hogy -15 – -17 fok közötti a 
hőmérsékletet jelez a meteorológia, ezért újra megteszem ezt. Megköszönöm 
mindenkinek a közreműködését, például az Egyesített Szociális Intézmény 
ügyeletét, illetve a melegedőket, amik rendelkezésre álltak az utóbbi időkben. 
Újra azt kérem, hogy ahogy az előző alkalommal most is figyeljünk az idősebb, 
vagy rossz helyzetben lévő embertársainkra, hogy ne történhessen olyan, hogy 
valaki esetleg ennek a télnek az áldozatává válik.  
 
2. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat által civil és egyéb 
szervezetek számára nyújtott 2016. évi támogatások felhasználásáról 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Két bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
először a Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szót. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: a Nevelési Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-
testületnek az elfogadását. Köszönöm, hogy a megjelent civil szervezetek vezetői 
megtisztelték testületi ülésünket. Úgy gondolom, hogy ez a támogatásként adott 
1.5 millió forint nagyban szolgálta a civil szervezetek, egyesületek munkáját, 
alapítványokat. Néhány programot szeretnék felolvasni: mazsorett fesztivál, 
horgászverseny, honismereti tábor, gombafotó-kiállítás, számos olyan 
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rendezvény került megrendezésre ebből az összegből, mely lehet, hogy nem 
valósult volna meg, ha nincs ez a támogatás.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az STK elszámolása az anyag 
készítésekor még folyamatban volt, azóta a becsatolt számlákat átnéztük és a 
kapott támogatással teljes mértékben elszámoltak.  
 
Vélemények:  
 
Kohánka István Térségi Katasztrófavédelmi Szövetség elnök: Úgy gondolom, hogy 
a jó szó mindig szükséges. Köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, amit 
2016. évben elnyertünk, de nemcsak a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári 
Védelmi Szövetség nevében, hanem egyben a Városvédő Egyesület, valamint az 
Eötvös Klub nevében is. Együttműködésben lehet jól dolgozni. Ez a három 
szervezet, de azon túlmenően is az Önkormányzat és ez a civil szervezet nagyon 
jól dolgozott együtt. Szeretnénk továbbra is dolgozni, így a következő időszakban 
és egyben, ahogy említettem, köszönetemet szeretném kifejezni a támogatásért.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Akkor, hogy a televíziónézők is értsék, hogy 
milyen hasznos és mennyire hiánypótló munkát végeznek a civil szervezetek, 
nagy többségében a városunkban néhány szóval ismertetném az általuk végzett 
munkát. Aki járt a Hősök Temetőjében, az láthatja azt a megújulást a temető 
elrendezésében, helyreállításában, ami permanens, folyamatosan évről-évre 
megy, ezek a civil szervezetek szervezik, intézik, pályázzák, persze közreműködik 
az Önkormányzat is. Ez egy jó dolog, egy jó összekapcsolódás, egy jó 
együttműködés. A Városvédő és Szépítő Egyesület a Fényes Újhely vetélkedőt, a 
Rákóczi vetélkedőt több mint egy évtizede megszervezi újra és újra. A Gombász 
Egyesület a gombakiállítással, fénykép kiállítással, szükség esetén képzésekkel, 
továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, egy olyan természetvédelmi és egészséges 
életmódra nevelést valósít meg a fiatalok és a felnőttek körében, ami nélkülük 
bizonyára nem működne. Olyan sok civil szervezet működik a városban, hogy 
mindegyikről nem is fogunk tudni beszélni, a teljesség igénye nélkül mondom, 
csak ami eszembe jut: Újhelyi Diákok Baráti Köre, a nagy közös összevont 
érettségi találkozók, a hozzátartozó bál, az egyéb kulturális programok, 
különösen a Város Hetében. Üde színfoltjai Sátoraljaújhelynek: Mazsorett 
Fesztivál, Egyesületek, Énekkar, a Kórusunk. A Kórusunk már nemcsak fellép, 
hanem Kórustalálkozót rendez, mégpedig Nemzetközi Kórustalálkozót. A 
Dohánygyári Fúvószenekar, a Rotary, a nemrég említett újévi koncerttel, és 
minden rendezvényen, ünnepségen, Nemzeti Ünnepen, a jelenléttel, a zenével. Ez 
nem önmagából adódik, nem úgy van, hogy szétnézünk és van, hanem ez úgy 
teremtődik, hogy emberek, jó értelembe véve megszállottan úgy érzik, hogy nekik 
felelősségük van a városért. Kinek a kultúrában, kinek a szabadidőben, kinek a 
sportban, kinek a város fejlesztésében, a hagyományok megőrzésében. Ezek az 
emberek a velük együtt egyformán gondolkozókkal érik el ezeket a sikereket, 
amelyeket az önkormányzat bizonyára önmagában nem lenne képes 
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megvalósítani. Ezért fontos, hogy ez a támogatási forma működik az 
önkormányzatnál, még akkor is, ha sokkal több pénz is kevés lenne ehhez a 
feladatellátáshoz, de legalább megpróbálunk mi is hozzátenni valamit az Önök 
munkájához. Köszönjük szépen. Több észrevétel nem hangzott el, ezért a 
beszámolókat és elszámolókat szavazásra bocsátotta. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést az elszámolásokat és beszámolókat elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

680/2017.,143/2017.,287/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017.(I.19.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által civil és egyéb szervezetek 
számára nyújtott 2016.évi támogatások felhasználásáról 

 
 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi civil és 
sportszervezetek, alapítványok tevékenységéről szóló beszámolókat és a 2016. 
évben az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló elszámolásokat 
elfogadja.  
 

1. Civil szervezetek 
• Holdfény Kulturális Egyesület 
• Magyar-Lengyel Baráti Társaság 
• Szépbánya Egyesület 
• Széphalmi Bányató Horgászegyesület 
• Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 
• ESZE-DSE Diáksport Egyesület 
• Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület 
• Városvédő és Szépítő Egyesület 
• Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság 
• Zempléni Gombász Egyesület 
• Magyarok Világszövetsége Zemplén Tagozat 
• Intervox Kulturális Egyesület  
• Rákóczi Szövetség 

 
2. Alapítványok 

• „Széphalomért Alapítvány” 
• „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány 
• „A Világ Tevéled is ékes” Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány 
• Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány 
• „Segíteni Embertársainkon” Közhasznú Alapítvány  
• Zempléni Piaristák az Ifjúságért Alapítvány 
• Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány  
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II. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére 
támogatott Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre elszámolását és beszámolóját 
elfogadja.  
 
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a civil-és sportszervezeteknek, 
alapítványoknak és támogatottaknak azért az eredményes munkáért, amellyel 
gazdagították a város életét és öregbítették Sátoraljaújhely hírnevét.  
 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy „A Világ Tevéled is ékes” Közösen a 
Fogyatékos Emberekért Alapítvány a 2017. májusában tartandó rendezvény 
megtartását követően számoljon el a támogatás felhasználásáról, illetve nyújtsa 
be beszámolóját.  
Határidő: 2017. szeptemberi testületi ülés  
 
 
3. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2014-2019. évekre 
szóló fejlesztési, gazdasági programjának időarányos teljesítéséről  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta. 
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 5  igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Rövid kiegészítést tennék az előterjesztéshez. 
Kötelező feladatunknak, napirendi pontunknak teszünk eleget, amikor tárgyalunk 
az előterjesztésről. Az első fejezet az önkormányzatra vonatkozik. Én az első sor 
első középső részét emelném ki, ami arról szól, hogy az önkormányzat a 
munkájának eleget tett 2016-ban, és jó színvonalon ellátta a kötelező és önként 
vállalt feladatait. Ez így volt, úgy, ahogy aztán ki van bontva az anyagban. 
Köszönet a Hivatal, és a hivatali dolgozók munkájáért. A lehetőségeinkhez képest 
ezt szóban is, meg másként is megpróbáltuk elismerni. Azt gondolom, hogy ezt 
csak így lehet a továbbiakban is vinni. Látható, hogy próbáltuk támogatni, ahogy 
az előző napirendi pontban hallható volt, az egyházakat és a sportszervezeteket. 
Támogatjuk a 70 éven felüliek szemételszállítását, hozzájárulunk a 
hulladékszállítási díjához. Hozzájárulunk a Zemplén Televízió működéséhez. Újra, 
mint mindig a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban részt vettünk. 
Pályázatunk van azon vállalkozók számára, akik komoly volumennel és 
munkahelyteremtéssel ötvözve fejlesztenek Sátoraljaújhelyben. Így lesz ez a 
jövőben is. Ebben a munkában, mint ahogy olvasható volt: a Polgármesteri 
Hivatal apparátusára, dolgozóira támaszkodunk, és szintén ennél a fejezetnél 
látható, hogy sikerült egy viszonylag jó évet zárnunk költségvetési szempontból. 
Ez billegett egészen sokáig, de december hónapban kaptunk 41.500.000.-Ft-ot, 
ami egészen helyrebillentette a költségvetésünket. Nem lesz jobb a helyzet ezen 
az éven sem, jövő hónapban tárgyaljuk a költségvetést, mert nem biztos, hogy lesz 
még egyszer 41.500.000.- Ft, meg az is lehet, hogy semmi sem lesz, hanem nekünk 
magunknak kell kigazdálkodnunk a nullszaldót legalábbis. Emellett a hivatal 
belső udvara megújult, tényleg egy esztétikus, szép környezet van. A vizesedő 
falaknál a lábazatot- csak festett lábazat volt- a Városellátó Szervezet legyártotta a 
köveket, és egy valódi kőlábazatot tettünk fel a helyére. Jól sikerült munka volt.  
Városkép, városfejlesztés: Itt, ezen fejezet keretében vannak felsorolva mindazon 
pályázatok, amelyek beadásra kerültek, amelyeket szeretnénk elnyerni. Ezt nem 
sorolnám fel, mert hiszen erről már több alkalommal, más napirendi pont 
keretében beszéltünk. Szólni fogok, hogyha megnyertük valamelyik pályázatot, 
még most nem tudom azt mondani, hogy megnyertük bármelyiket is, de azért azt 
javasolnám a képviselő-testület tagjainak, hogy holnaptól, ha van egy kis idejük, 
akkor kattintsanak rá a Magyar Közlöny mindig aktuális számára. Elvileg 
kellemes meglepetésben lehet részük, mert jó dolog a Közlönyt olvasni.  
A Legek Földje Zemplén-ről beszéltünk. Ez a svájci támogatás, ami éppen most 
zárult le, és a tavalyi évről két turisztikai fejlesztés, a Sólyom kettő, és a 
Jégcsarnok megépülése. Ami sokkal fontosabb, talán harmincnál járunk a 
magántulajdonban lévő lakások bérbevételével kapcsolatban, amit aztán bérbe 
adunk olyanoknak, akiknek meg nincs lakásuk. Ez a program sikeres. Tehát 
nagyon örülök neki, féltem attól és féltünk attól, hogy ódzkodni fognak ezen fajta 
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hasznosítással kapcsolatban éppen a tulajdonosok természetesen. Ódzkodnak is 
elég sokan, de mégis már van harminc, vagy közel harminc olyan tulajdonos, aki 
ebben a programban részt vesz, így harminc családnak adunk lakást úgy, hogy 
nincs önkormányzati bérlakásunk. Egyik sem az, mind magántulajdonban van. 
Egyébként ilyen nem nagyon van, tehát ez egy hungarikum, vagy unikum, bár 
nem kérem, hogy vegyük fel a bizottság tárgyalásában. Erre nem kérném elnök 
urat, de arra igen, hogy a Magyar Anyanyelv Szabályai, Magyar Helyesírás 
Szabályai, és az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny legyen felterjesztve 
a Megye felé, és az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny nem, de a Magyar 
Nyelv szabályai az viszont hungarikumként kellene, hogy tovább menjen majd. 
Valamikor a közeljövőben ez kerüljön már megtárgyalásra az Értéktár 
Bizottságban.  
Egészségügyi, szociális helyzet: Egyszerűsödtek a dolgaink, hiszen a fekvőbeteg 
ellátás nem a város fenntartásában van, a többi az működik. Az új élettel voltak 
kisebb-nagyobb problémáink, de talán sikerül egy közös nevezőt találni és ezt a 
kérdést áthidalni. Köszönjük itt is az Egyesített Szociális Intézmény hozzátartozó 
szervezeteinek munkáját.  
Nevelés-oktatás-kultúra: Tagóvodáink fejlesztése megtörtént, újabb fejlesztések 
is lesznek a későbbiekben. A nevelés színvonalas, a Pöttömke Biztos Kezdet 
Gyermekház jól működik, beváltotta a hozzá fűzött reményeket.  
Oktatás-ifjúság kategória: Szepsi Laczkó Máté Szakképző Iskola átkerült a tavalyi 
éven a Görög Katolikus Egyház fenntartásába. Georgikon Görög katolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
néven működik, jó hosszú a név, de az épület ugyanott van, ahol volt, a tantestület 
ugyanaz, amelyik volt, az igazgató is maradt az, aki eddig volt. Tehát a fenntartó 
változott, ezért ezt a hosszú nevet nem biztos, hogy mind meg kell jegyezni.  
Működik a Polgármester Ösztöndíjasa Rendszer, a Fiatal Sátoraljaújhely Program, 
és a Sportközpontban folyamatosan biztosítjuk a fiatalok számára a 
kedvezményeket. Ahogy már mondtam, nem ismétlem meg, a Miskolci 
Egyetemmel megtörtént a megállapodás, reméljük, hogy szeptemberben indul az 
egyetemi képzés.  
Kultúra terén azt gondolom, hogy egy nagyon széles palettát mondhatunk 
magunkénak. Köszönjük a Művelődési Központnak, a vezetőinek, dolgozóinak a 
munkáját, a Könyvtárnak a munkáját, a Polgármesteri Hivatal és a civil 
szervezetek munkáját, mert nem tudom, hogy közel s távol, ilyen sokféle program 
megvalósulhat-e: Mazsorett Fesztivál, Vad-és Halételfőző Verseny, Szent István 
Napi Ünnepségek, Város Hete, Kórusfesztivál, Karácsonyi Forgatag, Városi 
Szilveszter, Összművészeti Fesztivál és akkor még a Könyvtárnak a sok-sok 
programját nem is említettem, valamint a nem hozzánk tartozó Múzeumok 
programjait, például A Magyar Nyelv Múzeuma, Kazinczy Múzeum. Kapcsolatok: 
Óbecse és Sóvárad, Franeker, ez a három stabilan működik. Ezenkívül van még 
egy tucat partner és testvérvárosi kapcsolatunk. Én nem vagyok képes egyébként 
ezeket működtetni. Jó lenne, ha kiszervezhetnénk, vagy hogyha képviselő-társaim 
közül néhányan kedvet kapnának mondjuk Finnországban vagy Lettországban 
vagy Észtországban, Görögországban. Vannak nagyon jó helyek kapcsolat 



