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Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy mindenki jelen van a teremben, 12 fő, ez azt jelenti, 
hogy a képviselő-testület határozatképes.  Mielőtt a napirendi pontokra 
rátérnénk, egy szomorú eseménnyel kapcsolatban szeretném képviselő-társaimat 
és a tévénézőket is tájékoztatni. Mindenki tudja, hogy a napokban egy nagyon 
súlyos baleset történt a Sátoraljaújhely és Alsóberecki közötti országúton, két 
autó frontálisan ütközött. Hála Istennek nagyon régen történt hasonlóan súlyos 
baleset, nem vagyunk hozzászokva, ezért is fokozottan érintette az itt élőket ez az 
esemény. Az eredménye az lett sajnos, hogy hárman vesztették életüket, akik 
munkából mentek hazafelé és komoly súlyos és életveszélyes sérültek vannak 
még rajtuk kívül. Ennek a három Újhelyben dolgozó elhunytnak az emlékére 
kérem, hogy adózzunk egy perces néma felállással.  
 
A képviselő-testület egy perces néma felállással adózott a 2017. február 5-én 
autóbalesetben Sátoraljaújhely és Alsóberecki között elhunytak emlékére.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Még a sajnálatos eseménynél maradva úgy 
hiszem, hogy városunknak, városunk önkormányzatának, amely a 
nehézségekben, a tragédiákban mindig megpróbált empátiával közelíteni az 
érintettek, a sérültek, az elhunytak hozzátartozói felé, úgy ennek okán tennék egy 
javaslatot a képviselő-testület számára. Mindenki tudja, hogy a baleset úgy 
történt, hogy hajnalban ütközött a két jármű. Az Újhelyben éjszakai műszakban 
dolgozó hölgyek mentek haza egy Volkswagennel, fáradtan és a szembe jövő 
Mercedes is jött hazafelé hajnalban, ők is fáradtak voltak, de nem a munkától. 
Hogy pontosan az ok mi volt és ki hibázott, ezt még jelen pillanatban a rendőrség 
nem tudta elmondani, bár én már kétszer is kértem tájékoztatást kapitány úrtól. 
Az látható és tudható, hogy az egyik járművezető ittas volt, azt gondolom, hogy ez 
mélységesen elszomorító. Visszatérve az alapra, amivel elkezdtem a 
mondanivalómat, ezek az emberek itt éltek a Bodrogközben, itt dolgoztak 
Sátoraljaújhelyben, nem kis munkát végezve, több műszakban és mindkét 
családnál ott marad a hozzátartozó, hozzátartozók, sőt az egyik esetben egy anya 
és lánya halt meg a háromból. Azt javaslom a képviselő-társaimnak, hogy az 
elhunytak hozzátartozóinak és az egy súlyos sérültnek, aki szintén a 
Volkswagenben utazott, hogy rendkívüli támogatásként 100-100 ezer forintot, 
azaz összesen 400 ezer forintot folyósítson az önkormányzat. Nincs napirenden, 
nem is napirendi pontként hoztam be, mégis azt javaslom, hogy szavazzunk és azt 
is, hogy vita nélkül. Aki egyet ért a javaslatommal, az kérem az igen gomb 
megnyomásával jelezze. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a 
rendkívüli támogatásról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 
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1875/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2017.(II.09.) határozata 

a 2017. február 5-i közúti baleset áldozatainak támogatásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 5-én, 
Sátoraljaújhely és Alsóberecki között lévő közúton történt, halálos áldozatot 
követelő balesetben elhunyt három személy és egy súlyosan sérült, ─ 
Sátoraljaújhelyben dolgozók ─, illetve hozzátartozóik számára 100.000 – 100.000 
Ft támogatást biztosít, elszámolási kötelezettség nélkül.  
 
Felhívja a jegyzőt, hogy az érintettek részére az összegek kifizetéséről, illetve 
átutalásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. február 17. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A meghívóban megadott napirendi pontokhoz 
képest egy napirendi pont felvételére érkezett javaslat Pasztorniczky István 
képviselő úrtól, ez egy kérdés. 13. napirendi pontként javaslom megtárgyalni, így 
automatikusan az egyebek napirendi pont a 14-es sorszámot kapja. Képviselő-
társaimnak van-e kérdése, javaslata?  
 
Pasztorniczky István képviselő: Az Andrássy Gyulával kapcsolatos munkacsoport 
felkérése alapján javaslom, hogy vegyük fel napirendi pontba az Andrássy 
Gyulával kapcsolatos rendezvényeket, de ezt az egyebekben is tárgyalhatjuk.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha van információ, mindenképpen váltsunk 
róla szót az egyebekben. Más jelentkező nincs, így ezzel a módosítással kérem 
képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.  
 
S z a v a z á s: A Képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal elfogadta a 
módosítással együtt. 
 
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 a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő 
tervszámok elfogadására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésére és a költségvetési rendelet indokolására 
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Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia 
címzetes főjegyző 

4. Beszámoló a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2016. 
évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia 
címzetes főjegyző 

6. Előterjesztés a tavaszi-nyári közterület-takarítási, útüzemeltetési és 
forgalombiztosítási feladatok intézkedési tervére 
Előterjesztő: Páles Gábor igazgató 

7. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft-től felvett kölcsön 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

8. A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület beszámolója: a 
városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2016. évi 
működtetése 
Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

9. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában 
tanuló, határon túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” 
támogatás a 2017. évi megállapításáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

10. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

11. Előterjesztés a Petőfi Irodalmi Múzeummal Használati és 
együttműködési megállapodás megkötésére (az anyag később kerül 
kiküldésre) 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia 
címzetes főjegyző 

13. Kérdés – Mi a helyzet a Zemplén TV ügyében? 
Előterjesztő: Pasztorniczky István képviselő 

14. Egyebek 
 

Zárt ülésen: 
 

Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott 
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 
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1. Napirend 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Január 20-án a Húsipar egyik tulajdonosával 
volt egyeztetés, a Húsiparban jelen pillanatban az a helyzet, hogy mi egy picikét 
tulajdonosok vagyunk, sokat bábáskodtunk afelett, hogy a cég újrainduljon. 
Jelenleg felszámolás alatt van a cég, de van akarat, igény és remélem lesz forrás is 
ahhoz, hogy tulajdonos-szerkezetmódosítással a cég március-április hónapban 
újrakezdje a működését. Kellően optimista vagyok az üggyel kapcsolatosan, 
reméljük, hogy 20-30-40 munkahely megmarad, illetve teremtődik is a 
későbbiekben. Január 20-án a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub a díszteremben 
szervezett programot a nők éve jegyében „Nők a közéletben” címmel. A 
Polgármesteri Hivatal és a testület részéről két személy is elmondhatta ezzel 
kapcsolatos tapasztalatait, álláspontját, ars poeticáját, Csernai Ferencné képviselő 
asszony és Stumpf Imréné osztályvezető asszony. Gratulálunk az előadásukhoz. 
Január 22-én Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában ünnepeltük a Magyar 
Kultúra Napját, ahol Prőhle Gergely a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatója volt 
az ünnepi szónokunk, illetve az előadás pedig a Latabár Teátrum által lett előadva 
gratulálunk a munkájukhoz, nívós, színvonalas volt. A városi elismerést, a 
Közművelődési Díjat Nyíri Péter osztályvezető úrnak adtuk át. Sok program volt a 
Magyar Kultúra Hetében, mindenki munkáját köszönjük, elsősorban a Művelődési 
Központban dolgozó munkatársaimnak és a civil szervezeteknek, hogy ilyen 
sokszínű, gazdag élményt tudtak adni az érdeklődők számára. 23-án a Georgikon 
Szakgimnázium igazgatójával volt egyeztetésünk. Január 24-én a sétáló utcával 
kapcsolatosan volt egyeztetés. 25-én köszöntöttem Tóth Ákost a Georgikon 
Szakgimnázium tanulóját, a polgármester ösztöndíjának átadása kapcsán. Ezen a 
napon a Református Petőfi igazgatójával tornacsarnok építésével kapcsolatban 
egyeztettünk. 25-én EFOP pályázatról megbeszélés Tokajban aljegyző képviselte 
az önkormányzatot. 28-án a Katolikus Keri 350 fős bálján volt lehetőség néhány 
mondatot elmondani az ott lévőknek. Azért ezt felolvasom, úgy hangzik a mondat: 
január 28-án a Katolikus Keri bálján köszöntöttem a vendégeket, ahol eltűnt a 
kabátom. Valóságban is így történt, nem mondhatnám, hogy ezt el kell mondani a 
képviselő-társaimnak, de valóban így volt, másnap meglett, úgyhogy kabát nélkül 
mentem haza. Január 28-án és 29-én az Egyesített Szociális Intézmény ügyeletet 
tartott a rendkívüli hideg miatt. Köszönjük szépen igazgatónő és kollégái 
munkáját. Január 29-én remélem sokan látták a Duna televízióban műsorán az 
Önkéntesek című összeállításban, egész hosszan, 20-25 percen keresztül Újhellyel 
foglalkoztak a Református Egyház karitatív szervezete volt benne, azt gondolom, 
hogy az egészségügyből volt egy rész, és egy nagyon nagy szelet az elején a 
sípályáról, sípályák kialakulásáról, a síelés elkezdésével kapcsolatos időkről egy 
beszélgetés. Szerintem reklámnak is kiváló volt. Január 30-án a Sportcsarnok 
vezetőjével egyeztettünk, majd újhelyi vállalkozókkal, aztán a Magas-hegyi 
Turisztikai és Sportközpont beléptető-rendszeréről volt egy egyeztetés, majd a 
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ZÉG vezetőjével. 31-én a kihelyezett egyetemi tagozat indításával kapcsolatban 
volt egy program a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ pódium 
termében, ahol szülők, diákok találkozhattak a helyi vállalkozások képviselőivel, 
később pedig volt egy másik találkozó, amin csak a szülők vettek részt. 2-án 
feladatleltár téma, egyeztetés. 3-án Szlovák Iskola igazgatója Kuczik Julia volt 
nálam pályázat ügyben, később pedig a BOKIK képviselői tettek látogatást 
városunkban. Most szombaton egy jótékonysági bál lesz, erről korábban már 
beszéltünk képviselő-társaimmal. Sátoraljaújhely város a díszvendég, 
megpróbálunk egy színvonalas programot összeállítani, illetve egy olyan 
keresztmetszetét, olyan palettáját a városnak látnivalókban, műemlékben, 
történelemben, amivel fel tudjuk hívni településünkre a figyelmet. Vendégünk 
volt Veress Balázs az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója. Február 4-én az ATV és 
nem sokára az ECHO tv-n is a Hazahúzó című műsor került, illetve kerül 
levetítésre Körmöndi Zoltán szerkesztésében. Őt ismerjük, itt tanít a 
gimnáziumban, illetve a Zemplén Televízióban is dolgozik. Az ő és kollégái 45 
perces remek műsorát érdemes megnézni. Február 6-án Kazinczy Ferenc 
Múzeum igazgatója Ringer István keresett fel egy pályázattal kapcsolatban, amire 
majd az egyebek között rátérünk. 7-én Medve Józsefnét köszöntöttük 90. 
születésnapja alkalmából. Szintén ezen a napon volt a Zemplén Televízió 
taggyűlése is, majd fogadóóra a Zemplén Tv-ben, melyet ez alkalommal a 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ aulájában lett felvéve. Boda 
Pál kupa, Snow-show szombaton és vasárnap. Szombaton kezdődik 10 óra körül, 
lesznek futamok, vasárnap lesznek programok, nemcsak verseny, aki síelni 
szándékozik, mindenkit szeretettel várunk. A Kultúrházak éjjel-nappal program 
keretében ezen a hétvégén a pincétől a padlásig van lehetőség bejárni a 
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központot, mindenkinek ajánlom 
szíves figyelmébe ezt a programot. Február 23-án csütörtökön 16:30-tól kezdődik 
a római katolikus nagytemplomban a kommunizmus áldozatainak tiszteletére 
szervezett megemlékezés sorozat, melynek emlékező gondolatait az ökumenikus 
ima után az emléktáblánál Sebes Péter igazgató úrtól halljuk majd, mindenkit 
szeretettel hívok ezen rendezvényre. A Zemplén Televízióval kapcsolatban hiszen 
két testületi ülés közötti témáról van szó, elmondta: A vizsgálóbizottság hosszú 
idő eltelte után felállt, Újhely városa felügyelőbizottság elnökének és az én 
kezdeményezésemre egy vizsgálóbizottság felállításáról döntött, mi rögtön meg is 
neveztük azt a személyt, akinek ezt a munkát kell végeznie, ez Soltész-Vincze 
Tünde. Patak részéről sokáig nem volt megbízott személy, majd lett az ottani 
könyvvizsgáló, aki azt a tájékoztatást kapta, hogy nekik csak akkor kell kezdeni 
vizsgálódni, amikor a nyomozás lezárul. Mi ezt nem így gondoltuk. Csere történt 
és végül Gulybán László úr lett a kijelölt személy Sárospatak részéről, aztán azt 
hallottam, hogy a múltkori pataki ülésen valaki azt mondta, hogy nem volt baráti 
a fogadtatás a mi delegáltunk részéről. Aki ismeri igazgatónőt, az tudja, hogy ez az 
állítás nem felelt meg a valóságnak. Egy kellemes, mindig megértő, empátiával az 
emberekhez álló, munkaszerető kollégánkról van szó, róla nem tudom elképzelni, 
hogy ne barátian és ne kollégaként fogadta volna a pataki delegáltat. Ettől 
függetlenül a jó hír, hogy jövő héten, vagy legkésőbb egy héttel rá ők elvégezik a 
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munkát és azt majd a képviselő-testület számára attól függően, hogy mennyire 
lesz publikus, tárgyalható nyílt ülésen a dolog, akkor vagy nyílt, vagy zárt ülésen 
erre képviselő-társaimnak lehetőségük lesz elmondására, kérések felvételére. 
Persze az anyagot is mindenki meg fogja kapni. Egy elég komoly problémája van a 
Zemplén Televíziónak, sőt jelen pillanatban azt gondolom, hogy csak problémája 
van, ebből az egyik az, hogy a dolgozók adóznak a bérük után, mint ahogy ez 
mindenkinél történik. Igen ám, de az Ő adózási formájuknál önbevallással teszik 
ezt meg. A minimálbéremelésből adódó virtuális béremelés után is adózniuk kell, 
mert a törvény megállapítja, hogy mennyi a bér és azután kell adózni, akkor is, ha 
ez a bér nem annyi. Ennek következtében nem hogy béremelkedés következik be, 
hanem bércsökkenésre lehet számítani esetükben. Durván az az összeg, amivel 
ezt kompenzálni lehetne, - nem kapnak többet, csak nem kapnak kevesebbet - ez 
kb. 2 millió forint, de még nincs pontosan kiszámolva. Arra teszek javaslatot, hogy 
amennyiben a két még meglévő tulajdonos úgy gondolja, hogy ezzel segít a 
televízió munkatársainak akkor fele-fele arányban a két város állhatná ez éven 
ennek a költségeit. Erről most nem kell szavaznunk, hiszen ezzel kapcsolatban 
még biztosan fogunk egyeztetni. Taggyűlés volt a Zemplén Televízióban, ezen a 
taggyűlésen jelen volt még Kisvárda, 1 napirendi pontnál, ahol szükséges volt a 
jelenléte. Kisvárda ki fog szállni a Zemplén Televízióból. Tulajdoni hányada 
átvételre, vagy megvásárlásra kerül, ez vagy ajándékozással történik, még döntés 
kérdése, másrészt pedig azért kellett ott lenni, mert az Egyesület 25%-ából 20%-
ot 10-10%-ban Sárospatak és Újhely javára átad, erről szavazni kellett, így még 
Kisvárda esetében is ez volt a helyzet, tehát ők is itt voltak és szavaztak. Így 
átalakul majd a Zemplén Televízió tulajdonosi szerkezete, 95%-ban a két város 
birtokolja egyenlő arányban a tulajdont és 5%-ban megmarad az egyesület is 
tulajdonosként. Ennyit kívántam elmondani ezen napirendi pont keretében.  
 