12 
 

felvételre, illetve kapcsolat tartására, de komolyra fordítva a szót, ezt nem is lehet 
pénzzel sem bírni, meg idővel sem. Ez túl sok, és folyamatosan ezek a kapcsolatok 
mindig alakulnak, alakulgatnak. Ha egy-egy pályázatnak értelme van, akkor jó is, 
adott esetben egy program miatt is érdemes, de ez a folyamatosan működő 
kapcsolattartás ez egy kicsit meghaladja a lehetőségeinket, meg az erőnket. 
Ezeket újra kellene fésülni. Nem mondom azt, hogy szüntessük meg, mert ilyet 
nem teszünk, csak hát tudomásul vesszük, hogy ebből a tízből, hárommal vagy 
néggyel foglalkozunk.  
Kommunikáció és marketing tevékenység: Városon belül újság, honlap, Zemplén 
Televízió. Városon kívül jó hírem van, december hónapban háromszor volt 
híradás Újhelyről a Királyi Tv-n, ez főleg a téli sportokra vonatkozott, illetve 
említettem az első napirendi pontban, hogy lesz egy magazin műsor, és lesz egy 
tízperces a Duna Tv-n, ez pedig január 29-én 12:00 óra előtt, délben 12:00 óra 
előtt 10 perccel vagy 15 perccel. Mondjuk úgy, hogy 11:45-kor kell bekapcsolni a 
Tv-t, a rendes Duna Tv-n. Ezt az információt kaptam, ez pedig az újhelyi sísport 
kialakulásáról és a Magas-hegyi sípálya, annak idején való megépüléséről szól. 
Meg vannak szólaltatva mindazok, akik közreműködtek, ott voltak az alakulás 
időszakában is.  
Hirdetőtáblák, szórólapok, képújság, ez a marketingtevékenységre vonatkozik, és 
a sport, ahol egy pillanatra megállnék. Sokan kérdezték, és sokan kérdezik 
manapság is, hogy mi lesz az újhelyi labdarúgással, mi lesz az újhelyi focival, 
merthogy máshol milyen csodák történtek. Én azt tudom mondani, amit most 
képviselő-társaimnak is ezzel kapcsolatban mondanék. A csodák azok úgy 
történtek máshol, hogy egy vállalat, egy vállalkozó hatalmas összeggel beszállt a 
labdarúgás mögé, és tolja bele az összeget, így egészen kis települések, egészen 
magas szintre tudtak jutni. Ez a magas szint ugye a Magyar Labdarúgás 
színvonalán belül értendő, nem a Reál Madrid és nem a Barcelona kategóriájáról 
beszélek. De hát mégiscsak eredmény ez, ne tagadjuk, és hogy Újhely, akinek ilyen 
hagyományai vannak a sporttal, labdarúgással kapcsolatban miért nem tesz meg 
mindent. Nos, mi mindent megteszünk, és azt tudom ígérni a labdarúgás iránt 
rajongóknak, hogy Sátoraljaújhelyben, és ezt tudom mondani a jelen lévőknek, 
hogy amennyiben az Egyesület egy olyan szponzort talál, aki komoly összeggel, 
milliós vagy több milliós nagyságrenddel támogatja az újhelyi foci fellendülését, 
javasolni fogom az Önkormányzatnak, hogy annak a támogatásnak, annak a 
mértéknek az 50%-át pluszban adjuk oda. Magyarul, ha valaki tíz millió forintot 
ad az Újhelyi labdarúgás számára szponzorként, akkor azt fogom majd javasolni a 
képviselő-testületnek, hogy mi 5.000.000. -Ft-ot tegyünk bele. Ha húsz milliót ad, 
akkor tizet, ha harmincat, akkor tizenötöt, és akkor már rögtön NB2-ek leszünk, 
vagy NB1-ek, de ezt tényleg teljesen komolyan mondom. Tudom, hogy a 
labdarúgás Magyarországon akkor is egy fontos kérdés, hogyha kevesen járnak a 
meccsre. A Megyei 1-ben átlag húsz fizető néző volt az újhelyi focipályán. Erre 
mondtam azt, hogy talán azt a néhány millió forintot az egyéb sportágakra is 
lehetne fordítani, akik amatőrként, sokszor a saját pénzükből érnek el jó 
teljesítményeket, sőt európai vagy világszintű teljesítményeket is, mint például a 
karate. Még egyszer, ez az ígéretem áll, tehát hogyha van szponzor vagy lesz 
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szponzor, akkor természetesen az Önkormányzat odateszi magát. Ezen ne múljon, 
hogy egy jó színvonalú, jó osztályban szereplő labdarúgó csapata legyen 
Sátoraljaújhelynek.  
Egyházak, civil kapcsolatok, civilekről beszéltem. Egyházakkal kapcsolatosan 
látható, hogy milyen támogatásokat adtunk, és adunk most 2017-ben a 
Főplébániának, a Római Katolikus Főplébániának. Jó a kapcsolatunk a 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal, köszönjük a munkájukat. A bűnmegelőzéssel 
kapcsolatosan arra kérném alpolgármester urat, hogy február második felében 
hívjunk össze egy Bűnmegelőzési Tanácsülést, és próbáljunk meg életet lehelni a 
Bűnmegelőzési Tanácsba, akár egy kicsit tágabban is értelmezve a feladatát, mint 
a bűnmegelőzés, hanem tényleg az esetleges tendenciák vagy negatív 
tendenciákra való figyelemfelhívás, illetve a lakosság tájékoztatása lehetne a 
témája. Meg kell beszélnünk majd, hogy ennek ki legyen a vezetője. Erre majd 
várunk javaslatot a képviselő-társaim részéről is, és akkor havi vagy kéthavi 
rendszerességgel ezt a Tanácsot működtetnünk kell.  
 
Vélemények:  
 
Pasztorniczky István képviselő: Másodszor szerepel ez a napirend a programon. 
Ugye egy ötéves programnak a második éves teljesüléséről van szó. Ennek 
kapcsán én elővettem az eredeti programot, és megpróbáltam összevetni a 
mostani beszámolóval. Ez nem volt könnyű, egyrészt azért, mert nagyon sok cél 
szerepel az eredetiben, amiről most nem esik szó, másrészt pedig azért, mert nem 
egészen olyan a szerkezete a beszámolónak. Ezért is tennék egy olyan javaslatot, 
hogy nem most, a jövőben, mert lesz még két vagy három ilyen beszámoló a 
jövőben. Egészítsük már ki ezt a beszámolót egy olyan felsorolással, akár 
melléklet is lehet ez, hogy mik azok az eredeti programban szereplő célok, amik 
ilyen-olyan oknál fogva vagy csúsznak, vagy lekerültek róla, például törvényi 
változás, szabályozás változása miatt, hogy mikre gondolok néhány kiragadott 
példával, ami szerepelt az eredeti programban. A KLIK-kel együtt pályázatot 
kívánunk benyújtani a Jókai Mór Tagintézmény, és az Esze Tamás Tagintézmény 
teljeskörű rekonstrukciójára, vagy a tanuszoda fix tetővel való lefedése is a 
következő négy év feladata. Szerepelt ez az anyagban, és még egyet-kettőt 
mondanék: a Hősök terének átalakítása, felújítása, Színház köz rendezése, Tüzi 
Víztároló elbontása, Kisvasúti Emlékhely kialakítása a Táncsics téren 
rekonstrukcióval, és utoljára Andrássy Gyula szobor állítása. Ezt azért hagytam 
utoljára, mert ennek most különös aktualitása van a Kiegyezés 150. évfordulója 
alkalmából. Köztársasági Elnök úr is az újévi köszöntőjében ezt külön 
kihangsúlyozta. Ez talán okot vagy alkalmat ad arra, hogy esetleg külön pályázati 
pénzt erre a célra szerezzünk. Andrássy Gyulával fogunk egyébként foglalkozni a 
portréja kapcsán, de miután az eredeti programban szerepelt, az Andrássy Gyula 
szobor. Nem egy rossz alkalom most ez az év, hogy valamilyen forrást szerezzünk 
rá. Tehát egy ilyen felsorolásra gondolnék, és három dolgot kiemelnék, ami 
részben szerepel, részben hiányzik. Az egyik a Kalandpark fejlesztése. A 
Kalandpark honlapján ki van emelve, nem biztos, hogy jó reklám, hogy nincs 
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szánkópálya a Kalandparkban. Ez gondolom figyelmeztetés jelleggel szerepel 
benne, sajnálatos most, mikor ilyen nagy hó van. Ennek ellenére, hogy nincs 
szánkópálya, azért szánkóznak ott egy olyan területen, ami viszont kifejezetten 
balesetveszélyes, tehát én ezt a fejlesztési célok közé javasolnám bevenni. Régen 
volt szánkópálya, és igény is lenne rá. Nagyon sok csalódott vendéggel 
találkoztam ott, nem sokszor voltam fent a télen, de mikor igen, akkor ezt többen 
szóvá tették. Ide kívánkozik még annak a megemlítése, hogy van egy hófánk 
pálya, ami a nevéből adódóan havas sport lenne, ami információim szerint nem 
üzemel, pedig ez helyettesíthetné részlegesen a szánkópályát.  
Ez az egyik, a másik, ami szintén nem szerepel a programban, de a mi feladatunk, 
az a hulladékszállítás. Ezzel kapcsolatban megint csak a hó miatt van aktualitása a 
dolognak. Ugyanis több helyen elmaradt a szemétszállítás amiatt, hogy nem 
tudtak a hó eltakarítás hiánya miatt bemenni a szemétszállító járművek, de ez 
csak a mostani aktualitás, egyébként pedig az a probléma vele, amit orvosolnunk 
kellene, - mert ugye az alapfeladat a miénk, csak átruháztuk a Társulásra – hogy 
ezek a nagy monstrum, 35 tonnás gépek nem tudnak bemenni sok helyen a szűk, 
keskeny utcákba. Ez is egy fejlesztési feladat kellene, hogy legyen, hogy olyan 
kisebb, alkalmas gépeket – ha már az eredeti projektben nem szerepelt -, akkor új 
célként ezt fel kellene vennie a Társulásnak, hogy olyan kisebb, és kisebb súlyú  
gépeket szerezzenek be, amik be tudnak menni ezekbe az utcákba, illetőleg nem 
rongálják azokat az utakat, amik nem ilyen terhelésre épültek.  
Végül egy javaslat lenne, szintén az eredeti programban nem szerepel, de nagy 
érdeklődést kiváltott a Szár-hegy Vár-hegy közötti függőhíd vagy üveghídként 
szerepel a mostani beszámolóban terve, amiről már azt olvastam, hogy egy 
Tanulmányterv készült. Ez sokakat érdekel, pozitív és negatív irányból is, de 
mindenképpen közérdeklődésre tart számot. A javaslatom az lenne, hogyha egy 
lehetőség van rá, hogy ebből a tervből olyan részeket, amik beszédesek, tehát egy 
látványtervet vagy egyéb rajzot valahol tegyünk közzé, hogy kielégítsük ezt a 
kíváncsiságot.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: Csak meg szeretném jegyezni, hogy a címe ennek 
az előterjesztésnek 2014-2019-ről szól. Tehát én ezt nem tartom jó ötletnek, hogy 
most elkezdjük azt kiírni, hogy mi nem készült el belőle. Akkor kellene egy 
másikat is csinálni, hogy mi az, ami pluszban elkészült, és nem volt benne a 
tervben. Én úgy gondolom, hogy lehet ennek valamikor 2019-ben apropója, és azt 
mondjuk, hogy az eredeti tervbe szerepel, de ezért meg ezért nem tudtuk 
megvalósítani, ezt el tudom fogadni. De hogy minden évben felsoroljuk, hogy még 
mi nincs meg, ezzel én nem tudnék foglalkozni, és nem is kívánok foglalkozni. 
Majd az egész program megvalósítását 2019-ben lehet számon kérni, de ott is én 
úgy gondolom, hogy lesz az Önkormányzatnak lehetősége, hiszen olyan 
programok is szerepeltek ebben a tervben, ami pályázatot igényelt volna. Ahhoz, 
hogy ezeket meg tudjuk valósítani, pályáznunk kellett volna, illetve olyan 
kiírásoknak kellett volna lennie, amelyek támogatják annak a célnak a 
megvalósítását. Tehát én ezt nem gondolom, hogy ez egy kívánatos út lenne, hogy 
mi gyűjtsük ki azt, hogy mi nem valósult meg. Nem tudjuk még kigyűjteni, mert 
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még van három év, képviselő-társam mondta, hogy még három év van, tehát 
várjunk ezzel, és tartsuk ezt a végére.  
A másik két dologgal nem kívánok foglalkozni.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Én csatlakoznék az előttem szólóhoz. Valóban egy 
fejlesztési programnak még a fél távjánál sem tartunk, meg ha jól emlékszem 
talán egy félév választ el minket attól, hogy a ciklus feléhez elérjünk. Nem egészen 
ötletbörze ez, hanem egy elfogadott programnak a teljesülését vagy az aktuális 
állását mutatja be. Úgyhogy én maximálisan egyetértek Szőnyi István képviselő 
úrral, hogy korai lenne még ilyen szempontból pálcát törni a program felett. 
Azért, hogy egy-két konkrétumról is beszámoljak: a képviselő úr által kiemelt 
KLIK-es intézmények felújítása vagy fejlesztése, az pont a harmadik oldalon lévő 
TOP felhívásokra benyújtott pályázatok első két pályázata.  
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 299 és 399 millió forintos 
összeggel. Ezek a pályázatok tartalmazzák több iskola épületnek a komplett 
energetikai korszerűsítését, nyílászáró cserét, homlokzatfelújítást, tetőszigetelést. 
A diszkrét bája annak, hogy ezt pont képviselő úr veti fel, hogy mind a két esetben 
a testület elé bekerült az igény. Szóba került, hogy milyen fejlesztések valósulnak 
meg, és döntés is született a pályázatok benyújtásáról. Több alkalommal 
számoltunk be, mind bizottsági, mind testületi ülésen, tehát pont a két kiragadott 
példa szerintem nem fedi a valóságot, mert be vannak nyújtva pályázataink KLIK-
es intézmények felújítására. Azért is, mert a tulajdon az a városé, és mi 
szeretnénk, hogyha ezek az intézmények megújulnának. Az biztos, hogy egy 
gazdasági fejlesztési program nem tud sosem 100%-ban megvalósulni, de 
törekszünk rá. Ha visszagondolunk az első, vagy az előző egy, két, három ciklusra, 
akkor azt kell, hogy mondjam, amikor polgármester úr ezt benyújtotta, általában 
a ciklus végén, akkor azért erősen 90% feletti találati pontosságot értünk el. Ez 
azt jelenti, hogy rengeteg sok mindent tudtunk megvalósítani, és most, hogyha 
megnézzük, csak az itt felsorolt, benyújtott pályázatoknak a számát, ha 
hozzátesszük azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyekről beszámoltunk már 
korábban, amelyeket említett polgármester úr, és amelyek meg fognak jelenni a 
jövő havi testületi ülésen a költségvetés tervezésekor. A különböző alapokra áll, 
melyek azok a beruházások, melyeket saját erőből kíván elvégezni a város. Azt 
gondolom, hogy sokkal teljesebb lesz a kép, és már így is nagyon sok minden 
megvalósult ebből a programból. Eddig a Dózsa György utca felújítására kellett 
gondolni, most a Popelyás utcán az útfelújításokra, a Fasornak a rendbetételére. 
Azért szépen haladunk előre, úgyhogy azt gondolom, ilyen szempontból 
helyénvaló a beszámolónak a mostani állapota. Amúgy pedig mindenkinek 
megvan a lehetősége, hogy elővegye a két évvel ezelőttit, és ahogy képviselő úr is 
említette, összehasonlítsa. Nem titok, én is mindig ezt szoktam tenni, mindig 
előveszem az eredeti állapotot, és ahhoz minden éven hozzánézem a frisset, sőt az 
sem titok, hogy jegyző asszonnyal volt is, amiről beszéltünk, hogy mi az, ami még 
bekerüljön, vagy, hogy mi az, ami nem biztos, hogy ebben a formában kell, hogy 
benne legyen a beszámolóban. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan fejlődő, 
változó anyag, amivel együtt kell, hogy éljünk, és az igazi fokmérő az valamikor 
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2019. szeptemberében fog eljönni. Akkor szokott, ha minden igaz sor kerülni 
ennek a testületnek az utolsó rendes testületi ülésére, és akkor kell elővennünk 
ezt a programot, és megnézni, hogy valóban az elmúlt öt évben mi az, ami 
teljesült, mi az, ami nem.  
A szemétszállítással kapcsolatban felvetett témáról Palicz képviselő úrral 
számtalan alkalommal egyeztettünk. Ha jól tudom képviselő úr a tettek mezejére 
is lépett, személyesen felvette a kapcsolatot mind a ZHK-val, mind aljegyző úrral. 
Igen, ez egy folyamatban lévő ügy, egy olyan kérdéskör, amin dolgozunk. 
Köszönöm szépen, hogy ezt felvetette képviselő úr, de hát ezzel már jócskán előre 
vagyunk, ha jól emlékszem december hónap elején már szóba került ez a vitánk a 
ZHK-val. Nem sikerült még megoldani, de dolgozunk rajta. Tekintve, hogy mi 
vagyunk a legnagyobb tulajdonosai a ZHK-nak, én azt gondolom, hogy 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának akarata fog érvényesülni a kérdésben.  
 
Palicz István képviselő: Lényegében már az előttem szólók elmondták, amit 
szerettem volna mondani, úgyhogy ezt már nem mondanám el. Alpolgármester úr 
mondandójához annyit fűznék még hozzá, hogy Szamosvölgyi Péter polgármester 
úr ebben a témában is felvette már a kapcsolatot levélben a ZHK-val, és gondolom 
ennek is meglesz majd a következménye.  
Amiről szeretnék még valamit mondani az a sport, és ha sport, akkor foci. Talán 
polgármester úr hozzászólásából vagy gondolataiból valaki arra következtetett, 
hogy szegény foci Sátoraljaújhelyben esetleg nincsen támogatva. Én úgy 
gondolom, hogy bőven erőn felül, hiszen Sátoraljaújhelyben a jó focinak minden 
alapja megvan. Ez a képviselő-testület létrehozott itt olyan intézményeket, mint 
műfüves, füves, salakos, villanyvilágításos, lelátós, átöltözős foci helyek, egyedül 
már csak játszani kellene. Én úgy tudom, hogy eddig Sátoraljaújhelyben eddig is a 
foci amatőr szinten folyt. Össze kellene szedni valakinek, kellene egy EDE, aki 
összeszedi a csapatot, beszerzik a felszerelést, és mennek gereblyéznek egy kicsit, 
fellocsolják és utána játszanak és akkor szépen haza mennek. Minden 
rendelkezésre áll, egyedül már csak játszani kellene talán ebben a városban.              
   