 
2. Napirend 
Előterjesztés a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő 
tervszámok elfogadására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az államháztartási törvény előírja, 
hogy a költségvetés elfogadása előtt be kell terjeszteni a képviselő-testületnek 
jóváhagyásra a bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeket az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában. Az 
előterjesztéshez csatolt táblázatok ezeket az adatokat tartalmazzák, ezt kell 
jóváhagynia a képviselő-testületnek. 
 
Lukács Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, elfogadta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tervszámokat. 
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Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételt 
mire alapozzuk? Milyen tárgyi eszközt akarunk értékesíteni 200 millió forint 
értékben a futam végéig? Ez az 1-es melléklet első táblázata. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ez három éves időtartamot von maga 
után. Ebben az évben is, ha megnézi képviselő úr, hogy mit irányoztunk elő, ez 
egy becsült szám a bevétel vonatkozásában. Konkrétan nincs meghatározva, hogy 
ez meg ez mi, ez változhat. Mondhatom, hogy a kereslet függvényében 
értékesítünk. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, 
így szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
előterjesztést elfogadta az alábbi határozatot hozta: 
 

1877/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2017.(II.09.) határozata 
a költségvetési rendelet elfogadásáig beterjesztendő tervszámok 

elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja: 

a) az adóságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerinti saját bevételeit, 

b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a 
határozat 2. melléklete szerint. 

 
Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezése során az Áht. 24.§ (2) 
bekezdésében foglaltaknak folyamatosan szerezzen érvényt. 
 
 
3. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésére és a költségvetési rendelet indokolására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Egy költségvetés megtárgyalása és elfogadása 
az egyik legfontosabb feladata és valahol ünnepe is az önkormányzatiságnak, az 
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önkormányzati munkának, hiszen ezzel határozzuk meg egy év céljait. Addig, 
amíg nincs forrás rendelve egy-egy elképzelés mögé, addig az csak ötlet, idea, 
hogy mit kellene tenni. Onnantól lehet ez realitás, amikor már látjuk, hogy van is 
miből ezeket az elképzeléseket megvalósítani. Az elmúlt 19 évben nekem 
általában a költségvetés megtárgyalása egy nehéz napirendi pont volt, mert ritkán 
volt olyan, egy-két év talán, amikor nem a negatív költségvetési számokkal kellett 
foglalkoznunk. A költségvetési hiányt, ami jelentkezett a költségvetés 
elfogadásakor, annak lefaragását kellett átbeszélnünk leginkább, meg azt, hogy 
mit kell elhagynunk azokból a munkákból, amiket meg kell tennünk azon az éven. 
Ez a helyzet félig-meddig úgy maradt a tavalyi és ezen az éven is, de ahhoz képest, 
hogy volt olyan év, amikor 500 millió Ft forráshiánnyal zártuk az évet, most 
kerekítve 50 millió forintról beszélünk, ami még mindig egy rés a kiadási és a 
bevételi oldal között. Úgy próbáljuk majd ezt kiegyenesíteni, hogy pályázni 
fogunk, ha lesz ilyen pályázat önkormányzatok kisegítésére vonatkozóan. Ez 
mindenképpen egy folyamat egyik állomása. Hiszem azt, hogy bevételeink 
növekedése – például iparűzési adó, kalandpark bevételének növekedése stb. – 
elhozzák azt az időt, akár már jövőre is, hogy egy nullás költségvetésre tehetek 
javaslatot. Az hogy jobb a tavalyi költségvetéshez képest az ez évi az nyilvánvaló, 
de azt nem jelenti, hogy innentől kezdve bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, és 
elkezdjük kifelé tolni a pénzt, mert jobb a költségvetés. Nem azt mondom, hogy 
jobb a költségvetés a tavalyinál, hanem inkább azt, hogy nem rosszabb és így 
közelebb vagyunk az igazsághoz, a valósághoz. Ugyanilyen önmegtartóztatást kell 
kérnünk az intézményeinktől, a képviselő-testülettől, mint amilyen az elmúlt 
években volt, szoros, ellenőrzött, megfontolt gazdálkodást. Ez fontos eleme kell, 
hogy legyen a 2017. évi költségvetésünknek is. De hogy mi az – tőlünk kívülálló – 
oka annak, hogy javult a költségvetési helyzetünk, összehasonlításban jobbak 
vagyunk, mint tavaly, egy fontos elemre szeretném felhívni a figyelmet. Az iskolák 
átvétele az állami fenntartásba a KLIK-ken keresztül megtörtént. Érdekes módon 
a hozzájárulást az önkormányzatnak továbbra is fizetnie kellett. Ez a mi 
esetünkben 185 millió forintot jelentett. Nem mi voltunk az intézmények 
fenntartói, de fizettünk 185 millió forintot. Miután az intézményekben 
tulajdonosok vagyunk, ezért bármilyen fejlesztésnél az önerőt nekünk kell állni. 
Ez nagyon visszás helyzet volt, több levelet írtam képviselő-társaimmal együtt, 
hogy ez így nem korrekt.  Vagy fenntartók vagyunk és akkor tudjuk, hogy ezt a 
pénzt bele kell tenni az intézmények működésébe, vagy nem mi vagyunk a 
fenntartók, de akkor a fenntartó állja a fenntartásból adódó kötelezettségeket. 
Meghallgatásra talált a Kormány, a Minisztérium részéről az igény, a kérés és ez 
évtől - ezt biztosan látják, hallották képviselő-társaim - ez a hozzájárulás 
eltörlésre kerül, tehát ez a pénz nem kerül kifizetésre, ez megmarad a város 
költségvetésében. Ez a legjelentősebb elem a kiadási oldalon a tavalyihoz képest, 
ami módosult és jó hír, hogy úgy módosult, hogy számunkra ez megtakarítást 
jelenthet. Bizottsági ülésen szóba került kérdésként egy elem a kiadási oldalon, 
egy 20 millió forintos összeg, ami egy kalkulált összeg, ez a sétáló utca 
helyreállításának költsége. Aki végigmegy a sétáló utcán a sorompó és a poller 
közötti szakaszon láthatja, hogy a kövek felfagytak, kijöttek a helyükről, vagy épp 
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besüllyedtek. Rettenetes állapotban van a sétáló utca, amit helyre kell állítani, de 
úgy, hogy jövőre ne kezdődjön elölről ugyanez a probléma, azaz ne szivárogjon le 
csapadék a fugázó anyagba, ami megfagyva, megnövelve a térfogatát kiemeli a 
helyükről a köveket. Ezt úgy lehet helyrehozni, hogy egy perforációs beavatkozás 
történik, illetve egy olyan vályú képzése a kövek alatt, ami összeszedi a 
csapadékvizet. Ez azt jelenti, hogy 100 körüli 60 cm-es lyuk lesz fúrva a kövek 
alatt, ami egy kavicsrétegbe ér le és ezek a lyukak, ezek a csövek elvezetik a vizet, 
nem hagyják, hogy vízlencse alakuljon ki, illetve nagyobb lejtésszöggel 
gyorsabban le lehet majd vezetni a vizet. Két lehetőség van arra, hogy mi váltotta 
ki ezen a részen a problémát, ahol azelőtt sose volt gond. Az egyik, hogy a 
rendkívül intenzív eső után rögtön érkezett és huzamosabb ideig tartott a fagy, 
bár ez nem kellene, hogy ezt eredményezze. A másik a Dörzsik-forrás, ami ősszel 
elzárásra kerül, amikor a szökőkutak már nem működnek. Ezzel a 150-160 éves 
földalatti vízvezeték rendszerrel tápláljuk a szökőkutak vizét. Azt tudjuk, hogy 
bejön a városba, a főutcára a víz, hogy eljön idáig a Rendezvény térig, de hogy 
onnan hova, merre megy tovább azt már nem lehet tudni és azt sem, hogy hol 
csatlakozik be a Ronyvába. Ez egy kuriózum, egy érdekesség, de az elavult 
csőrendszer, ami a Nimfás szökőkút környékén mehet a föld alatt, azt 
eredményezi, hogy amikor a víz elzárásra kerül és sok eső esik akkor az a víz 
kilép ebből a több esetben bizonyára szétcsúszott csőrendszerből és amerre utat 
talál magának arra folyik. Nem kizárt, hogy a Dörzsik-forrás nem tudott tovább 
folyni a szökőkutak irányába, nem volt útja a lezárás miatt a víznek, ezért amerre 
tudott például a főutca alatt, ahol üreget talált magának arra folyt, többek között a 
Polgármesteri Hivatal és a szemben lévő házsor közötti területre. A folyamatosan 
jövő vízmennyiség egészen addig jött, amíg a fagy be nem állt és még a fagyhatár 
felett is átnedvesedett minden, ez a víz fagyott meg és ennek eredményeként 
került rossz állapotba az utca, amit helyre kell állítani. Ezért van betéve ez a kb. 
20 millió forint a kiadási oldalra. A tavasz folyamán valamilyen módon - ezt még 
nem tudom hogy kell, nem is értek hozzá - végig kell járni a Dörzsik-forrás útját és 
ki kell deríteni, hogy milyen irányba folyik a forrás. A bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést és a Pénzügyi Bizottság elnökének adom meg a szólás 
lehetőségét.  
 
Lukács Tamás bizottság elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési 
rendelet-tervezetet és 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, illetve 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság is megtárgyalta a költségvetés tervezetet és 5 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Sebes Péter bizottsági elnöke: a bizottság megtárgyalta és 5 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal javasolja a képviselő-testületnek az elfogadást, illetve javasolja a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői bérének emelését az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a költségvetés 
elfogadását.  
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetést.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet 5 igen, 
2 tartózkodás szavazat mellett elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 
 
Palicz István bizottsági elnök: a Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal 
– egyhangúlag – javasolja a képviselő-testület részére, Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetését és az előterjesztés mellékletét 
képező, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére történő béremelés 
végrehajtásáról szóló határozati javaslatot. 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Kérdésem az, hogy miután nem olyan régen 
készült el ez a sétáló utcának a rekonstrukciója, úgy tudom, hogy az építményekre 
van egy kötelező alkalmassági idő, és ide tartoznak az útburkolatok is, ami nem 1-
2 év, hanem talán 10 éves nagyságrendű időtartamra szól, tehát a kérdésem az, 
hogy garanciális körbe nem fér-e ez a munka? Megjegyezném azt is, hogy 
valamikor itt a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kifolyóban talán épp a Dörzsik 
forrásnak a vize folyt, de régen nem volt télen elzárva, most meg el van zárva. 
Nem tudom, hogy ez a változás miért történt. Tehát a kérdésem a kötelező 
alkalmassági időre vonatkozik. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kútból 
most is a Dörzsik forrás vize folyik. Azelőtt évtizedeken keresztül  is folyt, télen el 
van zárva, mert sokszor elfagyott, jégdugó keletkezett. Most sem ment volna a 
mínusz 15-20 fok között. Öt év garancia volt a kivitelező számláján, Uniós 
pályázat volt, levertük rajta minden éven csináltattuk vele, jó néhány 10 millió 
forintot beletett a sétáló utcába. 5 éve, hogy átadásra került az utca, a 
tapasztalatokra támaszkodva azzal a vállalkozóval vettem fel a kapcsolatot, aki a 
rendezvényteret burkolta. Azzal a területtel nincs is probléma egyáltalán, ez a 
terület ahol a lézerjáték szokott lenni. Azt a technológiát választotta, ami a 
perforáció, a kőburkolat alatt történne meg, akár csapadékvizet, akár szivárgó 
vizet, elvezet, ennek következtében nincs víz abban az ágazó rétegben amibe bele 
van helyezve a kő, akkor nincs minek megfagyni és a fagy nem tolja fel a köveket. 
Nem vagyok műszaki szakember, nekem ezt így mondták el, ezt adtam tovább. 
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Vélemények: 
 