Pasztorniczky István képviselő: Reflektálnék röviden. Végül is ez egy éves 
beszámoló, tehát minden évben meghallgatjuk, és ez egy technikai javaslat 
részemről. Elsősorban nem is magam miatt, hanem azok miatt, akiknek esetleg 
kevesebb ideje van rá, hogy most tételesen megpróbálják az eredeti programban 
szereplő dolgokat, az éves beszámolóban szereplővel összevetni. Sok olyan új 
programelem szerepel benne, ami nem ötletelés, hanem gondolom a pályázati 
lehetőségek megnyílásának a függvényében jött be a programba. Egy dologra nem 
kaptam reflektálást, ennek a bizonyos függőhídnak vagy üveghídnak a 
közérdeklődés számára való publikálására, hogy erre van-e lehetőség. Ez egy 
javaslat volt, és nem tudom, hogy polgármester úr, vagy alpolgármester úr tud-e 
erre válaszolni.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A vitát lezárom. Véleményem szerint, ha egy 
táblázatban próbálnánk ezt a napirendi pontot bemutatni, egyszerű lenne és 
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átlátható, csak nem felelne meg az igazságnak, vagy a valóságnak. Két intézményt 
említett képviselő úr, melyeknek a felújítása benne volt az eredeti programban, és 
most azt is mondhatnám, - és lehet, hogy mégis fel kellett volna olvasnom a 
harminc pályázatot -, hogy mi van folyamatban, vagy mi van beadva. Benne van ez 
a kettő is. Folyamatban van. Ebben a táblázatban, ha táblázat lenne, akkor 90%-
ban azt kellene odaírni, hogy folyamatban van. Erre mit lehet mondani? Ha 
folyamatban van, akkor mindjárt kész van, de mikor lesz kész? Mindkét oldalról 
meg lehet közelíteni. Ezért van hozzá szöveges rész, és az eredeti összevetéssel 
kapcsolatosan azért könnyen át lehet látni, hogy mi az az irány, amit 
megszabtunk, és hol az a cél, ahova el szeretnénk jutni. Azt is hozzá kell tenni, 
hogy nekem mindig az tetszett nagyon ebben a munkában, hogy elterveztünk 
valamit - 4-5 évre – hogy ezt meg ezt fogjuk elvégezni a városban, aztán volt 
amire lett pénz, volt amire meg nem lett. Közben pedig egy rakás olyan dolog jött 
elő, amit nem is terveztünk, például én nem emlékszem vissza pontosan az előző 
programunkra, de hogy ebbe például a turisztikai attrakciók részéről a vár 
feltárása ilyen szinten benne lett volna, azt nem hiszem. Ellenben az élet azt 
hozta, hogy nyílt egy lehetőség, egy kiskapu, és abban a pillanatban lecsaptunk rá, 
ahogy lehetett, és megpróbáljuk aprópénzre váltani. Ez csak egy példa, de 
számtalant mondhatnék, ami nem szerepelt a terveink között, és ugyanakkor 
pedig alakul, vagy meg fog valósulni. Ebbe a táblázatba ezt nehéz lenne elhelyezni, 
hiszen nem igazán tervszerű haladást jelez, mégis fejlődést és előrelépést jelent.  
A ZHK gépekkel kapcsolatban, kisebb gépek vásárlásával kapcsolatban a levelet 
tegnap írtam alá. A tegnapi postával szerintem el is ment a ZHK-nak, hiszen ők, 
amikor átvették ezt a szolgáltatást az utcák, akkor pontosan ugyanolyan szélesek 
voltak, mint most. Tisztában kellett, hogy legyenek azzal, hogy milyenek a 
körülmények és a feltételek, és igazítsák hozzá a gépparkokat. Teljes mértékig 
egyetértünk ebben az ügyben.  
A hófánk pálya működik, ha igény van rá, és hófánkozni akarnak. Szerintem 
akkor, amikor nagy volt a forgalom, nem volt kapacitásuk a havat eltávolítani a 
hófánk pályákról, de egyébként a hófánk pályáknak semmi problémájuk nincs, 
nyugodtan lehet őket használni. Szánkópálya is van, működik is a Zemplén 
Kalandparkban, mégpedig olyan hosszú, hogy úgy gondolom, hogy ember legyen 
a talpán, aki úgy tud lemenni a pálya aljáig, hogy nem borul fel. Több száz méter 
hosszú a szánkópálya, van rajta kb. 20-25-30 cm hó. Ez a régi szánkópálya, 
dobogón a központi épülettől észak felé megyünk végig azon az egyenes 
szakaszon. Ott van egy jászolszerűség, onnan indul a szánkópálya, és egészen a 
Bányácskára menő útig le lehet rajta menni. Szerintem, ha valaki ott egyszer 
lemegy, akkor már nem is akar visszamenni, az elég is egy napra. Tényleg rettentő 
hosszú, és újra azon felmenni nem könnyű. Van még egy szánkózási lehetőség, azt 
meg is havaztuk, amikor nem is volt természetes hó, akkor is működött. A tó felé 
megy le egy meredek, és oda van egy szalmabála letéve, nehogy baleset legyen, 
ennek ellenére történtek kisebb-nagyobb sérülések, ott valahogy egy kifutót 
kellene majd kialakítani a következő évtől. A tó, illetve a kerítés mellett elmenjen, 
és akkor egy jelen lejtővel meg lehessen állni. Az az igazság, hogy az eredeti 
szánkópálya, amiről az előbb beszéltem, az annyira messze van, hogy nem tudják 
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odavinni a hóágyúkat. Több száz méterre van, és még onnantól magát a pályát is 
havazni kellene, de mindenképpen eleget kell tenni ennek az elvárásnak. Ezért 
alakították ki ezt a kicsike szakaszt, hogy addig is, amíg nincs használható hó a 
szánkópályán, addig lehessen használni ezt a kisebb szakaszt is. Ez most is 
működik, tehát lehet jönni szánkózni a Zemplén Kalandparkba.  
A híddal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy legjobb tudomásom szerint ezt a 
fejlesztést sem bizottság, sem az Önkormányzat nem tárgyalta. Tanulmányterv 
pedig van, látványrajzok is vannak. Addig, ameddig az Önkormányzat adott 
bizottsága és a képviselő-testület nem tárgyalja, addig nem gondolom, hogy 
bármit is meg kellene mutatni belőle. Nem azért, mert titkos, hanem azért, mert 
felesleges, akár jó, akár rossz irányban, rossz értelemben várakozást keltenünk. 
Abban az esetben, amikor hivatalosan, papírra vetve, olvashatóan azt látjuk, hogy 
a forrás, ami ehhez szükséges, rendelkezésre áll, akkor abban a pillanatban 
minden információt minden újhelyi polgárnak meg kell adni. Természetesen 
elsősorban a képviselő-testületnek, de mindenkinek, hogy mi az, amit szeretnénk 
megépíteni, hogy ne téves információ, meg dezinformáció alapján mondjanak 
majd az emberek véleményt. Ezt magam is fontosnak tartom, csak egy kicsit 
korainak. Azt is mondhatnám, hogy autó felüljárót is építünk, és azt is 
mutogathatnánk, de lehet, hogy nem lesz belőle soha semmi. Adott esetben itt is 
előfordulhat, hogy nem lesz. Akkor legfeljebb csak a képet nézegethetjük, és 
szomorkodhatunk, hogy nem jön össze. Az azért jó lenne, hogyha abban együtt 
tudnánk működni - politikai oldaltól függetlenül -, ha úgy alakulna, hogy esetleg a 
közeljövőben tárgyalnánk a hídról, és onnantól kezdve a Zemplén Televízióban 
megjelenne, mert az újság nem tudja visszaadni a látványterveket. Ki fogjuk rakni 
a Polgármesteri Hivatal aulájában. Ha olyan információt, és olyan tájékoztatást 
tudnánk adni az itt élőknek, amellyel azok kerülnének túlnyomó többségbe, akik 
örülnének ennek a majdani lehetőségnek. Ekkora összegű turisztikai beruházás 
és ilyen attrakció nemcsak, hogy Sátoraljaújhelyben nem volt még, hanem 
Magyarországon sem, sőt Európában sem és a világon sincs. Ez forintosítható 
lesz. Erre vállalkozásokat, szolgáltatásokat, munkahelyeket lehet majd létre hozni, 
lehetőség lesz szállásadásra, épülhetnek panziók, szállodák, bármi is összejöhet 
belőle. Nem utolsósorban pedig az Önkormányzatnak jelenthet olyan plusz 
forrást, amellyel egy költségvetést úgy tudunk majd megtárgyalni, hogy 
Pasztorniczky képviselő úr azt fogja javasolni, hogy most ezt a három utcát 
újítsuk fel, és Lukács képviselő úr azért fog vele veszekedni, mert ő négyet 
szeretne, mert hogy lenne rá saját forrásunk, és ez lenne a vita tárgya. Az is lehet, 
hogy ezt megéljük. Azt gondolom, hogy nem lenne rossz azoknak sem, akik itt 
vannak a teremben, azoknak meg pláne, akik itt élnek ebben a városban. Tehát 
nem titkos, meg lesz az információ, nem is kevés, mert nagyon szeretném, hogy a 
tájékoztatás mindenki számára érthető legyen.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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369/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017.(I.19.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló fejlesztési-
gazdasági programjának időarányos teljesítéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának 
időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
4. Napirend  
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítására és indokolására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Lenne szóbeli kiegészítésem az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Elsősorban az érintett lakosság miatt ismertetném 
a legfontosabb módosításokat. Minden éven felülvizsgáljuk a 2015. évi szociális 
támogatásokról szóló rendeletünket, mégpedig az alapján, hogy az eltelt 
időszakban milyen gyakorlati problémákat észleltünk, milyen olyan esetek 
fordultak elő a hivatal, vagy a bizottság tevékenységében, melyre a helyi 
rendeletünk megoldást nem talált. Elemezzük minden egyes esetben az 
előterjesztésben, hogy hányan nyújtottak be támogatást, hány kérelmet tudtunk 
teljesíteni, milyen elutasítások voltak. Azért van erre szükség, mert egy 
Önkormányzatnak szinte a legfontosabb feladata, hogy gondoskodjon az itt élő, 
azon emberekről, akik koruk vagy szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt, 
önmaguk nem képesek ellátni magukat, támogatásra szorulnak. A rendelet 
áttekintésekor az eredeti rendeletet követve először a gyógyszertámogatásról 
van szó, mely nem kötelező támogatási forma. Ezt az Önkormányzat saját 
elhatározása alapján vezette be. Ezen támogatási formánál további könnyítéseket 
javaslunk, egyrészt azért, mert emelni szeretnénk az adható támogatás mértékét, 
másrészt pedig azt az elismerhető gyógyszerköltséget szeretnénk csökkenteni, 
amelyet jelenleg a rendelet biztosít, vagy előír.  
Van egy harmadik módosítás is, ami a legutóbbi bizottsági ülésen merült fel. Egy 
rendkívüli települési támogatás kapcsán, de minden egyes segélyfajtát érint. 
Mégpedig a jövedelem alapján való jogosultsági feltétel, itt bekerülne egy újabb 
kategória, mégpedig az egyedül élő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, 
nyugdíjas személy, ahol a jövedelemhatár a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj összegének 300%-ban kerülne megállapításra. Azért van szükség itt 
megemelni a jövedelemhatárt, mert bizony már az az egyedülálló, aki megfelel 
ezen feltételeknek, és a nyugdíja 80.000. Ft körül van, a jelenlegi szabályok 
szerint nem jogosult támogatásra. Ez lenne egy plusz módosítás a leírtakhoz 
képest. 
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 A lakásfenntartási támogatásnál hat hónap helyett tizenkét hónapra javasoljuk 
megemelni a megállapítási időtartamot. A beiskolázási támogatáshoz 
mindenféleképpen javasoljuk az adott támogatás mértékét emelni, mind az 
általános iskolások, mind a középiskolások esetében. Sőt, javasoljuk azt, hogy a 
felsőfokú oktatási intézményben tanulók is részesüljenek ilyen támogatásban, 
amennyiben az egyéb feltételeknek megfelelnek.  
Hangsúlyozom, hogy nem kizáró tényező az, hogyha valaki a Bursa Hungarica 
ösztöndíjban részesül, és azért nem kizáró, mert ez a támogatási forma - a Bursa 
támogatás- az kifejezetten a megélhetést biztosítja, míg ez az egyedi és egyszerű 
támogatás évente pedig magához a beiskolázáshoz nyújtana támogatást. A 
könyvek, jegyzetek és egyéb kellékeknek a megvásárlásához.  
További módosítás például, hogy a temetési segély esetében több, mint 5.000. Ft-
al emelnénk a segély összegét. Én úgy gondolom, hogy ez is egy jelentős 
módosítás. Egy dolgot emelnék még ki, ami teljesen új támogatás, ez pedig azon 
állampolgároknak kerülne megállapításra, akik elveszítik munkahelyüket, de nem 
kaphatnak sem a Munkaügyi Központtól, sem pedig a Járási Hivataltól támogatást, 
mert mondjuk felszámolás alá került a cég, de nincs, aki felmondjon még nekik. 
Ilyen eset sajnos tavaly is előfordult egy cég esetében. Tavaly is megoldottuk a 
problémát, de ezt szeretnénk a rendeletünkben is lefektetni ebben az esetben 
ezek az embereknek 10.000. Ft támogatást biztosítanánk, amely természetesen 
ismételhető.  
Röviden ennyi lett volna a rendeletmódosításnak a lényege. Természetesen 
megvizsgáltuk azt is, hogy ezek a módosítások az ez évi költségvetési kerettel 
milyen viszonyban állnak. Számításaink szerint tudni fogjuk biztosítani a 
megemelt támogatásokat.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, és egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is 
megtárgyalta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának előterjesztését, és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Vélemények: 
 
Csernai Ferencné képviselő: Jegyző asszony a rendelet módosítását és annak 
indokoltságát részletesen ismertette. Úgy gondolom, hogy célszerű minden éven 
felülvizsgálni, újragondolni, hiszen az osztályon a benyújtott kérelmek, illetve 
információk rendelkezésre állnak, hogy milyen élethelyzetben tudunk segíteni, és 
esetleg milyen módon és hogyan tudjuk szélesíteni azt a kört, hogy a ténylegesen 
rászoruló személyek az önkormányzattól, önkormányzati keretből, 
önkormányzati támogatás formájában a szükséges segítséget megkapják. Bízom 
abban, hogy ez a jelenlegi módosítás is fog segíteni az itt élők szociális 
helyzetének, anyagi helyzetének javításán. Természetesen azoknak is, akik 
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egyedülállók, egyedül élők, betegek, problémával küzdenek, és bízom benne, hogy 
az ő mindennapjaikon, és megélhetésükön tudunk majd segíteni.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ahogy elnök asszony és jegyző asszony is 
említette, hozzá van illesztve az élethez, meg a pénzügyi lehetőségekhez ez a 
módosítás. Úgy gondolom, hogy ez egy jó irányú módosítás, gondolom mindenki 
olvasta, látta, tapasztalta. Ez is arról szól, hogy aki rászorul, és valóban 
megérdemli, vagy önhibáján kívül kerül nehéz helyzetbe, annak segíteni tudjunk, 
vagy többet tudjunk adni. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést a jegyző által 
elmondott kiegészítésekkel együtt. 
 
Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyző által 
elmondott kiegészítéssel az előterjesztést elfogadta és meghozta a pénzben és 
természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában alkotott 1/2017.(I.24.) 
önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
 
 
5. Napirend 
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2016. évi 
munkájáról  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen megjelent 
Budainé Bodnár Editet, a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatónőjét.  
 
Budainé Bodnár Edit igazgató: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság ülésén is elhangzott, illetve említettem, hogy jelen 
testületi ülésen a 2016. évi beszámoló kerül megtárgyalásra, illetve remélhetőleg 
elfogadásra. A 2017. évi munkaterv a márciusi ülésen kerül napirendre, az 
elfogadott költségvetés ismeretében. A beszámolóval kapcsolatosan annyi 
kiegészítésem lenne, hogy mint ahogy látható a beszámolóban elsősorban a 
rendezvényeket taglaltuk, illetve fejtettem ki bővebben, természetesen a 
személyi, illetve a tárgyi feltételeket is érintve. Ez utóbbi esetében szeretném 
megjegyezni, hogy most, talán másfél év távlatában jutottunk el oda, hogy a 
másfél éve megnyitott Latabár Kávéház, illetve a Mozi forgalmának 
megnövekedése által, a bevétele által tudtuk már egy kicsit visszaforgatni a 
bevételt és olyan sürgető eszközökre fejleszteni, beruházni, amilyet most már 
pályázati támogatás mellett is tudtunk eszközölni.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a beszámolót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
A bizottság megállapította, hogy egy színvonalas beszámolót kaptunk, amely jól 
tükrözi a Művelődési Ház 2016. évi munkáját. Gratulálok a Művelődési Központ 
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2016-os tevékenységéhez, és kérem a dolgozóknak is továbbítsa ezt igazgató 
asszony.  
 
Vélemények:  
 
Sebes Péter képviselő: Csatlakoznék az előttem szóló képviselő úr véleményéhez. 
Természetesen a városban végzett munkát is ki kell emelni, de hadd jegyezzem 
meg, hogy a településrészeken és Széphalomban is nemcsak segíti a munkát, 
hanem jelenlétével is mindig megtiszteli igazgató asszony a rendezvényeket. Segít 
és támogatja a színvonalas lebonyolítást. Ezt szeretném megköszönni. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Egy elég izgalmas éven vagyunk túl, ami 2016-ot 
érinti. Egyrészt azért, mert szokás szerint rengeteg program szervezésében vett 
részt a Művelődési Központ, másrészt azért, mert 2016-ban történtek olyan 
változások a rendezvény szerkezetben, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan 
kíváncsian vártunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nemcsak az idő szépíti meg 
az emlékeket, hanem valóban amikor a Nemzetközi Néptáncfesztivál zárult, akkor 
megelégedve tapasztalhattuk, hogy nagyon színvonalas és jó műsorok kerültek 
terítékre. Ahogy észrevettem, talán egy picikét megváltozott a közönség 
összetétele. Olyan embereket is sikerült lecsábítani esténként a Városközpontba, 
akik korábban nem biztos, hogy kijártak, az augusztusi rendezvényekre, és 
megmondom őszintén, nagyon kíváncsian várom az idei évet, amikor újra a 
néptáncé lesz a főszerep, és Nemzetközi Néptáncfesztivált rendezünk majd a 
Városközpontban. Én magam is szeretnék gratulálni a Kossuth Lajos Művelődési 
Központ minden dolgozójának, és külön öröm számomra, hogy ha megnézzük az 
1. számú mellékletet, hogy a különböző terei a Művelődési Háznak hogy voltak 
kihasználva, akkor észrevehető, hogy a Latabár Mozi egy nagyon erős számmal, 
486 alkalommal szerepel. Ez azt jelenti, hogy annyi alkalommal volt vetítés a 
moziban, és így egy speciális helyzetbe került a mozi, hiszen Művész mozi, Art 
mozi besorolást kapott, amiről két nagyon lényeges dolgot kell tudni. Az egyik, 
hogy ennek köszönhetően sikerült egy olyan berendezést szerezni, amivel 3D 
vetítésre is alkalmas a mozi. A másik pedig, hogy nem csak és kizárólag a 
kasszasiker filmeket mutatják be, hanem olyan kortársalkotásokat, olyan, valóban 
művész filmeket, ami egyébként nem biztos, hogy eljutna az országnak ebbe a 
térségébe. Véleményem szerint nagyon szépen teljesít a mozi, és arra bíztatok 
mindenkit, hogy igaz, hogy ma már az internetről nagyon sok filmet le lehet 
tölteni, az interneten történő filmnézések egy egészen komoly szakága nőtt ki az 
elmúlt években, de azt gondolom, hogy semmi nem tudja pótolni azt, amikor az 
ember egy nagy adag pattogatott kukoricával az ölében beül egy mozi terembe, és 
úgy néz meg egy filmet. Külön gratulálok a mozi működéséhez, és igazgató 
asszony említette, igaz szűkszavúan a Latabár Kávézónak a sikerességét. Azért azt 
is el kell mondani, hogy számos olyan kisebb-nagyobb program került 
megrendezésre, ami az anyagban szerepel is, ahol nem csupán arról volt szó, hogy 
be tudott ülni az ember meginni egy kávét, hanem olyan kulturális élménnyel 
gazdagodott a Kávéházzal, ami egy új, üde színtér lett az újhelyi kultúra 
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palettáján, ahol tényleg nagyon szórakoztató és kellemes perceket, órákat lehetett 
eltölteni. Azt gondolom, hogy ebben a formájában nagyon jól működik a 
Művelődési Központ, egyetlen egy dologra várunk már, de az pályázatok 
függvénye, hogy valóban kívülről-belülről meg tudjon újulni az épület. Bízom 
benne, hogy az elkövetkező években majd erre is sort tudunk keríteni. Köszönöm 
szépen a munkát és sok sikert kívánok a 2017-es esztendőre.  
 
Csernai Ferencné képviselő: Intézményvezetőként, képviselőként, és 
településrészi önkormányzat elnökeként 2016. évben több olyan rendezvény és 
program volt, ahol együtt dolgoztunk, és együtt hoztuk létre a programot a 
Művelődési Központ vezetőjével és az ott dolgozó apparátussal. Szeretnék 
gratulálni a munkájukhoz, amit én az együttműködés során és a közös munka 
során megtapasztaltam. Egy kiegyensúlyozott, kiszámítható és felelősségteljes 
munkavégzés volt, én örülök ennek a változásnak. Ahhoz, hogy egy közösség 
csapatban tudjon dolgozni, ahhoz kell egy jó karmester, aki irányítja az 
apparátusnak a munkáját. Még egyszer szeretnék gratulálni, és sok sikert 
kívánok.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Annyival szeretném még kiegészíteni az 
elhangzottakat, hogy igazgató asszony fel van vértezve minden olyan pozitív 
tulajdonsággal, ami egy jó intézményvezető, vagy vezető ismérve. Erre nagy 
szüksége is van, türelme is van. 
Valóban egy sikeres évet zárt a Művelődési Központ. Azt kívánom, hogy legyen 
olyan jó a 2017. év is, mint a tavalyi volt.  
Most nyílnak meg a rendezvényekre kiírandó pályázatok. Tehát, ha szerencsénk 
van, akkor forrásokat is fogunk tudni megint rendelni a rendezvényekhez, és nem 
az a szenvedés történik, ami minden éven, hogy elég lesz-e az adott 
pénzmennyiség, visszaforog-e belőle valamennyi vagy sem, hanem akkor esetleg 
úgy lehet vele számolni, hogy nem a pénzhez mérni a teljesítményt, hanem a 
teljesítményhez a pénzt. Szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
 
Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

631/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017.(I.19.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2016. évi 
beszámolójáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Művelődési Központ 2016. évi beszámolóját elfogadta. 
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Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának 
lelkiismeretes és áldozatkész munkájáért. 
 
 
6. Napirend 
Javaslat a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2017. évi üzleti 
tervének jóváhagyására   
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs kiegészítenivalóm a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az üzleti tervet. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a Felügyelő bizottság is megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja.  
 
Vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Ritka pillanatok egyike. Talán ehhez a napirendi 
ponthoz még soha nem szóltam hozzá, és most is csak azért teszem, hogy 
előrevetítsek valamit, mert hogy a TOP-os pályázatoknál a projekt menedzsment 
feladatok ellátásánál minden egyes alkalommal a Városfejlesztő Gazdasági Kft-t 
jelöltük meg. Ez azért nagyon fontos, mert ugye most előttünk szerepel egy üzleti 
terv, ami nagyjából olyan, mint az előző évekhez hasonlóan, hogy két külön 
bevétellel számol, két bérbeadásból származó bevétellel. Viszont abban az 
esetben, ha reményeink szerint a pályázataink elkezdenek nyerni, úgy kezd majd 
megtelni élettel a Városfejlesztő Gazdasági Kft. is, hiszen a projekt menedzsment 
szervezeti feladatokat a Kft-nek kell majd ellátni. Biztos vagyok benne, hogy az év 
folyamán fogunk még tárgyalni, sőt az is előfordulhat, hogy negyedévi 
rendszerességgel a Városfejlesztő Gazdasági Kft-nek a működéséről. Előrevetít ez 
egy másik dolgot is, hiszen az új eljárásrend, vagy szabályok szerint a város 
költségvetését is mindig hozzá kell igazítanunk majd az elnyert pályázatokhoz. 
Talán az idei év ilyen szempontból kicsit rendhagyó lesz. Ezt csak azért 
mondanám el, mert biztos, hogy a Városfejlesztő Gazdasági Kft-nél az idei év, a 
jövő év, és a rákövetkező évek működése során egyre több ember 
foglalkoztatására fog sor kerülni. Az elején szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek 
általában részmunkaidős foglalkoztatások lesznek. Azoknak a személyeknek a 
foglalkoztatására fog sor kerülni, heti 2-4-5-10 órában,- majd látjuk, hogy mit 
kíván a pályázat-, akik a projekt menedzsment feladatokat ellátják. Ez egy nagy 
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változás az előző évekhez képest, hiszen korábban ezt külsős megbízásokkal 
tudta elvégeztetni, nemcsak Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, hanem 
minden önkormányzat, de egy jogszabályi változás következtében csak és 
kizárólag önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 
végezhet ilyen feladatokat. Mi ezt az utóbbit választottuk minden egyes 
pályázatunknál, úgyhogy változás fog ilyen szempontból bekövetkezni majd a Kft. 
életében, és adja Isten, hogy nagyon sok feladattal ruházzuk fel, mert az azt fogja 
jelenteni, hogy nagyon sok pályázatunk szerepel a nyertesek között.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

683/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017.(I.19.) határozata 

a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2017. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely 
Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadta. 
 