Róth József képviselő: településüzemeltetésre tavaly 182 millió forint, míg az 
éven 152 millió forintot biztosítanak. Az előirányzat csökkenés 15,7 %, 28 millió 
forint. A teljes gépjármű adóbevételünk ennyi. A településüzemeltetésből ennyit 
elvonnak és saját forrásból kell előállítani, újabb helyi adókat kell emelni, mert 
iparűzési adóból nem fog annyi bejönni amennyit jegyző  asszony gondol. Az 
MSZP támogatja a fizetésemelést, azonban mi ezt annak idején úgy hoztuk fel, 
hogy ez a munkaadóknak ne kerüljön többe. Ezzel a fizetésemeléssel a 
munkaadók többet fizetnek be a Kormánynak, mellyel megint a Kormány jár jól, 
az emberek viszont nem. Előzetesen ennyit tudnék elmondani, támogatni fogjuk a 
köztisztviselői béremelést, de a költségvetést nem, ilyen problémák miatt. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: helyi adók emeléséről úgy látom nem olvasott 
semmit sem az előterjesztésben, mert ilyen előterjesztés nincs. Milyen újabb helyi 
adóemelésről beszél. Nincs kommunális adó Sátoraljaújhelyben, a 
magánszemélyek számára nincs építményadó és telekadó a városban, egyetlen 
egy adónem van, amit a nagytelekkel rendelkező vállalatok fizetnek. A dolgozók, 
bárki Magyarországon több jövedelmet kap, arányosan több adót fizet, mindenhol 
a világon ez így van. Nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne, ezért, hogy több 
adóbevétel folyik be, a Kormány jár jól, megfoghatatlan nevesítés, ha a 
mindenkori Kormány jól jár, mert több a bevétel, azt közjóléti tevékenységekre 
tudja fordítani. Nem baj, ha növekedik a bevétel, mert ezzel jól járnak azok is, 
akiket a béremelés érint. Nem tervezünk a város számára kivethető adókkal 
kapcsolatban emelést.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem olvasta tovább az 
üzemeltetéssel kapcsolatos bevételeket, ugyanis nem az üzemeltetéshez nyújtott 
támogatások csökkentek. Most is ugyanannyit adnak, az útra, a közvilágításra és 
más egyéb üzemeltetési feladatokra. A beszámítás összege növekedett, és ezt a 
kettőt el kell választani. A beszámítást akár, függetlenül az üzemeltetéstől, más 
jogcímen is érvényesíthette volna az állami költségvetés. Az, hogy az 
üzemeltetésnél hozták, ez egy dolog, de maga az üzemeltetésre kapott támogatás 
az ugyanannyi, mint tavaly.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Egy módosításra szeretnék javaslatot tenni, 
méghozzá a beruházási előirányzatok célonkénti részletezése című táblázatban, 
ahol a legnagyobb tétel a játszótérépítés 69.000.000.-Ft-al. Én azt szeretném 
javasolni, hogy ebből a 69.000.000.-Ft-ból egy 15.000.000.-Ft-os nagyságrendű 
keretet állítsunk be egy új sorba, mégpedig ez az új sor a Károlyi lakótelep, a 
Károlyi utcán lévő parkolóknak a por, illetve a sármentesítése lenne. Ez nem első 
alkalommal hangzik itt el. Sajnos a Károlyi lakótelep kétszintű minden 
tekintetben, van egy magasabb szint, a felső rész, ahol Európai Uniós játszótér 
van, pormentesített parkolók vannak, elfolyik a csapadékvíz. És van az alsó része 
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a lakótelepnek, ahol sajnos sokszor a csapadékvíz sem folyik el, nincs járda, nincs 
pormentesített, illetve sármentesített út és parkoló. Nincs csapadékvíz és 
idecsatolnám még azt az utcát, aminek sokáig neve sem volt, az Óvodaköz. Az a 
kis köz, ahol nincsen csapadékvíz elvezetés. Nagyon sokan közlekednek arra és a 
lakótelepnek ezen a részén és 300., 400. 500. ember lakik, nem tudom pontosan 
mennyi, de az az igazság, hogy úgy tűnik, mint hogyha egy évszázaddal 
lemaradtunk volna, legalábbis ami az utaknak az állapotát illeti. Azt már csak úgy 
megemlítem, hogy még a hótoló sem jut el odáig, csak a felső részen kanyarodik 
el. Tehát én azt szeretném, hogyha itt egy sort erre a célra betennénk, és én 
fontosnak tartom persze a játszótérépítést is, de azt gondolom, hogy ez legalább 
olyan fontos lenne. Ez lenne a javaslatom. A másik javaslatom egy ügyrendi 
jellegű javaslat, hogy külön szavazzunk a béremelésre vonatkozó határozati 
javaslatról. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A közel két évtized alatt én nagyon sok 
mindent megtanultam elviselni. Megszoktam, túl tudok lépni rajta, idősebb 
lettem, higgadtabban tudom tolerálni a nekem nem tetsző dolgokat. Amit most 
képviselő társam tett, azt még húsz év után sem tudom tolerálni. Hiszen Ön 
második ciklusban önkormányzati képviselő, és nagyon jól tudja, ebben az 
esetben is nagyon jól tudta, hogy amit mond, annak a kiindulási pontja abszolút 
demagógia. Népszerűség-hajhászás, és semmi más. Képviselő társam nagyon jól 
tudja, hogy a játszótérre elnyert összeg Uniós pályázatként, csak és kizárólag arra 
a célra fordítható az utolsó vasig, amire elnyertük. Amennyiben mi abból 
15.000.000.-Ft-ot elveszünk, az nincs is. Nem tudjuk másra fordítani, csak és 
kizárólag játszótérre. Vagy megvalósítjuk a játszótér beruházást, vagy visszaadjuk 
a pénzt, de másra felhasználni nem lehet. Hogyha Önt a felesége elküldi 1 kg 
kenyérért, ha hazamegy, és a kenyér helyett tejet hoz, a felesége nem fog örülni, 
mert azt fogja mondani ezt a pénzt én azért adtam, hogy kenyeret hozzál, mert az 
kell vacsorára, és nem tejet kértem. Ugyanez a helyzet a pályázat esetében is, és 
képviselő társam ezt nagyon jól tudta. Ez a szomorú, nem az, amit mond, mert, ha 
első ciklusban ülne itt, és a második testületi ülésen, akkor elmagyaráznám, hogy 
ez hogy működik. De tudja képviselő úr, csak jól hangzik. Én is, ha demagóg 
lennék, akkor azt mondanám, hogy: „De képviselő társam miért akarja elvenni azt 
a 15.000.000.-Ft-ot olyan helyekről, ahol esetleg sok gyerek van, és ott nem 
valósul meg a játszótér. Lehet, hogy pont az Ön lépcsőházában, az Ön utcájában 
vannak olyan anyukák, és gyerekek, akiknek erre szükségük lenne. Nem mondom, 
nem is mondom tovább, csak azt kérem képviselő-társamtól, hogy a 
hozzászólását, vagy a hozzászólásait a korrektség és a valóságnak megfelelően 
tegye meg minden esetben.   
  
Dankó Dénes alpolgármester: Részben csatlakoznék az előttem szólókhoz, 
elsősorban polgármester úrhoz, mert tényleg nagyon régóta egy olyan 
költségvetési, tervezési munkát kellett folytatni a kollégáknak itt a Polgármesteri 
Hivatalban, ami egy elég komoly hiánygazdálkodást vet fel. Talán a 2017-es év 
ilyen szempontból teljesen más lesz, hiszen olyan lába is van a költségvetésnek, 
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olyan kiadási oldalakkal is tudunk tervezni, ami a városüzemeltetés, a városkép, a 
város élhetőségének szempontjából nagyon jelentősek. Ilyenek az útfelújítások, a 
járda felújítási alapok, a karbantartási feladatleltár alap, ilyen az ingatlan alapunk. 
Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban talán az idei évet tekinthetjük majd egy 
fordulópontnak, egy forduló évnek, és bízom benne, hogy ettől már csak jobb és 
jobb évek állnak előttünk. Hogyha visszagondolunk a legutóbbi testületi ülésre, 
ahol a gazdasági program beszámolóját tárgyaltuk meg, azt hiszem ott mondtam 
el az iparűzési adó bevételeknek a tendenciáját, ami azért azt mutatta, hogy egy 
igen erős fejlődésen megy keresztül a város. Ha megnézzük, hogy mondjuk a 
2010-es évek közepén, végén mennyi volt az iparűzési adó bevételünk, és mennyi 
volt mondjuk a 2016-os, 2015-ös években, akkor itt is egy nagyon nagy 
nagyságrendi változás ismerhető fel. Többek között ezeknek is az eredménye az, 
hogy stabilabb lábakon álljon a költségvetés. Természetesen a szoros 
gazdálkodásnak, a pontos odafigyelésnek ugyanúgy köszönhető ez is. Róth 
képviselő úrnak a mondandójához szeretnék hozzászólni, és ezt azért mondtam el 
vagy indítottam ilyen messziről, mert valóban, amit képviselő úr felvillantott, 
vagy mondott, az nem nagyon van köszönő viszonyban azzal, mint amit ő 
szeretett volna mondani. Jegyző asszony már utalt rá, én most felolvasom szó 
szerint a negyedik oldal, lap alján lévő bevételek főcím fölötti utolsó bekezdését. 
Ez a következőképpen hangzik: Településüzemeltetésre 2016. évben 
181.297.000.-Ft-ot, míg az éven 152.806.000.-Ft-ot biztosítanak. Az előirányzat 
csökkenés 15,7%, 28,491 ezred millió forint. A településüzemeltetésen belül az a 
rész, amit képviselő úr elfelejtett felolvasni, a településüzemeltetésen belül 
minden feladatra a tavalyival azonos összegű előirányzatot kapunk. Tehát egy 
forinttal sem kapunk kevesebbet. A csökkenés kizárólag az iparűzési adóalap 
alapján számított beszámítás növekedése okozza. Ezt meg azért tartom nagyon 
fontosnak, mert az iparűzési adó nem marad teljes egészében nálunk. Van egy 
beszámítási rendszer, ami egy elég bonyolult folyamat, az elmúlt évek iparűzési 
adó bevételeink átlagából számolódik, és mivel évek óta növekszik az iparűzési 
adó bevétele a városnak, ezért évek óta növekszik ez a beszámítás. Az, hogy most 
előirányzat szinten innen vette le a Kormány, az nem befolyásolja azt, hogy 
kevesebbet kapunk a településüzemeltetésre. Azt pedig nagyon kell figyelnem, 
mert nem nagyon értettem a logikai összefüggést ezen előirányzatot érintő 
komment és a minimálbéremelést érintő hozzászólás között. Aztán utána 
rájöttem, hogy ebből ilyen politikai felhangféle fog kijönni, de az biztos elkerülte 
képviselő úr figyelmét, hogy nemcsak a minimálbér növekedett, ami ugye a 
munkavállalóknak nagyon jó, hanem ezzel együtt a szociális hozzájárulás, ha jól 
emlékszem 5 százalékponttal csökkent, és egy nagyvállalatnál körülbelül a 
hozzájárulás, az adócsökkenés az lefedezi nagyjából a béremelésünk növekedését. 
Ez már csak egy diszkrét báj, hogy egyik pillanatban a Magyar Szocialista Párt a 
dolgozó emberek, keményen dolgozó emberek, munkavállalók érdekét szolgálja. 
Majd ugyanabban a kommentben elmondja, hogy „Jaj, szegény munkavállalóknak 
meg sokkal többet kell fizetni, és akkor ott emelkedik az adó”. Adóemelésről szó 
nincs, járulékcsökkenés történt meg. Én azt gondolom, nagyon helyes irány, hogy 
többet keressenek a munkavállalók, és Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 
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évente egyszer van lehetősége adómódosításokra. Pont ennek az időszakát éljük, 
nem emlékszem pontosan a dátumra, de valahogy a tavaszi időszakig, jegyző 
asszony most mondja, hogy december 31-ig kell dönteni. Ebben az 
előterjesztésben, amiben a költségvetést részletezi, én sehol nem láttam 
adóemelést. Tehát nem is értem, hogy képviselő úr miről beszél. Mindenesetre 
egy politikai felhanggal fűszerezett hozzászólásnak jó volt, csak legközelebb 
szerintem egy picikét jobban el kellene olvasni az anyagot.  
 