 
7. Napirend  
Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2017. évi üzleti tervének 
jóváhagyására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs kiegészítenivalóm a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja az Újhelyi Gazdálkodási Kft. üzleti tervének 
jóváhagyását. 
A napirendi pontot a Felügyelő bizottság is megtárgyalta, és szintén jóváhagyásra 
javasolja.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és 4 igen 
szavazattal szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2017. évi üzleti tervét.  
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Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az üzleti tervet 
jóváhagyta és az alábbi határozatot hozta: 
 

465/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017.(I.19.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási 
Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadta. 
 
 
8. Napirend  
Előterjesztés a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 
24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tavaly december 16-án egy 
kormányrendelet több kormányrendeletet módosított, többek között a 
temetőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet is. A 
módosítás lényege, ami önkormányzatunkat érinti, hogy azon szolgáltatások 
megnevezése, melyek esetében az ármegállapítás joga az önkormányzatot illeti 
meg, megváltozott. Szeretném hangsúlyozni, hogy maguk a szolgáltatások díjai 
továbbra is változatlanok, azonban az elnevezések változnak. Szeretnék egy-két 
példát mondani. Korábban, vagyis jelenleg a rendeletünk temetésrendezői díjat 
tartalmaz, ennek a helyébe temetésszervezési díj lépett, a díjtétel változatlan.  
A ravatalozás szolgáltatás megnevezés helyébe létesítmény igénybevételi díja 
lépett, vagy például a gépzene helyébe hangtechnikai szolgáltatás. Szinkronba kell 
hozni a rendeletünket a kormányrendelettel, de hangsúlyozom, hogy egy forint 
emelést nem tartalmaz a módosítás.  
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta meghozta a temetők fenntartásáról és 
üzemeltetéséről szóló 24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet 
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módosítása tárgyában alkotott 2/2017.(I.24.) önkormányzati rendeletét. A 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9. Napirend 
Javaslat a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervének 
jóváhagyására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Felügyelő bizottság itt is tárgyalta 
az Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervét és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja az üzleti terv elfogadását.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a napirendi pontot. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal (Kracson Norbert képviselő 
rövid távollétében), egyhangúlag a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

726/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017.(I.19.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Ipari 
Park Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadta. 
 
 
10. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való 
felkészülésről  
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Nincs szóbeli kiegészítésem az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
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Vélemények:  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Egy rövid kiegészítést tennék, illetve egy 
információt szeretnék megosztani, mert nem biztos, hogy aki a turizmussal nem 
napi szinten foglalkozik, az is értesült róla. Megszűnt a Magyar Turizmus Zrt., ez 
volt az a szervezet, ami Magyarország külföldi megjelenéseit koordinálta, a 
Tourinform hálózatot üzemeltette, valamint mindenféle reklámkampányokat 
hirdetett. Ezeknek régiós kirendeltségei is voltak az országban, 
külképviseletekkel is rendelkeztek Bécsben, illetve Európa több városában. Az, 
hogy mennyire volt hatékony a munkájuk, azt nem az én tisztem megfogalmazni, 
véleményem van róla, de azt nem szeretném megosztani a képviselő-testülettel, 
illetve a televízió nyilvánosságával. Viszont ami nagyon fontos, hogy létrejött a 
Magyar Turisztikai Ügynökség, és ez valóban egy olyan szakmai szervezetként 
jött létre, a Kormánynak a feltett szándéka volt, hogy valóban legyen egy olyan 
turizmus szervezéssel foglalkozó profi csapat, aki nemcsak óriás plakátok 
megrendelésével foglalkozik, hanem szakmailag is elkezdi irányítani az ország 
turisztikai szervezését. Azt gondolom, hogy erre már nagyon régóta szükség lett 
volna. Egyrészt azért, hogy bizonyos párhuzamosságokat időben ki lehessen 
szűrni, tehát ha egy település, egy turisztikai fejlesztést véghezvisz saját berkein 
belül, akkor mondjuk a mellette lévő település ne csinálja meg ugyanezt, illetve 
azoknak a turisztikai fejlesztéseknek nem biztos, hogy teret kell engedni, amelyek 
láthatóan soha az életben nem fognak működni. Valahol a Bodrogközben még az 
első Uniós fejlesztési forrásokból épült valami szálloda, meg nem tudom milyen 
Ökoturisztikai és Wellnes Központ a semmi közepére. Abszolút nem értem 
ezeket, hogy a 7-13-as időszakban hogy lehetett ilyet támogatni. Száz szónak is 
egy a vége, ez a szervezet lesz az, aki szakmailag minden egyes turisztikai célú 
pályázatban a véleményét ki fogja fejezni, és ha az ő véleménye nemleges lesz 
turizmusszakmai szempontból, akkor bizony valószínűleg ez a projekt nem fog 
támogatást kapni vagy támogatást nyerni. Ami Sátoraljaújhelyre nézve fontos, az 
az, hogy ugye nekünk elég sok turisztikai fejlesztésünk van, polgármester úr, azt 
gondolom, idejekorán a megalakulást követő egy-két héten vagy hónapon belül 
már fel is vette a kapcsolatot az ügynökség vezetőjével. Ők szakértők és többször 
jártak már a városban. A város turisztikai fejlesztési elképzeléseivel maximálisan 
tisztában vannak. Azt gondolom, hogy abszolút értékelik azt a munkát, amit az 
idegenforgalom szervezésével Sátoraljaújhely Város Önkormányzat az elmúlt 
években kifejtett. Nagy reményekkel állunk a jövő elé, hiszen azok az 
elképzelések, melyeket polgármester úr felvázolt az ügynökség vezetőjének, azok 
mind meghallgatásra találtak, és azt gondolom, hogy elismerően nyilatkoztak 
róluk. Ezzel is csak azt szeretném kiegészítésként hozzátenni az idegenforgalmi 
szezonhoz, hogy abszolút nincs szégyenkeznivalónk, sőt a fejlesztési 
elképzeléseink nyitott kapukat döngetnek a szakmánál, és ez nem volt mindig így.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
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Szavazás: Az elhangzott kiegészítésekkel a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

614/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017.(I.19.) határozata 

Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára történő felkészülésről 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely város 
idegenforgalmi szezonjára történő felkészülésről szóló előterjesztést elfogadta. 
 
 
 
11. Napirend 
Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A polgármester és alpolgármester 
illetményének megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 
legutóbbi önkormányzati választás után módosult a jogszabály ezt megelőzően, 
tehát két évvel ezelőtt és most. A mostani módosítás elsősorban arra irányul, 
hogy az 5.000. fő alatti települések polgármesterei bérének, illetményének a 
megemelését célozza. Az ettől nagyobb lélekszámú települések 
polgármestereinek béremelése lényegesen alacsonyabb mértékű. A jogszabály 
nem összeghatárt állapít most már meg, mint ahogy azt korábban állapította meg, 
hanem meghatározott összeget, és ez nagyon jó, mert nem a képviselő-testület 
kénye-kedve szerint kerül megállapításra a város első emberének az illetménye, 
hanem maga a jogszabály megmondja, hogy mennyi az az összeg. Kérem, 
szíveskedjenek jóváhagyni. Egy dolgot szeretnék még mondani, hogy 
természetesen január 1-től kerül megállapításra az illetmény is, és annak 
függvényében a költségtérítés.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Miután érintett vagyok, így nem kívánok részt 
venni a szavazásban.  
 
Kérdések:  
 
Pasztorniczky István képviselő: Csupán annyi kérdésem lenne, hogy a jogszabály 
megállapítja fix összegben a javadalmazást. Miért kell erről szavaznunk? Nincs 
választási lehetőség.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Azért kell szavazni, mert egyrészt 
testületi hatáskör, másrészt pedig a határozat nyilvános lesz, fel fog kerülni a 
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város honlapjára, ahol bárki megtekintheti, és mi alapján kerülne fel, ha nem az 
alapján, ahogy a testület döntött.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 11 igen szavazattal, (Szamosvölgyi Péter 
polgármester nem szavazott) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

150/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017.(I.19.) határozata 

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) bekezdéseiben 
foglaltakra figyelemmel, 2017. január elsejétől kezdődően, Szamosvölgyi 
Péter polgármester  
 
illetményét:      698.019.- Ft-ban 
költségtérítését:    104.703.- Ft-ban 
 
állapítja meg.  
 
Felhívja a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére. 

 
 

 
 
12. Napirend 
Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az előterjesztésben látott illetmény emelését 
javaslom, a főállásban dolgozó alpolgármester úr számára megállapítani. 
Munkája, teljesítménye, hozzáállása, és az elhivatottsága kapcsán és alapján. Az 
előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Ebben a szavazásban nem kívánok részt venni.  
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Szavazás:  a képviselő-testület 11 igen szavazattal, (Dankó Dénes 
alpolgármester nem szavazott) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

728/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017.(I.19.) határozata 

az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1), (3) bekezdéseiben 
foglaltakra figyelemmel, 2017. január elsejétől kezdődően, Dankó Dénes 
alpolgármester  
 
illetményét:    542.850.- Ft-ban 
költségtérítését:     81.427.- Ft-ban 
 
állapítja meg.  
 
Felhívja a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére. 

 
 
 
13. Napirend 
Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottság 
tagjainak tiszteletdíjáról szóló 18/2014.(X.30.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Úgy gondoltam, hogy több éven keresztül a 
költségvetés nem tette lehetővé azt, hogy egy kis mértékben hozzá tudjunk nyúlni 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjához. Most úgy látszik, úgy tűnik, hogy 
erre van némi mozgástér, van némi lehetőség. Ezért javasolnám a képviselő-
testület számára, hogy a képviselő-testület tagjainak, és a külsős bizottsági 
tagoknak a leírtak szerint emeljük meg a költségtérítését, január 1-től. 
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.  
 
Kérdések: 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az Mötv. azt mondja, hogy 
amennyiben ilyen jellegű dolgokról van szó, és az előbb polgármester úrnak is 
mondtam, itt nem áll meg a személyes érintettség. Gyakorlatilag csak 
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polgármester úr, meg alpolgármester úr szavazna, ha bejelentik a személyes 
érintettségüket, de nincs személyes érintettség.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést 
elfogadta meghozta az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és 
bizottság tagjainak tiszteletdíjáról szóló 18/2014.(X.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában alkotott 3/2017.(I.24.) önkormányzati 
rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
14. Napirend 
Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások 
felülvizsgálatára  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Magam részéről nem javaslom a 
képviselő-testületnek, hogy a két évvel ezelőtt megkötött megállapodásokat 
módosítsuk. Mint ahogy az előterjesztésben is leírtam, tavaly november végén a 
Kormányhivatal is vizsgálta ezen megállapodások törvényességét, és 
megállapította, hogy minden olyan kérdéskör szabályozva van, amelyet a 
jogszabály előír, és kellően részletes a szabályozás. Mindhárom nemzetiségi 
önkormányzat is tárgyalta a témát, és valamennyien úgy nyilatkoztak, olyan 
határozatot hoztak, hogy ők sem kívánják módosítani a megállapodást. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat felhívja a képviselő-testületet arra, hogy amennyiben 
helyiség ürül meg, akkor ezt év közben biztosítsa irodaként számára. Meg kell, 
hogy mondjam, hogy ez a megállapodásban is benne foglaltatik, tehát csak ennek 
a megerősítésére hívják fel a testület figyelmét.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a bizottság, hogy ne 
változtassa meg a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodást a 
testület.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen-12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:  
 

944/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017.(I.19.) határozata 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 
megállapodást felülvizsgálta. 
 
A Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja. 

 
944/2017. 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(I.19.) határozata 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 
megállapodást felülvizsgálta. 
 
A Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja. 