Palicz István képviselő: A bizottsági ülésen is kifejtettem, hogy én ezt egy 
mértéktartó költségvetésnek tartom. Egy olyan költségvetésnek, amely a régi 
közmondással is él, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Úgy gondolom, 
hogy ez a költségvetés, ennek tökéletesen megfelel. A bizottsági ülésen is 
megköszöntem annak és azoknak a munkáját, akik ennek a feszes és 
felelősségteljes költségvetésnek a létrehozásában részt vettek. Hiszen 
megteremtették az alapot arra, hogy Sátoraljaújhely a következő évben, a 2017-es 
éven biztonságban és még azt is mondhatom, hogy viszonylagos nyugalomban 
tegye a munkáját. Hiszen említette polgármester úr, hogy ettől sokkal nehezebb 
időszakai is voltak már a városnak. Ez sem lesz könnyű természetesen, némi 
optimizmusra mégiscsak okot adhat, és biztosítja a következő időszak fejlődését. 
Úgy gondolom, hogy nem semmiért volt az ott a bizottsági ülésen, hogy egyhangú 
szavazat született, akár jobb, akár bal oldalról. Én semmiféleképpen nem tudom 
azt elfogadni, hogy kiemeljünk belőle bármilyen részt és arról külön szavazzunk, 
hiszen a béremelés is szerves része, és minden más részével összefügg. Nem 
tudok elmenni szó nélkül az előttem szólók hozzászólása mellett, mert én Róth 
urat megértem, hogy nem tudott tájékozódni megfelelően, vagy nincs teljesen 
képben a sátoraljaújhelyi adókkal. Nem létező kommunális és hasonló adókkal 
kapcsolatosan. Hiszen az autója után sem itt fizeti az adót, mivel külföldi 
rendszámmal közlekedik. Így valószínűleg a Felvidéki törvényeket figyeli, ha itt 
fizetné ezután a gépjármű adóját, akkor valószínűleg egy icike-picikét más 
számok szerepelhetnének Sátoraljaújhely költségvetésében. Egyébként az is 
elhangzott, hogy az MSZP hogyan gondolkodik a béremelésekről. Úgy 
gondolkodik a béremelésekről, hogy csökkentette őket, meg a nyugdíjakat is. 
Hiszen a 13. havi nyugdíjakat és béreket elvették egykor. Erre emlékezzen 
képviselő úr. A másik dolog, amire reagálni szeretnék, polgármester úr, hogy 
lehet egyébként a pályázatból kapott pénzeket másra költeni, csak nem szabad. 
Ennek szép példája a négyes metró. Hatvanöt milliárd forint büntetést kellett a 
Magyar Államnak visszafizetni, mert az MSZP Kormány valahova máshova 
költötte az ideadott pénzeket.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Azt, hogy demagógia lenne az, hogy a XXI. 
században járdát szeretne az ember a lakókörnyezetében vagy éppen csapadékvíz 
elvezetést, nem hiszem, hogy ez demagógia. Hogyha azt mondta volna, hogy 
szakszerűtlen a javaslatom, azt elfogadom, nem vagyok költségvetési szakember, 
de demagógiának nem gondolnám. Miután nem szerepel ott a forrása a beruházás 
mellett, ezért nem tudtam, hogy ez pályázati alap. Nyilván azt akkor a pályázati 
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célra kell felhasználni. Ugyanakkor tudom jól, hogy 150.000.000.-Ft-os, meg 
100.000.000.-Ft-os hiteleket veszünk fel bizonyos célokra, Kalandpark fejlesztés, 
vagy egy magáncég energiaigényének a biztosítására, vagy éppen csak a nemrég 
milliárdokból létesített sétáló utca felújítására, 20.000.000.-Ft-ot tudunk 
fordítani. Akkor azt gondolom, nem tudom milyen forrásból lehet, ezek után nem 
tudok konkrét javaslatot tenni, de véleményem szerint arra a célra, amiket 
elmondtam, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, ezekre is találnunk kellene 
forrásokat. És ha azt mondta volna, hogy önző vagyok, mert én is ott lakom, és 
naponta szembesülök ezekkel a problémákkal és a lakókkal, akik nekem teszik fel 
a kérdéseiket, még azt is jobban elfogadtam volna, mint azt, hogy demagógia. Van 
ennek a körzetnek egyébként megválasztott képviselője, úgyhogy én akár 
fogadatlan prókátorként vagy listáról bekerült képviselőként képviselem az 
ottani lakók problémáit, de ezt el kellett mondanom. Szeretném, hogyha tudnánk 
rá valamilyen forrást találni. Akkor polgármester úr segítsen ebben, vagy jegyző 
asszony, hogy honnan lehetne kiszorítani, melyikből, a sétáló utcából vegyünk el 
5.000.000.-Ft-ot és fordítsuk oda.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha úgy kezdte volna, hogy szükség van ennek 
az útnak, parkolónak a felújítására és a költségvetésbe szeretné belehelyezni 
ennek a forrását, akár átcsoportosítással, akár másként, az egy teljesen korrekt 
képviselői magatartást feltételez, de Ön nem ezt tette. Folytatta azt, amit az első 
hozzászólásában ezen napirendi pont keretében tett. Én jelentettem be képviselő 
társaimnak a Jegyzői Tárgyalóban, hogy pályázaton a játszóterekre ennyi és ennyi 
pénzt kaptunk. Ott volt képviselő társam a testületi ülésen és azt még egyszer 
megismételtem, amikor elmondtuk, hogy a forrás rendelkezésre áll, és a szöveges 
részletezésbe is benne van, hogy ez pályázati pénz volt. Tehát képviselő társam 
tudta, hogy ez a forrás mire használható. Amikor példákat hozott fel, hogy mire 
van és mire nincs, vagy mire költünk pénzt, és mire nem, abból csak egyet 
emelnék ki a sorból. Magáncég számára fejlesztés hajt végre: Az Ipari Parkról van 
szó. Az Ipari Park energiakapacitásának a növelése következett be azzal, hogy új 
vezetéket húzott ki Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, amely egyébként 
pályázati pénzből visszafinanszírozásra kerül. Ennek következtében adott 
esetben százas nagyságrendben új munkahelyek teremtésére kerülhet sor, de a 
város iparűzési adója mindenképpen nő, mert a többletkapacitás feltételezi, hogy 
több munka is folyik majd ezeknél a cégeknél. Ennek az eredménye pedig több 
bevételt jelent. Ezek a bevételek lehetnek azok, amelyekből például a Károlyi 
Mihály utcának a problematikus dolgait meg tudjuk oldani. Ezt át kell beszélni, 
meg kell nézni, hogy mire van és mire nincs lehetőség, hol lehet esetleg 
pénzmaradvány, amiből erre telik. De nem ilyen módon, a testületi ülésen, a 
nyilvánosság előtt, előjövünk egy szeletével a költségvetésnek, és azt mondjuk, 
hogy abból vegyünk el. Ez sajnos nem így működik. Ettől függetlenül 
természetesen nemcsak ebben az egy esetben van probléma a városban, hanem 
rengeteg helyen van. Azt hiszem, hogy több órán keresztül tudnák képviselő 
társaim mondani, hogy hol van szükség beavatkozásra, javításra. Többek között 
itt is, ahol képviselő társam lakik, és a kérdés felvetése jogos, de ahogyan ezt 
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kifejtette, és ahogyan megközelítette, az számomra úgy, ahogy az első napirendi 
pontjára reflektáltam, elfogadhatatlan.  
 
Róth József képviselő: Csak annyit reflektálnék, hogy 10%-al emeltük meg azt 
hiszem, igen, úgy mondom, hogy emeltük meg az iparűzési adót az elmúlt két 
évben. Jól tudom?   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: egy forinttal sem. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tavaly, és tavalyelőtt sem emeltünk. 
Évek óta nem nyúltunk hozzá a rendeletünkhöz e célból, csak kedvezményeket 
biztosítottunk. 
 
Róth József képviselő: Értem. Jó, akkor biztos én tudom rosszul. 10%-kal emeltük 
meg. Jó, én hiszek jegyző asszonynak, biztos én értek félre akkor dolgokat, ez az 
egyik. A másik meg az, hogy 13. havi nyugdíjat az MSZP adta, és adta utoljára, az 
MSZP. Azt, hogy most elvett vagy akkor nem lett, hogy úgy mondjam gazdaságilag 
olyan helyzetben lett az ország, hogy muszáj volt elvenni. Miért nem adta a 
FIDESZ azóta? Egy 10.000.-Ft-os Erzsébet utalványt tudott összehozni hét év alatt 
a nyugdíjasoknak. Ráadásul olyan nyugdíjemelések mellett, ami nem érte el az 
inflációt, vagy maximum elérte az inflációt. Nem értem, hogy akkor miért nem 
arról beszélünk. Vissza fogom keresni, meg fogom nézni, én úgy emlékszem, hogy 
volt iparűzési adóemelés, és új adó is volt bevezetve.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A mondandójának a második részével nem 
kívánok foglalkozni, hogy a 13. havi nyugdíjak az elvétele meg adása hogyan 
történt. Azzal viszont igen, amit az első felében mondott. Sátoraljaújhely városban 
az iparűzési adó mértékéhez szerintem az elmúlt tíz évben, nem az elmúlt egy-két 
évben, hanem az elmúlt tíz évben sem nyúlt hozzá. Tehát nem jól tudja képviselő 
úr, bizonyára elkerülte a figyelmét, hogy ilyen nem volt, és rossz a kiindulási alap. 
Azt szeretném kérni, hogyha a várossal kapcsolatosan mond véleményt, és azt 
mondjuk nagy politikával kapcsolatban mi a véleménye. Nem gondolkozunk 
egyformán, ezt tiszteletben tartom. Viszont ha a várossal kapcsolatosan mondunk 
valamit a nyilvánosság előtt, - és itt most nyilvánosság előtt beszélünk, mert a 
Televízió itt van -, akkor olyan kijelentéseket tegyünk, ami teljesen megalapozott, 
vagy ha rájövünk, hogy nem az, - mert velem is szerintem sokszor előfordul, hogy 
tévedek -, akkor utána mondjuk meg, hogy bocsánat, nem igaz, rosszul 
emlékeztem. Ez így rendben van, és így elfogadható, de ne borzoljuk a kedélyeket 
azzal, hogy itt valamikor is az elmúlt években iparűzési adó kapcsán adóemelésre 
sor került volna. Egy kicsivel nagyobb körültekintést szeretnék kérni képviselő 
társamtól, ami az újhelyi dolgokat illeti, a másikban pedig, hogy mindenki 
vérmérséklete szerint elmondhatja. 
 
Csernai Ferencné képviselő: Hogyha a korábbi évek költségvetési időszakára 
visszagondolok, akkor mindig sokkal problémásabb és sokkal nehezebb volt egy 
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olyan költségvetésnek az összeállítása, amely a működőképességet úgy a 
kötelező, mint az önként vállalt feladatellátásra plusz a város fejlesztésére 
biztosítani tudta volna. Ehhez hozzátartozik a hivatalvezetésnek, polgármester 
úrnak, alpolgármester úrnak és jegyző asszonynak a munkája kapcsán az, hogy a 
vállalkozásokat folyamatosan segítette. Azok az önkormányzati döntések, 
amelyek az iparűzési adóból kedvezményt adtak, az az országos politika, hogy a 
vállalkozásokat támogassa és a fejlesztésekre lehetőséget adjon. Engem meglep 
ez az iparűzési adóemelés, mert ilyen a városban nem volt, hanem mi a befolyt 
iparűzési adó többletből tudjuk a költségvetést megfelelő módon összeállítani, és 
biztosítani a fejlesztéseket és a város műkőképességét, hiszen ősszel is volt két 
olyan testületi napirend, amikor arról döntöttünk, hogy azok a vállalkozások, akik 
teljesítik az önkormányzat által, önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételeket, azok iparűzési adókedvezményben részesülnek. A bérfejlesztéssel 
kapcsolatosan és a bérek emelésével kapcsolatosan nem igazán értem, - rám 
sosem volt jellemző, hogy politikai vitákba belemenjek – de sok esetben, itt a 
képviselő testületi ülésen az hangzott el, hogy nem teszünk semmit annak 
érdekében, hogy itt maradjanak az országban a munkavállalók és a fiatalok. Tehát 
most nem tudom, hogy akkor miért okoz problémát, hogy egy 15%-os 
minimálbéremelés és egy 25%-os szakmunkás béremelés volt. Ahhoz, hogy 
ténylegesen az itt élők is felzárkózzanak, és megfelelő bért kapjanak, ahhoz ez egy 
szükséges dolog volt. Egyébként 27%-ról 22%-ra csökkent a munkaadóknak a 
terhe, tehát valamennyi kompenzálás volt, és valamilyen módon el kell indítani 
ezt a folyamatot, mert hogy manapság már munkaerő hiánnyal dolgozunk, és ez 
egy szükségszerű lépés volt. Én köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a 
költségvetés összeállításában közreműködtek, akik elénk ezt az előterjesztést 
ilyen formában, ilyen módon letették. Én a szociális-egészségügyi ellátás 
vonatkozásában bízom abban, hogy ez a költségvetés, - úgy az egészségügyi 
alapellátás, mint a szociális ellátás területén – a zavartalan működést biztosítani 
fogja.  
 
Schweitzer Tamás képviselő: Nagyjából összességében szeretném üdvözölni ezt a 
költségvetési tervezetet, mégpedig azért, mert nagyon jól látszik annak a fajta 
kormányintézkedésnek a hatása, amely az önkormányzatok konszolidációját 
követően lépett életbe. Nemcsak azokat az önkormányzatokat kompenzálták, 
amelyek pazarló életmódot folytattak az előző évtizedekben, hanem azokat is, 
például minket, akik önhibájukon kívül kerültek esetleg negatív költségvetési 
helyzetbe. Ma már elmondható, hogy ebből a szorításból a költségvetésünk 
kikerült. Szoros, de maga a szorítás az nem predesztinál minket arra, hogy 
kényszerpályán mozogjunk. Nem szeretném kiegészíteni a többiek hozzászólását, 
hiszen sokáig lehetne még sorolni azokat az intézkedéseket, de visszautalnék 
Csernai Ferencné képviselő asszony megjegyzésére, három, négy olyan dolgot is 
felsorolt, amit a kormányunk fel tudott mutatni akárcsak ebben az évben a 
nyugdíjasok utalványán túl. Én azt gondolom, hogy maga az országot érintő 
politikai megjegyzések sem helyénvalóak azon túl, hogy valóban a helyi 
költségvetésről beszélünk és nem pedig az országosról. 
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Kracson Norbert képviselő: Egy kicsit döbbenten is állok a költségvetés kapcsán 
kialakult vita előtt, mert eddig nem gondoltam, hogy a velem szemben ülők közül 
a képviselői feladatokat ennyire slendriánul végzik. Pasztorniczky képviselő úr 
ezt, hogy gondolta? Az ő lakóhelyén, elmond, kiragad egy problémát, nevesítve a 
hatos választási körzetből, de nekem eszembe nem jutott volna, hogy egy olyan 
programot, ami a Károlyi lakótelepet is érinti, ahol egy játszótérfejlesztés fog 
megvalósulni és megújítjuk a játszóterét a lakótelepnek, hogy ennek rovására 
esetleg pont az összes játszótér közül a Károlyin lévő ne újuljon meg. Én a 
képviselői eskünek megfelelően mindig igyekszem az adott lehetőségekhez 
képest a választókörzetemnek a lehetőségeit és fejlődését előmozdítani. Ez 
korábban is így volt. A hátsó parkoló ki lett alakítva. Természetesen két üléssel 
ezelőtt ezt meg is mutattam, kamerák is látták. Van egy feladatleltárunk, nem 
tudom képviselő társam nem figyelt, polgármester úr elmondta a két testületi 
közötti időszakról szóló beszámolójában, hogy rendszeresen, most is 
feladatleltárral kapcsolatban egyeztetések folynak. A füzetben benne van, 
képviselő társamnak meg tudom mutatni, ebbe szerepel a parkoló rendezése, ez 
egy 2019-ig szóló program. Természetesen, hogyha olyan jellegű probléma alakul 
ki, akkor úgy gondolom, hogy értelmes kommunikációval és egyeztetéssel lehet 
ezt orvosolni. Nem gondolom, hogy valóban ilyen demagóg módon kellene egy 
felvetést előhozni. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Az iparűzési adóval kapcsolatban szeretnék egy 
rövidet hozzászólni. Ez a cégek bevételének a 2%-a. Ezt nem mi határozzuk meg, 
erről magasabb rendű jogszabály rendelkezik. Az önkormányzat dönthet úgy, 
hogy eltér ettől, kevesebb mértéket alkalmaz, de ezt nem lehet egyenként 
alkalmazni, akkor az minden helyben működő vállalkozásra vonatkozik. 
Sátoraljaújhelyben az iparűzési adó mértéke húsz éve kb. folyamatosan 2%. Soha 
nem változott, ami változást eszközöltünk, az pont hogy nem emelés, merthogy 
ezt törvény erejénél fogva a parlament tudja megtenni, mi nem. Ez épp elég 
kedvezmény, hiszen kiírtunk egy pályázati rendszert, amit most nem részletezek, 
képviselő úr is elvileg nagyon jól ismeri, efelől most már kétségeim vannak. 
Lényeg, hogy mi az iparűzési adó növekményből, tehát hogyha egy cég az előző 
évhez képest többet teljesít, akkor a kettő közötti különbségből tud fejlesztéseket 
véghezvinni, amit pályázati formában támogat az önkormányzat. Nem hogy 
emelésről nem volt szó, azt mondom, hogy folyamatosan kedvezményeket adunk 
az itt működő kis- és nagyvállalatoknak egyaránt. Lehet, hogy képviselő urat az 
zavarta meg, hogy növekedett az iparűzési adó bevétel, de ez nem azért 
növekedett, mert adóemelés történt volna, hanem azért növekedett, mert a 
cégeknek a termelékenysége jobb, nagyobb az árbevételük, ergo nagyobb 
árbevételből nagyobb adót fizetnek.  
 
Szász József képviselő: Úgy érzem magam, mint egy választási nagygyűlésen. 
Azért kértem szót, - nem is akartam hozzászólni – mert örülünk annak, hogy van 
ez a béremelés, teljes mértékben támogatjuk is. Annak megint örülünk, hogy a 



20 
 

185.800.000.- Ft-ot nem kellett befizetnünk, mert ha azt nekünk be kellett volna 
fizetni, mint tavaly, meg azelőtt, akkor most nagyon jól megnézhetnénk 
magunkat, hogy miből tudnánk a bérfejlesztést megvalósítani. Egyes pártok, meg 
mi is, én ezt nem díjazom. Van a városnak problémája, költségvetése, azt 
beszéljük meg, ne politizáljunk egymás között, hogy ki mit hozott, mit visz. Ennyit 
szerettem volna hozzászólni. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Egyetértünk vele, hogy egy költségvetésből 
nem biztos, hogy politikai vitát kell vagy kellene tenni, csinálni. Reméljük, hogy 
jövőre másként lesz már, kicsit felül tudunk majd emelkedni, bár országgyűlési 
képviselő választási kampány lesz jövő ilyenkor, úgyhogy akkor nem ilyen lesz 
egy ilyen napirendi pont, hanem háromszor ilyen. Úgyhogy túl sok jóra nem lehet 
azért számítani. Összefoglalva az eszenciáját az elmondottaknak, köszönjük 
szépen mindazok munkáját, akik az ez évi költségvetést megalkották. Azok, akik a 
tavalyi költségvetésben végzett munkájukkal lehetővé tették azt, hogy egy 
viszonylag elfogadható költségvetésről szavazhatunk. Ebbe benne vannak a 
hivatal dolgozói, az önkormányzat, az intézmények vezetői és az itt élő 16.000. 
ember.  
Két részletben kell szavaznunk, először a határozati javaslatról szavazunk. Ez a 
béremelésről szól, 5%-ról, hogy mindenki tudja, aki a Televízión keresztül kíséri 
az eseményeket. Nem egy nagymértékű, hanem rendkívül visszafogott emelésről 
van szó. Először erről kérem képviselő társaim állásfoglalását.  
 
Szavazás: a képviselő-testület 12 igennel, egyhangúlag a határozati javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
 
 

386/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2017.(II.09.) határozata 
a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére béremelés 

végrehajtásáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői részére, akik 2017. január 1-től 
garantált bérminimum béremelésben nem részesültek, 5 %-os béremelést 
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 
 
Felhívja a jegyzőt, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy 2017. január 1. 
napjától a hatáskörébe tartozó köztisztviselők vonatkozásában a béremelést 
hajtsa végre. 
Határidő: 2017. február 25. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: A város 2017. évi költségvetésének 
elfogadásáról, rendeletről szavazunk.  
 
Szavazás:  a képviselő-testület 9 igennel, 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 4/2017.(II.09.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
 
4. Napirend  
Beszámoló a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2016. évi 
szakmai munkájáról és gazdálkodásáról 
 
Dankó Dénes Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület elnöke: Nincs 
szóbeli kiegészítésem a beszámolóval kapcsolatban.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés vélemény a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, ezért a 
polgármester szavazásra bocsátotta azt. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igennel, egyhangúlag a beszámolót elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1715/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2017.(II.09.) határozata 
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2016. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-
Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról és 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta. 
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5. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs szóbeli kiegészítésem az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 4 igennel, 2 tartózkodással elfogadásra javasolja  a képviselő-
testületnek. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Oktatási, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A bizottsági ülésen már megkérdeztem, hogy mi 
az oka annak, hogy a felhalmozási, finanszírozási bevételeknél a bevételi oldalon 
két hitelfelvétel szerepel. Az egyik a Turisztikai Központ, a másik az Ipari Park, a 
csatlakozási díjra felvett 143.000.000.- Ft-os hitel. A kettő közül a kiadási oldalon 
csak az egyik teljesült, a Kalandpark, a másik még nem. A kérdésem az lenne, hogy 
mikor jelentkezik a fizetési kötelezettségünk ezzel kapcsolatban, illetve ha még 
nem kellett fizetni, akkor miért kellett a hitelt felvenni? Úgy tudom, hogy 
pályázati kiírásból reméljük megtérülni ezt a kiadást. 
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Más a kiadás, hogy a beruházást 
kifizettük, és más a hiteltörlesztés. A hiteltörlesztésnél, mint ahogy elmondtam a 
bizottsági ülésen is, egy év türelmi idő van. Tehát annak a törlesztése majd csak 
2018-ban fog kezdődni és bízzunk abban, hogy addig a pályázat is pozitív 
elbírálást nyer, és így csak erre az időszakra eső kamatot kell esetleg fizetnünk. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 11 igennel, 1 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában alkotott 5/2017.(II.09.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6. Napirend 
Előterjesztés a tavaszi-nyári közterület-takarítási, útüzemeltetési és 
forgalombiztosítási feladatok intézkedési tervére 
 
Páles Gábor igazgató: Nincs szóbeli kiegészítésem az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Az lenne a kérdésem a Zsólyomka patakkal 
kapcsolatban, valamelyik előző ülésen felvetettem az ott lévő vízlépcső, vagy 
minek nevezzem, azokat az építményeket. Tehát azoknak az állapotfelújítása 
szükséges lenne. Ez melyik feladatrészbe fér bele? Nyilván nem a közterület 
takarítás, de mégis csak valahol egy nyári feladatról lenne szó. Ezért lenne 
kérdésem, hogy erre készülnek-e, vagy erre külön pályázati pénz kell, vagy 
belefér az üzemeltetési költségbe ezeknek a felújítása? 
 
Páles Gábor igazgató: Gyakorlatilag felülvizsgáltuk a támfallal egybeépített 
vízlépcsőknek az állapotát. Kettőnél elég tragikus az állapot, viszont olyan léptékű 
a felújítási volumene ennek a munkának, hogy ami a költségvetésünkben nem 
szerepel, gyakorlatilag állagmegóvási munkát és valamilyen szintű javítást 
tervezek az éven csinálni ezzel a két támfal résszel.  
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Vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Kicsit eltérek a szokásostól. Nem szoktam másról 
beszélni, mint ami a napirendi pont címe. Itt félig-meddig azt fogom megtenni, de 
azért csak kapcsolódik valahol, mégpedig azért, mert útüzemeltetési és 
forgalombiztosítási feladatok is hozzátartoznak ehhez a napirendi ponthoz, és 
benyújtottunk egy pályázatot Sátoraljaújhely Város Közlekedésfejlesztése címen. 
Ezért gondolnám, hogy szólnék egy pár szót magáról a pályázati tartalomról, mert 
hogy ez az idei évvel szervesen össze fog kapcsolódni. A pályázat elbírálása még 
nem történt meg. Reményeink szerint ez hamarosan megtörténik, és akkor a 
város úthálózatába kis léptékű változások meg fognak történni. Egyrészt 
Károlyfalva és a 37-es között megépül egy kerékpárút, ami részben kerékpárút, 
részben pedig egy gyalogos járdaként fog szerepelni. Most a károlyfalviak, hogyha 
buszhoz jönnek ki, gyalog kell jönniük az út szélén, ha befele megyünk 
Károlyfalvára, akkor az útnak a bal oldalán, ahol egy cserjés sor, bozótos rész van, 
ott tudnánk építeni egy kerékpár utat, amin közvilágítás is lenne, és akkor 
biztonságosabb lenne a gyalogosok közlekedése is. Két helyen, bent a városban 
körforgalmat létesítenénk, az egyik a Vasvári-Árpád utcáknak a kereszteződése, 
ahol egy „Főútvonal kanyarodik” tábla van kitéve most, illetve a Rákóczi és 
szintén a Vasvári Pál utca kereszteződése, ahol ugyanez a főútvonal kanyarodik  
KRESZ szabály érvényesül. Itt kettő, kicsike mobilnak nevezhető, de nagyon 
esztétikus körforgalmat létesítenénk. Felfestenénk egy kerékpáros sávot 
keresztül a város főutcáján, értelemszerűen a sétáló utcát nem festjük össze, de az 
aszfaltos útburkolatokra kikerül egy kerékpáros sáv vagy kerékpáros zóna. Ez 
nem azt jelenti, hogy az csak és kizárólag a kerékpárosoknak lesz, ugye ez egy 
olyan zóna, amit az autósok is használnak, hiszen szélesebb nem lesz ettől az út, 
viszont fokozottabban fel fogja hívni az autósok figyelmét, hogy ott, abban a 
sávban bizony kerékpárosok is közlekednek, közlekedhetnek. Ezzel együtt 
szeretnénk megújítani a város közlekedési burkolati jeleinek a festését. Új 
táblákat, tükröket szereznénk be, ez minden éven számos kereszteződésnél 
fontos kérdés, hogy KRESZ tükröket szerezzünk be és az is biztos, hogy már nem 
a kerek alakúakat, hanem ezeket a téglalap alakú, domború tükröket szereznénk 
be, illetve a város több területén mennénk tovább a buszmegállók felújításával. 
Saját forrásból, az elmúlt éven, 2016-ban több helyen sikerült buszmegállót 
felújítani. Ezzel a feladattal mennénk tovább, úgyhogy ilyen szempontból egy 
kicsikét javulni fog a városnak a közlekedés biztonsága, hiszen ezek az eszközök, 
amiket beszerzünk, ezek a műszaki létesítmények üzemeltetése majd a 
Városellátó Szervezethez fognak kerülni. 
 
Kracson Norbert képviselő: Azért kértem szót, mert a bizottsági ülésen külön 
kérésként megfogalmazódott, és úgy gondolom, hogy itt is tolmácsolnám ezt még 
egyszer igazgató úr felé, hogy természetesen az anyagba benne van, hogy a 
közterületek, parkok, játszóterek fenntartása, kiemelt fontosságú. Én ezt csak 
szóban, megerősíteni szeretném kérésként igazgató úr felé tolmácsolva, hogy 
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valóban a most megújuló játszótereink tekintetében az év második felében, 
amikor elkészülnek ezek a játszóterek, talán még fokozottabban kérném, hogy 
figyeljenek játszótereink állapotára. 
 
Pasztorniczky István képviselő: A tavaszi-nyári közterület takarítással 
kapcsolatban egy dologra szeretném felhívni a figyelmet igazgató úr, habár 
inkább az őszi, a lombsepréssel kapcsolatos dolgokra. Nagyon gyakran 
tapasztaljuk azt, hogy közmunkások, vagy alkalmazottak - nem tudom pontosan, 
hogy milyen összetételű az állomány -, összetakarítják a járdaszegélyeket, 
kupacokba seprik a szemetet és utána ott marad. Jön a szél, szétfújja és utána ez 
ismétlődik. Tehát ezen a téren figyelemfelhívásként mondanám, hogy nem jól 
működik a szállítás, az elszállítás, tehát valahogy össze kellene hangolni a kettőt, 
vagy, a kapacitásokat kellene összehangolni, de azt látjuk, hogy ez évről évre 
ismétlődő probléma. Viszont ha már igazgató úr jelen van, nem mulasztom el az 
alkalmat, hogy lehetőséget adjak arra, hogy nem olyan régen tárgyaltuk az őszi-
téli felkészülést, és sajnos a vizsga az pedig a közelmúltban volt, illetve még el 
sem múlt. Benne vagyunk a télben, egyszer havazott, és akkor is, hogy azt 
mondjam nem vizsgázott megfelelőképpen a szervezet. Mi már igazgató úrral 
bizottsági ülésen találkoztunk, tehát én ismerem nagyjából a válaszokat, viszont a 
televíziónéző közvélemény nem. Itt tenném fel még azt a kérdést is, amit 
kérdésként kellett volna feltenni, de költői a kérdés, hogy nincs-e lehetőség, olyan 
kis gépek beszerezésére, és ez a nyári takarításra is vonatkozik, ami talán 
hatékonyabbá tenné a dolgozóknak a munkáját, gondolok itt lombszívókra, kézi 
seprőgépekre, és téli viszonylatban kézi hómarókra, például ami a járda 
takarítását segíthetné. 
 
Páles Gábor igazgató: Visszafelé mennék a kérdésekben. Gyakorlatilag az a 
helyzet a téli hó eltakarítással kapcsolatban, meg nyári takarítással is, hogy 
valóban szükség volna több célgépre a takarítással kapcsolatban, vagy a téli hó 
eltolással kapcsolatban. Viszont ezeknek olyan mértékű az ára, hogy igazából csak 
pályázati keretből valósítható meg. Ezt elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy 
gyakorlatilag ami gépparkot valamilyen szinten igényelne a város takarítása, az 
szerintem, ha csak két gépre vetítem le, akkor is 60.000.000.-80.000.000.-Ft-ba 
kerülne. Tehát egy normális utcaseprő gép, felszereléstől függően 40.000.000.-
60.000.000.-Ft körül van. Az alapgép ára harminc valahány millió forint, plusz a 
kiegészítők. Egy járdaseprő lombszívóval és egyebekkel felszerelve pedig 
13.000.000.-16.000.000.-Ft körül van. Ezek olyan léptékű beruházást tennének 
súlyban ránk, amit a mi költségvetésünk egyenlőre csak pályázattal bírna el. Az 
őszi lombtakarítással kapcsolatban pedig annyit mondanék el, hogy jelen 
pillanatban big-bag zsákokban próbáljuk meg összeszedni a lehullott lombot, 
gyakorlatilag nyilván ezeket depoba kell tennünk. A problémát az jelenti, hogy 
Újhely azért elég szeles város, idézőjelben, amit összeseprünk annak bizonyos 
százalékát rögtön szét is fújja a szél. Tehát azt azonnal el kellene vinnünk, ehhez 
viszont szükségünk volna megint egy olyan gépre, hogy ezeket a big-bag zsákokat 
fel tudjuk emelni a platóra. Több mázsa a súlya egyébként egy kisebb big-bag 
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zsáknak is, tehát négy-hat-nyolc ember kell ahhoz, hogy felemeljük a platóra. Ez 
okozza az elszállításban a problémákat, mert ha ezt csak platóra fellapátoljuk, az 
egy sziszifuszi munka. Gyakorlatilag újra szétrepül, újra takarítani kell. Most jelen 
pillanatban egyébként nagyon sok esetben ezt csináljuk, plusz szállítás közben le 
kell takarnunk. Ezen kívül problémát jelent a hulladéknak, ez zöld hulladék 
egyébként és ennek meg vannak a tárolási és egyéb követelményei. Némi 
kívánnivalót hagy ez is maga után. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
  
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1545/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2017.(II.09.) határozata 
a tavaszi-nyári közterület-takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási 

feladatok intézkedési tervéről 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tavaszi-nyári 
közterület-takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok intézkedési 
tervéről szóló előterjesztést elfogadta.  
 