 
944/2017. 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017.(I.19.) határozata 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 
megállapodást felülvizsgálta. 
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A Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja. 
 
 
 
15. Napirend 
Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatásának 
elszámolására és a 2017. évi önkormányzati támogatás biztosítására  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs kiegészítésem az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Úgy, ahogy a tavalyi éven, ezen az éven is havi 20.000. Ft 
támogatást javaslok a Polgárőr Egyesület számára megállapítani. Az előterjesztést 
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy továbbra is támogassa az említett összeggel a Polgárőr Egyesületet.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

727/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017.(I.19.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatásának 
elszámolásáról, és a 2017. évi önkormányzati támogatás megállapításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elfogadja a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatásáról 
szóló elszámolását, 

2. 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a Sátoraljaújhelyi 
Polgárőr Egyesület részére – elszámolási kötelezettség mellett – havi 20 
eFt támogatást biztosít. 

 
Felhívja a jegyzőt, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-ának figyelembe vételével a támogatási 
szerződést készítse el. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási szerződés aláírására. 
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16. Napirend 
Előterjesztés az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tevékenységéről 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ezzel kapcsolatosan küldött egy levelet elnök 
úr, mint látható nincs jelen a teremben.  
Arra hivatkozik elnök úr, hogy minden tulajdonosnak lehetősége és joga van arra, 
hogy képviselje magát a taggyűlésen, és az az illető, aki delegált, vagy aki ott van a 
taggyűlésen, az számoljon be és az tájékoztassa az önkormányzatot az ott 
elhangzottakról. Ez akceptálható vélemény, meg ez meg is történhet, de azt 
hiszem, hogy azért ha nem is minden önkormányzat - mert ha minden 
önkormányzat meghívná elnök urat, akkor ezzel foglalkozna egész éven -, de 
azért egy lakosságszámban meglehetősen magas település esetében egy ilyen 
meghívásnak, egy tájékoztató elfogadásának nem lehetnek ilyen elvi akadályai. 
Akkor sem, hogyha ezt törvény nem írja elő. Ezt el is tudom fogadni, nincsen ezzel 
probléma, de nem hiszem, hogy mi valaha is valakit „megettünk volna tízóraira”, 
vagy rossz szándékkal közelítettünk volna hozzá. Itt sem erről van szó, 
csupáncsak olyan információkat kaphatunk, amelyek első kézből jutnak el 
hozzánk. Ennek következtében ebben a napirendi pontban nem tudjuk 
megtárgyalni azt, amiért ez a meghívóba belekerült, és azt gondolom, hogy mint 
ahogy más esetben, például a ZHK esetében is, ha az elnök akadályoztatva van, 
akkor egy kollégájával, aki felkészült, tudja magát helyettesíteni. Ezt várjuk el, ezt 
várom el ebben az esetben is, úgyhogy újfent meg fogjuk keresni elnök urat.   
Kérdés ehhez a napirendi ponthoz, szavazás nélkül van-e? 
 
Kérdések:  
 
Pasztorniczky István képviselő: Ez már sokadik alkalommal fordul elő, hogy nem 
jelenik meg a Társulás képviselője, holott ez a Társulás egy kötelező 
önkormányzati feladatot lát el, miután átruháztuk rá, és ez a kötelező 
önkormányzati feladat magában foglalja annak a nyilvánosságnak a biztosítását 
is, amit egyébként minden önkormányzatra előírás. Én most csak azt szeretném 
javasolni, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy korábban nem kaptuk meg a 
meghívót, meg az előterjesztéseket. Ez alól kivétel volt most a legutóbbi ülése a 
Társulásnak, amit én nagyon köszönök, hogy az önkormányzaton keresztül most 
előzetesen megkaphattuk az értesítést a Társulási ülésről, illetőleg az 
előterjesztéseket, ami egy elég fontos dolog volt, mert ugye a ZHK működési 
területe a duplájára nőtt majdnem, mert hogy a Hernád Völgyi Társulásra is 
kiterjesztette a döntés a működést. Ezt csak zárójelben mondtam. Nekem a 
kérdésem és kérésem az lenne, hogy ezt a gyakorlatot a jövőben állandósíthatjuk-
e, tehát az önkormányzat a képviselőknek legalább továbbítsa, hogyha meghívót 
meg előterjesztést kap a Társulás működéséről.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Semmi akadálya nincs a kérésnek. 
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Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta volna 
ezt a napirendi pontot, de mivel itt is elhangzott, így jegyző asszony, illetve 
polgármester úr is elmondta, hogy nem kaptunk megfelelő tájékoztatást írásos 
formában, ezért természetesen a bizottság így levette a napirendek sorából, de ott 
is meghallgattuk azt a tájékoztatót jegyző asszonytól, annak a levélnek a kapcsán, 
amit polgármester úr is említett.  
Szóban egy olyan javaslat hangzott el a bizottsági ülésen, hogy ha megtörténik a 
taggyűlés, akkor azután Sátoraljaújhelyt képviselő személy a bizottsági ülésen 
esetleg szóban, illetve az ott kapott anyag alapján számoljon be, hogy mi hangzott 
el ott.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Erről a napirendi pontról nem szavazunk. 
Ahogy említettem, ezt a napirendi pontot újra fel kell tennünk a következő 
testületi ülés napirendi pontjai közé.  
 
17. Napirend 
Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A kiküldött anyaghoz még egy 
előterjesztés lett küldve, egy városérdekből történő lakáshasznosítás. Előtte 
viszont az eredeti anyaggal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy oka 
fogyottá vált abból kifolyólag, hogy az az illető, aki meg kívánta volna vásárolni, 
szembesült azzal, ami le van írva az előterjesztésben, hogy ez az ingatlan 
lakhatatlan, nem lehet beleköltözni, és a megvásárlásához nem kap semmilyen 
állami támogatást. Ebből kifolyólag visszalépett a vásárlástól, így az elővásárlási 
jog és minden esetleges vásárlási igényünk is jelenleg oka fogyott.  
A városérdekből történő lakáshasznosításnál egy, a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányságon nyomozóként dolgozó érdekében fordult a rendőrkapitány 
úr az önkormányzatunkhoz, hogy részére egy egyszobás lakást biztosítsunk. A 
Pipa u. 3. szám alatt van egy ilyen garzonlakásunk, ezt javasoljuk odaadni. 
Rendeletünk előírja, hogy a városérdeknél igazolni kell azt, amennyiben nem 
köztisztviselő vagy közalkalmazottról van szó, hogy hiányszakmának minősül az a 
szakma, amiben dolgozik a kérelmező, jelen esetben ezt a Megyei Kormányhivatal 
le is igazolta, úgyhogy ez alapján javasol majd a bizottság a testületnek a témában.    
 
Palicz István bizottsági elnök: Az első alpontnál az oka fogyottság miatt levételt 
javasol a bizottság, 7 igen szavazattal, a második esetben a városérdekből történő 
bérbeadást pedig 7 igen szavazattal támogatja.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag, az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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1214/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017.(I.19.) határozata 

Önkormányzati lakás városérdekből történő bérbeadásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete városérdekből bérbe 
adja Keresztesi János részére, az önkormányzat tulajdonában lévő Sátoraljaújhely 
Pipa utca 3. szám fsz/2. szám alatti,  egy szobás 40 m2 alapterületű, 
összkomfortos komfortfokozatú lakást, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságnál 
fennálló szolgálati jogviszonyának időtartamára. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására. 
Határidő: 8 nap 
 
 
18. Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs szóbeli kiegészítésem a tájékoztatóval 
kapcsolatban.  
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 
 
Szavazás: A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a tájékoztatót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017.(I.19.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
 
19. Napirend  
Egyebek  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Hónapokkal ezelőtt született egy 
olyan döntés, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet kapcsán keressük 
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meg a Minisztériumot, konkrétan az egészségügyért felelős államtitkárt, hogy 
szerintünk már nem időszerű EMMI rendeletben, ahol elő van írva, hogy a 
kisvárosias lakóterület és a településközpont esetében heti egyszeri, viszont 
máshol pedig heti kétszeri szállítás szükséges. Ez már oka fogyott, és nem igazán 
lehet betartani. Ezzel kapcsolatosan válaszolt az államtitkár úr, és közölte, hogy 
folyamatban van ebben a rendeletmódosítás, és addig kéri türelmünket. 
Gyakorlatilag nem fognak tenni semmilyen észrevételt a mi szabályozásunkkal 
kapcsolatosan.   
A másik pedig, hogy a ZHK most reggel értesített minket, hogy több utca esetében 
a jegesedés miatt nem tudják elszállítani a szemetet, kérik a lakosság türelmét. 
Valamint azt közölték, hogy a jövő héten ugyanazon a napon, amikor egyébként a 
szállítás van, ezen utcákról nemcsak a kukákat, hanem azon felül olyan, 
zsákokban összegyűjtött szemetet is el fognak szállítani, ami szintén kb. 120 liter 
mennyiségnek felel meg. Ebbe felhívás készül, benne lesz a képújságba, a tévében 
el fogjuk mondani, valamint a honlapon is benne lesz, hogy mely utcákról van szó.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Két dologban szeretnék szót kérni. Az egyik egy 
könnyedebb, a másik egy komolyabb téma. A könnyedebbel kezdem. Legutóbb is 
hirdettem, hogy beindult a jégkorong oktatása az U8-U10-es korosztálynak, 
úgyhogy jó szívvel hívunk és várunk mindenkit az újhelyi iskolákból, aki szeretné 
kisfiát, kislányát ilyen képzésre adni, akkor nyugodtan keresse a pedagógusokat 
minden héten, hétfőn és szerdán összeszedjük a gyerekeket kisbuszokkal, 
kivisszük őket a jégcsarnokba, megtörténik az edzés, oda is lehet értük jönni, 
illetve a DM elé vissza is hozzuk a gyerekeket. Jó szívvel várunk mindenkit ennek 
a nagyon szép sportágnak a megismerésére. Kiírta a Zemplén Kalandpark az idei 
jégkorong bajnokságot, reményeink szerint jövő hét végével vagy a rákövetkező 
hét elejével elindul a bajnokság. Amint meglesz a sorsolás szintén a város által 
uralt médiafelületeken lehozzuk majd a meccseknek az időpontját, hogy akinek 
kedve van, az nyugodtan jöjjön ki, egész parázs hangulatú meccsekre 
számíthatunk. Nagyon élvezetes is lesz szerintem nézőként is a játék, úgyhogy jó 
szívvel várunk mindenkit majd a jégcsarnokba.  
A komolyabbik téma, amivel kapcsolatban szót kértem, az egy pályázati felhívás, 
ami még jó időben megjelent valamikor a nyár folyamán, de ez idáig 
önkormányzatunk számára nem volt igazán releváns. Ez az úgynevezett 
csatlakozási konstrukció, az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez. Ez az ASP rendszer egy újabb olyan mozaikszó, amit majd meg 
fogunk tanulni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat egy központi, a 
Belügyminisztérium által üzemeltetett rendszerhez csatlakozik, és azok a szakági 
feladatokhoz kapcsolódó szoftverek, amelyek részben megvannak itt nálunk, vagy 
valamilyen úton-módon szeretnénk majd beszerezni őket, ezek központosítva 
lesznek, és ilyen például a vagyonkataszter, ilyen a szociális ellátásokat kezelő 
szoftver, az iktatórendszer, és jó néhány egyéb szakági speciális szoftver, 
amelynek a fejlesztését, karbantartását, rendszerüzemeltetését a 
Belügyminisztérium fogja ellátni. Ehhez interneten keresztül kell, hogy 
csatlakozzanak az önkormányzatok. Erről egy kormányrendelet született, ez nem 
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„szeretem, nem szeretem” kérdés, 2018. június 30-val minden magyarországi 
önkormányzatnak kötelező csatlakozni ehhez a rendszerhez. Ami miatt kérném a 
képviselő-testületnek a jóváhagyását, az az, hogy indulhassunk el egy KÖFOP 
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázaton. Ez egy 100%-os támogatás intenzitású 
pályázati konstrukció, amit kimondottan az önkormányzatoknak írtak ki, azért 
hogy azt az eszközrendszert teljesíteni tudjuk, illetve azokat a képzéseket 
kaphassák meg a kollégák, ami ahhoz szükséges, hogy majd amikor beélesedik 
jövő év első félévében ez a rendszer, ehhez gond nélkül tudjunk csatlakozni, és a 
meglévő adatállományainkat át tudjuk menteni ebbe a központi rendszerbe. 
Azért nem volt mostanáig releváns, mert az első körben az 5.000 fő alatti 
települések pályázhattak, de a mi számunkra február 1. és február 28. között fog 
nyitva állni ez a pályázati ablak a 10.000. főnél nagyobb települések számára, 
amikor pályázatot nyújthatunk be. Azért kérem, hogy erről most szavazzunk, 
mert ugyan februárban lesz képviselő testületi ülésünk, amikor is a költségvetést 
fogjuk tárgyalni, de lehet, hogy nem várnám meg a február közepi időpontot, 
hanem amint lehetőségünk nyílik, szeretném, hogy ha rögtön be tudnánk nyújtani 
ezt a pályázatot. 9.000.000.- Ft támogatást érhetünk el, ennek a jó része ez 
eszközbeszerzésre fog vonatkozni, az adatok mentésére, átmigrálására ebbe a 
központi rendszerbe, illetve egy nem túl jelentős, néhány százezer forint összeg, 
ami útiköltség térítést jelenthet a kollégáknak, hiszen el kell majd nekik utazni 
Budapestre, egy képzésre, ahol megtanulják ezeket a rendszereket használni. 
Megjegyzem, hogy a bérszámfejtő és a könyvelő programban, - bár most is 
nagyjából ebben dolgoznak a kollégák – 100% előleget fogunk tudni leigényelni, 
úgyhogy azt gondolom, hogy szükséges lenne ezen a pályázaton elindulni. Ebben 
szeretném kérni a képviselő-testületnek a felhatalmazását, hogy nyilvánítsa ki 
véleményét, hogy a KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16 pályázaton részt kíván venni, és a 
támogatás elnyerése esetén az abban foglaltakat megvalósítja majd.     
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A pályázatokat mindig tolni szoktuk, úgyhogy 
én most is azt kérem a képviselő-testülettől, hogy ennek a pályázatnak a beadását 
fogadjuk el, készüljön el, legyen zöld út, és határidőn belül tudjuk beadni.  
 
Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alpolgármester szóbeli előterjesztését elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

1117/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
16/2017. (I.19.) határozata  

támogatási kérelem benyújtására ASP rendszer kiépítése céljából 
 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közigazgatás adminisztratív terheinek 
csökkentését célzó projektek megvalósítására „Csatlakoztatási konstrukció az 
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önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhívásra felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. kategóriára 
támogatási kérelmet nyújtson be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok 
Irányító Hatóság Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályához.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Esett már róla szó röviden, de azért azt 
gondolom, hogy még egy pár szót ejtsünk a hóhelyzetről. Én most nem akarom itt 
kihasználni a helyzetet, különösen nem politikai tőke kovácsolására, mindössze 
annyit mondanék, hogy véleményem szerint nem egy sikertörténet, ahogy kezelte 
a Városellátó Szervezet ezt a mostani nagy havazást. Eddig el voltunk egy kicsit 
talán kényeztetve az időjárás szempontjából, hát most kaptunk rendesen. Inkább 
egy tájékoztatást kérnék, sajnos nincs itt az ügyvezető úr. Nem volt napirendre 
tűzve ez még akkor, nem is volt kérdés, mikor az ülés programját megkaptuk, de 
hátha polgármester úr vagy alpolgármester úr tud némi tájékoztatással szolgálni 
azzal kapcsolatban, hogy mikorra normalizálódhat a helyzet. A kérdésem ezzel 
kapcsolatban az lenne, hogy rendelkezik-e kellő technikai, emberi felszereltséggel 
a Városellátó Szervezet, hogy ettől egy kicsit jobban kezelje a hóeltakarítást, mert 
mi lesz, ha továbbra is fagyos idők lesznek? Ez a dolog még közel sem oldódott 
meg teljes mértékben.  
Még egy kérdésem van, ugyanezzel kapcsolatban. A kerékpárútnak az 
üzemeltetése szintén a Városellátó Szervezetnek a feladata-e, illetőleg hol vannak 
a határok a települések között, tehát Mikóháza felé, Sárospatak felé? Ezt azért 
kérdezem, mert Sárospataknál már le van takarítva a kerékpárút, de itt nincs, 
tehát ha ugyanoda tartozik, akkor egyértelmű, hogy ez hátrébb van sorolva.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: El van takarítva. A kerékpárút karbantartása a 
közigazgatási határig tart, tehát nagyjából a turisztikai tábláknál a 37-es úton van 
a fele, odáig ugye a miénk, onnantól pedig Sárospataké. Széphalomnál pedig 
Széphalom végéig, ahogy bemegy párhuzamosan a kerékpárút az út mellé, odáig a 
miénk, és onnantól pedig Mikóháza település az, aki a takarítását végzi.  
Három gépe van a Városellátó Szervezetnek, amely hóeltakarítási munkára, 
hótolásra alkalmas, illetve nagyobb havazás esetén megvan a lehetőség és az 
együttműködés arra vonatkozóan, hogy vállalkozóktól gépeket tudjon bérelni, 
gépkocsivezetővel együtt, és ezt bevetni a város hóeltakarítása, 
akadálymentesítése és csúszásmentesítése érdekében. Mindkettőt megtette, 
vállalkozóval is kötött szerződést, illetve mindhárom gépét beindította, amely 
három gépből kettő az első nap felmondta a szolgálatot. Az egyik rövidebb, a 
másik komolyabb idejű javításra szorult. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a 
technika nem akkor romlik el, amikor áll, hanem akkor romlik el, amikor 
használatban van.  
Igazgató úr nem volt elégedett különösen az éjszakai műszak munkájával, hiszen 
ha jó tempóban és ügyesen kezelték volna a gépeket már reggelre sokkal jobb 
helyzetet tudtak volna kialakítani a városban, mint amilyen éppen akkor volt.  
Hozzá kell tennem azt is, hogy a türelemküszöb is egy kicsit alacsony, 44 km 
úthálózatot kell a Városellátó Szervezetnek karbantartania, nemcsak takarítania, 
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hanem adott esetben a havat is tolnia. Ez bődületesen nagy szám, és még 
hozzátesszük, hogy oda is kell érnie, például a településrészek esetében, meg 
vissza is kell jönnie, akkor ez időben meglehetősen komoly, és meglehetősen 
jelentős.  
Azon személyek esetében, akik nem a legjobb, nem a legoptimálisabb munkát 
végezték, fegyelmi eljárás indult a Városellátó Szervezeten belül. Gondolom, hogy 
ezek a fegyelmik ki is lettek azóta osztva, illetve le is cserélte azokat az embereket 
napközben, akikkel nem volt elégedett. Az is látható volt, hogy a közmunkások 
nem voltak a helyzet magaslatán. Ezért a tegnapi naptól a Bűntetésvégrehajtási 
Intézettel karöltve jóvátételi munkában az elítéltek is közreműködnek a hó 
eltakarításában. Az utak nagy része járható. vagy nehezen járható. Az utak, és az 
utcák nagy részén hókása van, vagy jégbordák, de a csomópontokban, a 
kereszteződéseknél ezeknek a rendezése folyamatban van, illetve ezeken a 
helyeken a hó bizonyos szintű elszállítása is megtörténik, illetve folyamatosan 
történik, hogy a biztonság adott legyen mindenki számára. Az azonban látható, 
hogy azt a több ezer m3 havat nem fogja kihordani a Városellátó Szervezet a 
városból. Egyrészt a vizet kihordani, meglehetősen érdekes helyzet lenne, 
másrészt viszont azokon a helyeken, ahol parkolási nehézségeket okoz, és 
egyébként parkolni lehetne, ott azokon az utcákon, útszakaszokon a Városellátó 
Szervezet meg fogja oldani a hó eltakarítását vagy elszállítását. Ez különösen a 
belvárosi utcákra, például a Rákóczi utcára is vonatkozik.  
 
Palicz István képviselő: Sokat beszéltünk már a Városellátó Szervezetnek a 
munkájáról. Biztos, hogy van rajta csiszolnivaló, én mégsem döngölném őket a 
földbe, mert a jelenlegi technikai lehetőségeikhez képest úgy gondolom, hogy 
megfelelően próbáltak úrrá lenni a szombat délelőtti és a vasárnapi hóhelyzeten. 
Sokat kaptak a lakosságtól is. Jártamban-keltemben még én is megkaptam azt, 
hogy milyen hivatal van itt Sátoraljaújhelyben, mert a Losárdi utcából még nincs a 
hó eltakarítva délelőtt 11-kor. Lehet, hogy én elég idős vagyok már, és ezért 
veszem tudomásul azt, hogy januárban és télen hó van az utakon.  
Egy viszonylag vékony rétegű havon egyébként szívesebben járok, mint a sós 
latyakon, mert sem a cipőmet, sem az autómat nem teszi tönkre. Nyilván annyira 
el kell tolni, és ez az északi országokban nem is kérdés, hogy annyira el kell tolni a 
havat, hogy azon járni lehessen. Egyébként nem várható el az, hogy ott 
pillanatokon belül száraz legyen az út.  
A járdával szeretném folytatni és a figyelmüket felhívni a lakosoknak, akár a 
társas házban élőknek, akár a családi házban élőknek, hogy mindenkinek kutya 
kötelessége takarítani az előtte lévő járdát, ha muszáj, akkor akár sózni is. 
Egyébként ez lesz a próbája majd az Újhelyben gyártott betonlapoknak is, hogy 
hogyan bírják ezt a rengeteg téli sót. Én a só helyett ajánlanám a műtrágyát, amely 
a növényeknél egyébként hasznos, és nem is fogja tönkretenni a járdát. Tehát sok 
helyen azt látom, hogy elfeledkeznek a járdák takarításáról, emiatt a gyalogosok 
az úttestre kényszerülnek, és az autók között csalingáznak szerte 
Sátoraljaújhelyben.  
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A másik dolog, hogy a földön lévő hó után jön majd az, ami a nyakunkba zúdul, 
tehát nemcsak lefelé kell néznünk majd a járdákon, hanem felfelé is, mert már 
most egészen termetes jégcsapok lógnak egyes házakról, és meg is fog csúszni 
majd ez a hótömeg a házak tetején, tehát erről is gondoskodnia kell egyébként a 
lakásokban, házakban lakóknak. Valamint én még annyit tettem meg a saját 
hatáskörömben az általam vezetett intézményben, hogy bizony az iskola azon 
diákjait, akik már megfelelő korúak és megfelelő technikával kapcsolatos óráik 
voltak, hogy én bizony kiküldtem őket, és szépen az intézmény előtt ellapátoltunk 
és talicskával elhordtuk a havat olyan helyre, ahol az nem akadályozta a 
közlekedést. Sőt így még parkoló helyekhez is juttattuk az arra járókat, úgyhogy 
igyekeztünk. Tehát valahol mindenkinek tudomásul kell venni, hogy télen akár hó 
is lehet. Nem vagyunk hozzászokva, sőt enyhén elszoktunk tőle. Nem kellene 
ebből túlzottan nagy problémát csinálni, a csiszolnivalókat meg kell tenni, a 
Városellátónak megfelelő téli gumival kellene ellátni a járműveket, mert bizony 
ezek az összkerék meghajtású, sóval megrakott autók is képesek elakadni a 
hóban, nem egy helyen ez is megtörtént, tehát mindenféleképp hátráltatta a 
munkájukat.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: több hozzászólás nem hangzott el, ezért 
megköszönte a képviselő-testület munkáját, és a nyílt ülést berekesztette. Ezután 
következett a zárt ülés, amiről külön jegyzőkönyv készült.  
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 
 