 
7.Napirend 
Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft-től felvett kölcsön 
meghosszabbítására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ez év június 30-án lejár az az 
5.000.000.-Ft felvett kölcsön, amit az Újhelyi Gazdálkodási Kft. biztosított az 
önkormányzat részére. Javaslom a visszafizetési határidő három évvel való 
meghosszabbítását. Aki visszaemlékszik az elmúlt ülésen tárgyalta a képviselő-
testület az ÚG Kft. üzleti tervét, már abban sem szerepelt, hogy vissza lesz fizetve, 
és ennek ez az oka, hogy a meghosszabbítást terveztük.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi 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 és az alábbi határozatot hozta: 
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730/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2017.(II.09.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft-től felvett kölcsön visszafizetési határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási 
Kft-től 2012. június 4-én felvett 5.000.000 Ft összegű kölcsönre vonatkozó 
szerződést – az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének egyetértésével - 3 évi 
időtartamra 2020. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
A kamatfizetés féléves periódusban történik, a kamat mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékével megegyező. 
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kölcsön nyilvántartásáról és 
félévente a kamat megfizetéséről gondoskodjon. 
 
 
8.Napirend 
A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület beszámolója: a 
városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2016. évi 
működtetése  
 
Dankó Dénes Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület elnöke: Nincs 
szóbeli kiegészítenivalóm a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta 
és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
bizottság a beszámolót megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Vélemények: 
 
Szász József képviselő: Nézem a 2016. 08. 31-ei bevételeket. Ott egy elírást 
láthatok, ha 10-e csütörtök, négy jegyeladás 10.000.-Ft. A másik négy 1000.-Ft. 
Jegyeladás-árbevételből adódó, ott egy nullával több van.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszönjük szépen a hozzászólást, javítani 
fogjuk.  
Kérdés, illetve több vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámolót.  
 
Szavazás: a képviselő testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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1551/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2017.(II.09.) határozata 
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2016. évi működtetéséről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-
Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi 
termékpont 2016. évi működtetéséről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
 
9.Napirend 
Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, 
határon túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatás a 2017. 
évi megállapításáról 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Hosszú évek óta részesei vagyunk a magunk 
lehetőségeivel ezen programnak, amit a Rákóczi Szövetség indított. Nemes és jó 
kezdeményezés. Javaslom képviselő-társaimnak, ahogy az előterjesztésben is 
szerepel, hogy ehhez a programhoz a városunk ezen az éven is csatlakozzon. Az 
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-
Sportügyi és Közművelődési Bizottság.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Azzal a 
kitétellel, hogy idén is a Történelmi Zemplén Vármegye területéről származó 
diákokról legyen szó. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 7 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 és az alábbi határozatot hozta: 
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580/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2017.(II.09.) határozata 
a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, 

határon túli gyermekek részére „Beiratkozási  Ösztöndíj" 2017. évi 
támogatás  megállapításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben a Rákóczi 
Szövetséget 50.000,-Ft összegű támogatásban részesíti a program 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a történelmi Zemplén vármegye 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 5 gyermek 
egyszeri alkalommal 10.000 -10.000, Ft összegű ösztöndíj támogatására. 

A Képviselő-testület kéri a Rákóczi Szövetséget, hogy a „Beiratkozási 
Ösztöndíj" átadásakor kerüljön feltüntetésre, hogy az ösztöndíjban részesülő 
gyermek és szülei részére az ösztöndíjat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
adományozta. 

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. 
 
 
10.Napirend 
Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs szóbeli kiegészítésem az előterjesztéssel 
kapcsolatban.Azt szeretném képviselő-társaimnak a tudomására hozni, hogy 
rendelkezésre álló szabadság keretemet sosem merítettem ki. Ez így történt 
tavaly is és remélem, hogy így fog történni ezen az éven is. Tíz éve is így történt, 
meg tizenkilenc éve is, de én nem kérem a pénzbeli megváltását a bennmaradt 
szabadságos napoknak, hanem az elvész tulajdonképpen. Tehát az 
önkormányzatnak ez anyagi kihatást nem jelent. 
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a szabadságolási ütemtervét. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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1882/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2017.(II.09.) határozata 

a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban foglalt 
hatáskörében Szamosvölgyi Péter polgármester 2017. évi szabadságolási 
ütemtervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
 
 
11. Napirend 
Előterjesztés a Petőfi Irodalmi Múzeummal Használati és együttműködési 
megállapodás megkötésére  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Petőfi Irodalmi Múzeum 
igazgatóhelyettes asszonya megkereste az önkormányzatot, hogy kössünk 
Használati és együttműködési megállapodást a Dózsa György utcán lévő Múzeum 
épületét érintően, valamint a Múzeumnak a tervezett uniós pályázatai 
benyújtásával kapcsolatosan. A megállapodás tervezetet, amit átküldtek azt 
átnéztem, majd pedig átdolgozva visszaküldtem, hogy az általam javasolt 
módosításokat nézzék át. Benne szerepelt a korábbi tervezetben, hogy a javítási, 
karbantartási költségeket az önkormányzat állja. Úgy gondolom, hogy ez 
egyértelmű, hogy nem minket terhel, hiszen ha ők a használatért nem fizetnek 
semmit, akkor ennek fejében a javítási, karbantartási költségeket kötelesek állni. 
Elő lett írva továbbá az, hogy az épületre kössenek vagyonbiztosítást, hisz az 
épület tulajdonjoga az önkormányzaté, ha az épületben bármilyen kár keletkezik, 
akár szerkezetében, akár egy tűzeset, akkor abban az esetben viszont, mint 
tulajdonos nekünk helytállási kötelezettségünk van. Elfogadták a javításokat az 
együttműködési megállapodásban, és kérik, hogy a testület hagyja jóvá, ugyanis 
nekik egyrészt az uniós pályázatok benyújtásához, de azt megelőzően pedig a 
különböző hatósági eljárások lebonyolításához szükségük van ezen 
megállapodásra. Még talán annyi, hogy ez a megállapodás addig él, addig van 
hatályban, amíg a fenntartó múzeummal kapcsolatos tevékenységet lát el az 
épületben.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
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Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a használati és 
együttműködési megállapodás megkötésével egyetértett, azt elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1592/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2017.(II.09.) határozata 
Petőfi Irodalmi Múzeummal használati és együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Irodalmi 
Múzeummal Használati és együttműködési megállapodást köt a határozat 
melléklete szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a használati és együttműködési megállapodás 
megkötésére. 
Határidő: 2017. február 17. 
 
 
12.Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincs szóbeli kiegészítésem az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: 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-testülete 

28/2017.(II.09.) határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette 
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13. Napirend 
Kérdés: Mi a helyzet a Zemplén Televízió ügyében? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ez egy újonnan felvett napirendi pont, 
melyben Pasztorniczky István képviselő úr Mi a helyzet a Zemplén Televízió 
ügyében címmel kérdést nyújtott be, amelynek konkrét kérdései a 
következőképpen alakulnak: 
Első kérdés: Indult-e, folyik-e rendőrségi nyomozás abban a bizonyos ügyben, 
ami a Zemplén Televízióban kialakult? Tud-e tájékoztatást adni tulajdonosi 
képviselőként erről az ügyről? 
Részben vagy inkább azt mondanám, hogy kis mértékben tudok tájékoztatást 
adni. Igen, folyik a nyomozás a rendőrség részéről, jó ideje már. Nem tudom, hogy 
ez a nyomozás mikor zárul majd le. Amikor lezárul, akkor utána az ügyészség, - 
tudomásom szerint az ügyészséghez kerül az ügy -, a rendőrségi nyomozás 
alapján döntenek arról, hogy vádemelés lesz, és milyen mértékű. Ha vádemelés és 
büntető bejelentés, akkor, hogy milyen mértékű büntetést kérnek, javasolnak. A 
részletekről természetesen nem kapok tájékoztatást, tehát a nyomozás ilyen 
szempontból nem nyilvános. Nem tudom, hogy hol, milyen mélyen van benne a 
rendőrség, a nyomozók az ügyben. Még mennyi ideig fog eltartani a nyomozás.  
Második kérdés: Érte-e, illetve mekkora kár érte a társaságot? 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A legelső információt tudom mondani, ami már 
idejét múlt. Hevenyészet számítások alapján, a Televízió vezetésétől azt az 
információt kaptam, hogy kb. 20.000.000.-Ft lehet az a kár, ami érte a Televíziót, 
de utána újabb iratok kerültek elő, újabb számítások lettek elvégezve, úgyhogy 
amit most mondtam, ez már nem aktuális. Ehhez képest biztos, hogy más lesz a 
szám, bizonyára konkrétabb is, de az, hogy érte kár, és komoly, jelentős kár érte a 
Zemplén Televíziót, erre igen a válaszom.  
Harmadik kérdés: A Felügyelőbizottság ellenőrizte-e a gazdálkodás 
szabályszerűségét? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Igen, a Felügyelőbizottság feladatához mérten 
megtette ezeket az ellenőrzéseket. Ugyanazokból a számokból gazdálkodott, 
sáfárkodhatott, amelyeket a tulajdonosok, a tulajdonos önkormányzatok 
megkaptak a Zemplén Televíziótól, azok alapján a számok alapján tudott 
ellenőrzést lefolytatni. Egyébként megalakult a Felügyelőbizottság október 26-án, 
és abban a pillanatban mikor felmerült a visszaélés lehetősége, november 2-án 
írásban kereste meg a Televízió tulajdonosait, képviselőit, az ügyvezető igazgatót, 
az elnök asszony, hogy haladéktalanul indítson azonnali vizsgálatot. Ez ugye azóta 
már megtörtént, úgy ahogy az első napirendi pontban ezt el is mondtam. 
November 3-án rendkívüli taggyűlést kezdeményezett a Felügyelőbizottság, itt 
volt meg az első tájékoztatás az üggyel kapcsolatosan, ami addigra kiderült 
természetesen, hogy azóta még mi derült ki, azt most ebben a pillanatban nem 
tudom. A Felügyelőbizottság kezdeményezte azt is, hogy az egy dolog, hogy van 
rendőrségi nyomozás, amelyik konkrétan magára a cselekményre, 
valószínűsíthetően bűncselekményre irányul, hogy hogyan történt, mennyi a kár, 
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vagy milyen büntetési kategória ez. Ezt vizsgálja a rendőrség, a 
Felügyelőbizottság elnöke ezt kezdeményezte, hogy ez a két fős ellenőrző csoport 
ez azt nézi meg, hogy hogyan történhetett meg, hogy állhatott elő ez a helyzet, 
hogy ez hosszú időn keresztül, lehet, hogy éveken keresztül ez a pénzügyi 
visszaélés megvalósulhasson. Követtek-e el hibát, számviteli fegyelem meg lett-e 
sértve. Az ellenőrzési rendben van-e baj a Televízión belül, hogy ez így 
zökkenőmentesen folyhatott hónapokon, éveken keresztül. Erre vonatkozóan 
folyik még most is a vizsgálat, ugye ezt is említettem már az ülés elején, hogyha az 
eredmények meglesznek, akkor természetesen az önkormányzatot tájékoztatni 
fogjuk. Indult-e, folyik-e belső vizsgálat, van-e valamilyen eredménye? 
Tulajdonképpen előreszaladtam a válasszal. Igen, folyik belső vizsgálat, két fő 
végzi a belső vizsgálatot a mi részünkről, Soltész-Vincze Tünde, Sárospatak 
Önkormányzat részéről Gulybán László a delegált. A héten is ott voltak talán 
szerdán reggeltől a televízióban. Én érdeklődtem igazgatónőnél, hogy állnak az 
üggyel, és azért mondom nagy biztonsággal, hogy jövő héten vagy legkésőbb rá 
következő héten ők össze tudják állítani a jelentést.  
Negyedik kérdés: Mi indokolja, hogy helyi erőforrásokból Miskolci Könyvelő 
Irodát foglalkoztatnak? 
Fogalmam sincs. Nem tudom, hogy miért miskolcit, tőlem foglalkoztathatnának 
újhelyit is, és nem tudom az okát, hogy miért nem. Ezt majd meg fogom kérdezni 
igazgató úrtól, de lehet, hogy van valami racionális oka, amit velem nem közöltek.  
Ötödik kérdés: Javaslok-e személyi konzekvenciákat?  
Kettéválasztanám a dolgot. A válaszomnak az első része az az, hogy minden ilyen 
ügyben vagy ehhez hasonló ügyben, kisebb volumenű ügyben is akkor mondanék 
véleményt, amikor minden részlete nyilvánosságra kerül az ügynek. Tehát amikor 
tudom, hogy a belső jelentésben mi van leírva, hogy meg vannak-e nevezve 
felelősök, és milyen mulasztásokat, hibákat követtek el. Itt most nem arról van 
szó, aki magát a bűncselekményt elkövette, hanem azokról van szó, akik ezt nem 
vették észre. Ez a vizsgálat nemsokára lezárul, ugyanakkor arra is rendkívül 
kíváncsi lennék, és ez nem csupán kíváncsiság, hanem tulajdonosként érdekel, 
hogy mit mond a rendőrség, mit mond az ügyészség. Persze akkor még jön a 
bírósági szakasz, ami fogalmam sincs, hogy mennyi ideig tarthat. Gyanítom, hogy 
akár egy évet is igénybe vehet, bár azt ígérték, hogy most már módosulnak a 
bírósági eljárások, de azért ettől függetlenül szerintem ez nem egyik napról a 
másikra történik meg. Annak függvényében, tisztelt képviselő úr, hogy ezen 
vizsgálat vagy két vizsgálatnak mi a nevesített eredménye, valószínűleg lesz 
javaslatom személyi konzekvenciák levonására. Viszont azt most éppen az előbb 
elmondottak alapján nem tenném meg, hanem türelmesen megvárnám a végét, és 
nem csak ennek a végét, hanem kíváncsian várom majd ez ügyben képviselő 
társaim javaslatát akár a személyi konzekvenciával kapcsolatban is. Lehet, hogy 
nem túl sok volt, amit elmondtam, de ettől több információt nem tudok 
elmondani a képviselő-testületnek. Kérem válaszom elfogadását. 
 
Pasztorniczky István képviselő: köszönöm a válaszokat, tulajdonképpen azt is 
köszönöm, hogy felolvasta a kérdéseket helyettem, és hogyha az első napirendi 
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pontban, beszámolóban már említett dolgokat hamarabb tudom, akkor lehet, 
hogy fel sem tettem volna a kérdést. Végülis az írásbeli kérdésnek csak annyi 
értelme van, hogy a válaszadásra a megfelelő módon fel tudjon készülni, 
tájékozódni tudjon polgármester úr. Tehát ez indokolta a kérdésemet, meg az is, 
hogy tulajdonképpen - ezzel a mondhatom, hogy bűncselekménnyel – nem akarok 
prejudikálni, de végülis ezzel az üggyel kapcsolatban embereket bocsátottak el a 
Zemplén Televízióból, családos embereket, tehát azért is sokakat érint ez a dolog, 
meg hát a közvéleményt foglalkoztatja. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és 
akkor várjuk majd a belső vizsgálat eredményét. Még egy dolgot azért csak a 
kérdéshez kapcsolódóan. A legfontosabb kérdésem, hogy miért kell miskolci, 
hogy mondjam, munkaerőket foglalkoztatni, mikor nyilván itt is vannak könyvelő 
irodák és az is helyi munkahelyeket jelent. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Erről a napirendi pontról nem kell szavaznunk. 
A választ képviselő társam elfogadta, ezt pedig akkor az ügyvezető igazgató úrtól 
vagy igazgató úrtól meg fogjuk kérdezni, hogy mi ennek az oka. A következő 
testületi ülésre szerintem akkor ezt a választ is meg tudjuk adni. 
 
14. Napirend  
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ringer István igazgató úr megkeresett, nem 
igazgatói mivoltából, hanem mint a vár feltárásának, régészeti feltárásának 
vezetőjeként. Kiírtak egy kis pályázatot, maximum 4.000.000.- Ft-ra lehet 
pályázni, és a témája a pályázatnak a Közhiteles nyilvántartásban szereplő 
régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő 
állagmegóvásának régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása. Ez a cím, és 
a válasz ebből a szempontból ennek megfelel, és úgy vettem ki a szavaiból, hogy 
itt lényegesen az állagmegóvásra, tehát a már eddigi feltárások eredményének a 
megóvására, konzerválására, amire a hangsúlyt fektetné a pályázat. 70% 
maximum a támogatás mértéke, kb 2.000.000.- Ft lesz az a támogatási igény, ami 
belekerülhet a pályázatba, aztán vagy meg nyerjük vagy nem, de ehhez, mint 
látható a 30% önerőt nekünk, mint önkormányzatnak biztosítani kell. Kérem 
képviselő társaimat, hogy mondják el a véleményüket ezzel kapcsolatban. A 
pályázat itt van nálam, ha valakit érdekel, akkor ki tudom tenni az asztalra és 
akkor el lehet olvasni. Nem bonyolult a történet, mert kicsi is a léptéke, de 
ugyanakkor jó lenne, hogyha ez a forrás elnyerésre és felhasználásra kerülne. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatát, az 
önkormányzat a pályázatot nyújtsa be és a  30 %-os önerőt vállalja. A számítások 
folynak a pályázati összegekkel kapcsolatban egy millió forint körüli lesz az önerő 
összege. 
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Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1886/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2017.(II.09.) határozata 
a sátoraljaújhelyi vár  állagmegóvás, régészeti bemutatóhely kialakítása 

pályázat benyújtásáról 
 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közhiteles 
nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, 
valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely 
kialakításának támogatására témában kiírt – altéma kódszáma: 207134/75 – 
pályázatot nyújt be. 
 
Igényelt támogatás:     3.500.- eFt 
Támogatáshoz biztosított önerő:  1.050.- eFt 
 
Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén vállalja az 1.050.- eFt önerő 
biztosítását, valamint a pályázati kiírásban szerelő nevezési díj befizetését. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat mielőbbi megírásáról és 
benyújtásáról. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésbe 
építse be és gondoskodjon a nevezési díj befizetéséről. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkeresett Sátoraljaújhely Város 
Rendőrkapitánya, hogy a Megyei Rendőrfőkapitányság egy programot indított el 
kiképzett rendőrkutyáknak a rendszerbe állítására. Ezt városoknak, 
kapitányságoknak hirdették meg, és több település már hozzájárult, ugyanis 
hozzájárulásról van szó. Egy kutyának a kiképzése, a megvásárlása, vagy a 
nevelése az 250.000.- Ft-ba kerül. Az volt a kérdése kapitány úrnak, illetve a 
kérése, hogy ma ezt, ha lehet, akkor a testületi ülésen terjesszem a képviselő 
társaim elé, hogy hozzá tudunk-e járulni ahhoz, hogy egy rendőrkutyát ide 
helyben, tehát a Rendőrség kötelékébe helyezzenek. Úgy tudom, hogy egy 
rendőrkutya van a kapitányságnál, de most talán a déli határon teljesít 
szolgálatot, gondolom, hogy a kiképzőjével, vagy a kutyás rendőrrel. Azt 
gondolom, hogyha igényt tartunk rá, akkor azért azt hozzátehetnénk, hogy akkor 
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azt szeretnénk, hogy az ne a déli határokon teljesítsen szolgálatot, hanem 
maradjon a kapitányság körzetén belül, és hogyha mi vagyunk a hozzájárulók, 
akkor pedig túlnyomó többségében pedig Sátoraljaújhelyben. Azt hiszem, hogy ez 
egy korrekt ellenkérés lehet az üggyel kapcsolatban. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdése, véleménye képviselő társaimnak? Ha nincs, akkor javaslom, hogy a 
megadott számlaszámra az önkormányzat 250.000.-Ft-ot ilyen kiképzett 
rendőrkutya idetelepítéséhez adjon. 
 
Szavazás: a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az elhangzott 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:    
 

1887/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2017.(II.09.) határozata 
képzett rendőrkutya Sátoraljaújhelybe telepítéséhez történő hozzájárulás 

megállapításáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság részére egy, képzett rendőrkutya Sátoraljaújhelybe történő 
telepítéséhez 250.000.- Ft-tal hozzájárul. 
A támogatás feltétele, hogy a kiképzett rendőrkutya Sátoraljaújhely város 
közigazgatási területén teljesítsen szolgálatot. 
 
Felhívja a jegyzőt,  a hozzájárulás összegének átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester:  Most következik az Andrássy programmal 
kapcsolatos tájékoztató. 
 
Pasztorniczky István bizottsági elnök: Pontosítanék, nem elnöke vagyok a 
bizottságnak, nincs elnöke a bizottságnak. Háromtagú munkacsoport van, engem 
kértek fel, hogy kovácsoljam a munkacsoportnak az álláspontját. Ma reggel, az 
ülés előtt tartottunk egy megbeszélést és azért nem kértem szót a lejárt 
határidejű határozatokról szóló napirendi pontnál, mert hogy itt most úgyis 
beszélünk róla. Korábban már hoztunk határozatot arról, hogy Andrássy Gyula 
miniszterelnök portréját ideszállítjuk és itt lesz elhelyezve. Arról is beszéltünk, 
hogy végülis nem a Díszteremben, hanem a szomszédos kistermet Andrássy 
Gyula emlékszobának alakítjuk ki. Tudomásom szerint sínen van a téma, de azért 
kérnék egy tájékoztatást róla, hogy mégis hogy állunk, és akkor, amiben a 
munkacsoport határozatot hozott és javaslatot tesz a képviselő-testületnek, egy 
határozati javaslat formájában. A megrendezendő konferenciával kapcsolatban 
teszünk egy javaslatot, méghozzá a lényegét olvasnám el: április 21. vagy április 
22. péntek vagy szombat lenne az a dátum, ami reálisan megszervezhető. Ez a 
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főispáni kinevezésének a dátuma egyébként a 22-e. Van hamarabbi időpont is, 
március 8-a, születési dátuma, hogyha jól emlékszem, de itt az előzetes 
megbeszélések szerint az április 22-i dátum tűnik jónak. Tehát a határozati 
javaslat három lényeges dolgot tartalmaz. Az egyik javaslatunk az, hogy a 
konferencia témája Gróf Andrássy Gyula életpályája a Zemplén és sátoraljaújhelyi 
emlékezete a Kiegyezés tükrében, miután Kiegyezési emlékév van. A másik 
javasolt időpontot már mondtam, tehát április 21. vagy 22. Ezt itt el kell, hogy 
döntsük, hogy pénteken vagy szombaton célszerűbb-e megrendezni. A harmadik, 
hogy javasoljuk a konferencia fővédnökének felkérni Balogh Zoltán miniszter urat 
az Emberi Erőforrások Miniszterét, aki egyébként az Andrássy Gyula Alapítvány 
Tanácsadó Testületének is tagja. Itt, ez nem szerepel a határozati javaslatban, de 
elmondanám, hogy Pröhle Gergely úr is, aki korábbi államtitkár, azt hiszem a 
Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, ő is tagja ennek a Tanácsadó Testületnek. Van 
egy melléklet csatolva a határozati javaslathoz, majd átadom jegyző asszonynak. 
Három-négy országosan ismert Andrássy kutatónak, történésznek az 
elérhetőségét kigyűjtöttük és javasoljuk közülük választani, de hogyha van más, 
akkor természetesen akár képviselő társaim részéről is, meg helyi előadókat is 
erre a konferenciára meg lehet hívni, aminek az időtartamát nem foglaltuk bele, 
de hát gondoljuk, hogy egy-két órás rendezvényről lenne szó. Még egy nyitott 
kérdés van, amibe szintén nem javaslunk határozatot, csak hogy az emléktábla 
avatást, összekössük-e a konferenciával vagy nem. Ebben is lehetne majd dönteni. 
Erről kellene határozni, nekünk ez a javaslatunk az április 22-i témával 
kapcsolatban. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A technikai helyzetről jegyző asszony biztos 
mond mindjárt egy-két mondatot. Az elhangzottakkal kapcsolatban: április 21. 
péntek, április 22. szombat. Persze természetesen meg tudjuk szólítani az 
intézmények vezetőit, történelem tanárokat, a büntetésvégrehajtási intézmény 
vezetőit, akik ilyen helyi rendezvényeken itt vannak, de attól félek, hogy nem 
biztos, hogy telelesz például a Díszterem. Ezért a dátum elgondolkodtató, hogy ne 
olyan napon rendezzük, amikor tanítás van, amikor a kollégisták itt vannak a 
városban, mert akkor közülük is, aki érdeklődik, el tudna jönni – 
középiskolásokról beszélek. Pénteken viszont fogják magukat és mennek haza. 
Szombaton meg nem lesznek itt, tehát biztos, hogy amellett fognak dönteni nagy 
többségében, hogy hazautaznak. Ha mindenképpen a két napból kell választani, 
akkor is a pénteket javasolnám, és a pénteknek a délelőtti részét, de ezt csak 
megfontolásra javaslom a bizottságnak. Jó ötlet, támogatom a Balogh Zoltán 
úrnak a fővédnökként való felkérését, és adott esetben a meghívását, és akkor 
védnöknek pedig a Pröhle Gergelyt is ilyen szempontból bele lehet vonni. Az 
előadók biztos jók lesznek, és én is azt szerettem volna mondani, hogy harminc 
percnél hosszabb előadás nem kellene, és négynél többet sem, tehát ez körülbelül 
két óra, ha van benne középen egy negyedórás kávészünet, utána egy beszélgetés 
vagy egy kérdés-vélemény, azzal így egy kellemes délelőttöt vagy kellemes 
délutánt lehetne itt eltölteni. A javaslattal egyetértek, az emléktábla avatását az 
ünnepség előtt meg lehet tenni.  
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Hátulról kezdeném. Az emléktábla a 
jövő héten már kész van, de az engedélyt most fogjuk tudni megkérni, miután 
döntött tegnap a Fejlesztési Bizottság, hogy hova kerül, az épület mely részére. 
Egyébként a kisterem, tehát az Andrássy Gyula terem alá kerül, két ablak közé, 
olyan magasságban, hogy a műemlék táblával, vagy az alja vagy a teteje fog egy 
szintben lenni. A jövő héten, 17-én, tehát pénteken, holnaphoz egy hétre lesz az 
emlékszoba az átadása, valamint a festménynek a leleplezése. Az előkészületi 
munkák ott tartanak, hogy hétfőn hozzuk el a festményt, két muzeológus 
kíséretében. Tehát ők fogják Miskolcon levenni, becsomagolni, elhozni, feltenni a 
festményt. A szoba átrendezésre kerül, és 19. századbeli bútorokkal rendezzük 
be. Lesz egy emlékkönyv, amibe a látogatók beírhatják az észrevételeiket, 
benyomásaikat. Egy rövid műsor fogja megelőzni a teremnek az avatását és a kép 
leleplezését. Ez a műsor, mivel több embert szeretnénk meghívni rá, a 
Díszteremben lesz, és polgármester úr mond egy köszöntőt, utána a Levéltárnak a 
vezetőjét kértük fel egy maximum húsz perces emlékbeszéd megtartására. 
Egyébként ő kutatott Andrássyval kapcsolatosan és lesz benne egy szavalat meg 
egy komolyzenei szám is. A pataki Múzeum igazgatónőjével együtt fogja 
polgármester úr a képet leleplezni. Elég sok előírást tett a Múzeum a kép 
átadásakor, igyekeztünk teljesíteni, amit csak tudtunk belőle, úgyhogy én 
remélem, hogy egy szép kis ünnepség lesz.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Két pályázattal kapcsolatban kértem szót. Nem 
szokásom, hogy csak így szóba hozok be pályázat benyújtási javaslatot, de az 
elmúlt napok történése okán kellett, hogy erre sor kerüljön. A Tokaj Borvidék 
Fejlesztési Tanács Munkaszervezete egy párbeszédre hívta az érintett 
településeket, huszonhét tokaj-hegyaljai települést, mert megjelent egy EFOP 
3.9.2-16 azonosító számú humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 
kedvezményezett térségek részére elnevezésű pályázat, és a Fejlesztési Tanács 
munkaszervezetének az az elképzelése, hogy mivel térségi szintű 
együttműködésről van szó, ne szigetszerűen települések nyújtsanak már be 
pályázatot, hanem legyen egyfajta összefogás. Éppen ezért egy konzorciumban 
való részvétel a cél, és konzorciumvezetőnek szólították meg Sátoraljaújhely 
városát. A konzorciumban Sátoraljaújhely, Makkoshotyka, Hercegkút, Tolcsva, 
Erdőhorváti, Sárazsadány, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong és Tokaj Borvidék 
Fejlődéséért Nonprofit kft. venne részt. Mi lennénk a konzorciumvezető partner. 
Maga a pályázat 100% támogatási intenzitású, kimondottan a települési 
önkormányzatok által fenntartott alapszintű, humán közszolgáltatásokban 
dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése a célja. Tapasztalatcsere kerülhet a 
támogatandó tevékenységek közé, gyermekek, tanulók személyiségének és 
kompetencia fejlesztését, iskola és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő 
munkára. Lehet forrást rendelni munkához, lehet forrást rendelni hátrányos 
helyzetű gyermekek, tanulók, hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való 
hozzáférésének biztosítására, egyfajta ösztöndíj keretében. Szerepel benne 
komplex óvodai szolgáltatás, fejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
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gyermekek óvodához való hozzáférésének biztosítására. 500.000.000.-Ft az 
elnyerhető legnagyobb támogatás. Ebből egyfajta számítási mód alapján derül ki, 
hogy ez a konzorcium a lakosságszám alapján mekkora támogatásra jogosult. 
Ahogy jeleztem, 100%-os az intenzitás, tehát az önkormányzatnak önerőt nem 
kell hozzá biztosítani, csak a részvételi szándékról kell határozatot hozni. 
Természetesen a pályázati előkészítés egy hosszadalmasabb folyamat lesz, de 
március 1-vel be kell nyújtani a pályázatot és jövő héten lesz is egyfajta – nem 
szeretem ezt a fajta kifejezést – workshop -  itt Sátoraljaújhelyen, ahol az érintett 
települések szakemberei jönnének el ide Sátoraljaújhelyre, és három külön 
szekcióban beszélnénk át, hogy egyáltalán milyen tevékenységre hogyan 
pályázzunk. Természetesen a sátoraljaújhelyi szervezeteket, iskolákat, Egyesített 
Szociális Intézményt, mindenféleképpen bevonandó partnerként szeretnénk 
ebben a projektben látni, és ehhez kapcsolódóan van egy másik pályázat, az EFOP 
1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben. Itt is 
500.000.000.-Ft az elnyerhető maximális támogatás. Ugyanaz a konzorcium 
pályázna erre is, hiszen ez a két pályázati felhívás kiegészíti egymást. Itt 
előreláthatólag a 250.000.000.-Ft-os értékhatárra fogunk tudni pályázni, ez is az 
érintett települések lakosságszámától függ. Itt is 100%-os az intenzitás, itt is az 
adott célcsoportra vonatkozó fejlesztéseket lehet megvalósítani. Azt gondolom, 
hogy a térség szempontjából tényleg jelentős ez a két pályázat, mivel térségi 
szintű együttműködésről van szó. Szintén támogatandónak tartom az ötletet, 
hogy ne egyenként pályázzanak a települések, hanem egy ilyen együttműködés 
okán közösen nyújtsunk be pályázatot. Vitathatatlan, hogy Sátoraljaújhelynek 
ebben a pályázatban konzorciumvezető szerepet kell szánjanak, úgyhogy én arra 
kérném a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzunk egy-egy határozatot mindkét 
pályázati felhívás esetében, hogy igen, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
részt kíván venni, konzorciumvezetőként mindkét pályázatban. Azért ennyire 
szoros a határidő, mert a munkaszervezet azt kérte, hogy február 14-ig 
szülessenek már meg a határozatok, hogy mely települések kívánnak tényleg 
csatlakozni a pályázati felhíváshoz. Tekintve, hogy ez a jövő hét eleji időpont, 
nekünk meg most van testületi ülésünk, ezért célszerűnek tartottuk, hogy ne egy 
rendkívüli ülés keretében, hanem most szülessen meg a döntés. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: tehát ahogy elmondta alpolgármester úr, 100 
%-os támogatási intenzitásúak a pályázatok, forrás felett nem döntünk, viszont 
van lehetőség a későbbiekben fog ez kikristályosodni, hogy milyen mértékben 
kell bedolgozni magunkat ebbe a pályázatba, azonban számtalan előnnyel jár 
majd a településünk részére. 
 
Pasztorniczky István képviselő: támogatja a pályázatok benyújtását, minden 
olyan pályázat ami városunkhoz és Tokaj-hegyaljához kapcsolódik támogatásra 
talál részéről, ha javít a helyzeten ami elbillenti a tokajhegyaljai téma, a 
magterület javára. Azon kell törekednünk és polgármester úr tagsága a Tokaj 
Borvidék Fejlesztési Tanácsban hozzásegít, informálisan legalábbis, hogy egy 
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kicsit próbáljuk visszabillenteni ezt a helyzetet. Támogatom a pályázat 
benyújtását. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a pályázatok 
benyújtására vonatkozó előterjesztést. Meglátjuk nyerünk-e és pontosan az 
egyeztetés keretében milyen mértékű kiket, mennyi embert kell bevonni, a 
részleteket amikor odaérünk pontosítjuk.  
 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen  - 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatokat elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1885/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2017.(II.09.) határozata 
EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázatról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16 
Humán kapacitások fejlesztése térségi  szemléletben  - kedvezményezett térségek 
című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásával egyetért, kinyilatkozza, hogy a 
pályázaton konzorciumvezető partnerként vesz részt. 
 
A konzorcium tagjai: 
 Sátoraljaújhely 
 Makkoshotyka 
 Hercegkút 
 Tolcsva 
 Erdőhorváti 
 Sárazsadány 
 Bodrogkisfalud 
 Szegi 
 Szegilong 
 Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

1885/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2017.(II.09.) határozata 
EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázatról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi  szemléletben  - kedvezményezett 
térségek című pályázati felhívásra a pályázat benyújtásával egyetért, 
kinyilatkozza, hogy a pályázaton konzorciumvezető partnerként vesz részt. 
 
A konzorcium tagjai: 
 Sátoraljaújhely 
 Makkoshotyka 
 Hercegkút 
 Tolcsva 
 Erdőhorváti 
 Sárazsadány 
 Bodrogkisfalud 
 Szegi 
 Szegilong 
 Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
 
 
Fedorné dr. Ftáter Zsófia címzetes főjegyző: a VII. körzet alapellátási feladatait a 
felnőtt háziorvosi ellátás tekintetében az önkormányzat látja el, mióta Kertész Ida 
doktornő visszaadta a praxist. A feladatokat helyettesítéssel tudjuk biztosítani. A 
működési engedélye az önkormányzatnak március 31-el lejár. Háromszor 
hirdettük meg a praxisjogot. Érdemi jelentkező eddig nem volt. Az előzetes 
megbeszélések alapján az a javaslat fogalmazódott meg, hogy továbbra is kérjük 
meg a működési engedélyt az önkormányzat részére, méghozzá jövő év január 
31-ig, hirdessük meg a praxisjogot és ne csak a közlönyben, hanem a Szabolcsi, a 
Borsod megyei Orvosi Kamara honlapján és az ÁNTSZ országos honlapján. Erről 
kell, hogy döntsön a testület, mert testületi határozat szükséges ahhoz, hogy a 
működési engedélyt megkérjük. A helyettesítésre a működési engedély lejártáig 
Kemecsei doktor úrral kötünk szerződést. 
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság megtárgyalta a javaslatot és 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a 
testületnek a működési engedély megkérését a VII. felnőtt háziorvosi körzet 
vonatkozásában 2018. január 31-ig,  kéri a jegyzőt, hogy ezügyben a működési 
engedélyt a fentiek alapján kérje meg és területi ellátási kötelezettséggel hirdesse 
meg a körzetet a Magyar Orvosi Kamara Szabolcsi, Borsod megyei honlapján és az 
Országos Tisztiorvosi honlapon. 
 
Kérdés, vélemény az előterjesztéssel, javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, 
ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a jegyző által elmondottak szerint. 
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S z a v a z ás : a  képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1320/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2017.(II.09.) határozata 
a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére pályázat kiírásáról, 

működési engedély meghosszabbításáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. pályázatot ír ki a Sátoraljaújhely VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 
feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő vállalkozási formában 
történő ellátására a határozat mellékletében foglaltak szerint. 
Felhívja a Jegyzőt, hogy a Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei honlapján, valamint az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal honlapján a pályázati kiírás megjelenéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 

2. a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését a praxis betöltéséig, de 
maximum 2018. január 31-ig vállalja.  
A Képviselő-testület a VII. sz. felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Osztályához (3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér 5.) a körzet helyettesítéssel 
történő ellátására működési engedély iránti kérelmet nyújt be.  
Felhatalmazza a Jegyzőt a működési engedélyezési eljárással kapcsolatos 
dokumentumok aláírására és az Országos Egészségbiztosítási  Pénztár által 
történő finanszírozás érdekében a finanszírozónál történő eljárásra.  
Határidő: értelemszerűen  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
háziorvosi praxis betöltésére 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki Sátoraljaújhely VII. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 

vállalkozási formában történő ellátására területi ellátási kötelezettséggel 
 

Munkakör és munkahely megnevezése: 
- A VII. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság ellátása 3980 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. szám alatti rendelőben. 
- A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi 

ügyeletben való részvételt, mely jelenleg vállalkozás útján kerül ellátva, így az 
ügyelet vállalása a háziorvostól függ.  
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Pályázati feltételek: 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás 
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, 

- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát, 
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak 

megkérését igazoló feladóvevény másolatát, 
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás másolatát, 
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, 

illetve társas vállalkozás esetén az Alapító okirat/cégbírósági bejegyzést igazoló 
okirat hiteles másolata, 

- a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik, 

- egészségügyi alkalmassági igazolás, 
- a  Járási Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által a működtetési jog 

engedélyezés feltételei meglétének igazolását. 
 
Pályázat benyújtásának helye: 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.  
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa.  
 
Egyéb információk: 

- A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a 
szükséges szerződések megkötése napján. 

- A pályázat benyújtásának határideje: honlapon történő megjelenést 
követő 60. nap 

- Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő testületi ülés. 
- Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
- További információ kérhető: 

Csernai Ferencné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke  
mobil: 0630-768-0172 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző  
telefonszám: 0647/525-109, mobil: 0630-995-8547 
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Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: még egy dolog, melyről szeretném 
tájékoztatni a képviselő-testületet. A vagyonnyilatkozatok leadási határideje 
január 31-el lejárt. Az Ügyrendi Bizottságon tájékoztatást adtam arról, hogy 
mindenki határidőben leadta, és a képviselői vagyonnyilatkozatok 
megtekinthetőek a város honlapján, hisz az SZMSZ szerint a honlapon is 
nyilvánossá kell tenni. 
 
Schweitzer Tamás képviselő: a Települési Értéktár Bizottság megtartotta az 
ülését, három értékkel gyarapodott az értéktárunk, a  Dohánygyári Fúvószenekar, 
a Magyar Helyesírás szabályai és az Anyanyelvi verseny került felvételre. 
Mindhárom értéket továbbítottunk a megyei értéktár bizottság felé és az 
anyanyelvvel kapcsolatos értékeket a Hungarikum Bizottság felé. Bízunk benne, 
hogy időközben mire ez odaér a megyei értéktárban is lesz ülés és felveszik ezt a 
két értéket megyei értékek közé, nem kell akkor újabb kört futni a Hungarikum 
Bizottság felé. 
Február 26. és március 5. között rendezik meg a Magyar Film Hetet, melyet az 
akadémia szervez, érdekessége, hogy az ismeretterjesztő kategóriájába 
választották be a Herminamező árnyai című filmet, melynek Sátoraljaújhelyben 
készült egy rész. Teltházas vetítés előzte meg a beválogatást, a pozitív kritikák 
kiemelték azt a munkát ami Újhelyben folyt, gratulál az itt szereplő színészeknek 
– tudjuk, hogy amatőrökről van szó – aki teheti kísérje figyelemmel az online 
felületeken. Közönségszavazásra is sor fog kerülni, kérjük a támogatást. Egy 
díszbemutatót márciusra mi is szervezünk. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: gratulált valamennyi résztvevőnek, ha 
szavazni kell akkor segítünk, erre figyelni kell. 
 
Szőnyi István képviselő: előző napirendi pontokban többször felvetődtek 
információk a tévével kapcsolatban, kérdése, hogyan alakul a Zemplén Televízió 
finanszírozása, milyen állapotban van gazdaságilag a tévé? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: elég komoly problémák vannak a tévé 
pénzügyi működésével kapcsolatban, két tulajdonos van, amelyik rendel 
műsoridőt, Sátoraljaújhely és Sárospatak. Januárban kéthavi részletet adtunk át 
és most a harmadikat is hozzátesszük, előfinanszírozzuk a televíziót a 
döntésünkhöz képest. Sárospatak részéről a januári kerül elutalásra. Ők 
mínuszban vannak a hónapok számához képest. Ez azt jelenti, hogy a televízió 
„kiszárítása”, ugyanolyan mint tavaly volt és egyáltalán az önkormányzatok 
döntése alapján megfogalmazott 15 millió forint támogatás havi arányos 
részletének a kiutalását Sárospatak különböző feltételekhez köti. Például az egyik 
feltétel, hogy az üzleti terv el legyen fogadva. Ez logikus lépés, de bizonyára 
emlékeznek képviselőtársaim, hogy tavaly nyáron fogadtuk el az üzleti tervet.  Ha 
ez az idén is így lesz elég soká fognak pénzhez jutni Sárospataktól a tévé dolgozói. 
A válaszban az is benne van, hogy a televízióban dolgozók nem tehetnek a 
visszaélésről, a figyelmetlenségről sem, a körültekintés hiányáról sem, mert ők 
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csak ott állnak a kamera mögött, a keverőpultnál, végzik a dolgukat, nem tehetnek 
semmiről, de az ő bérükre megy a játék. Ezért nem javaslom részünkről 
bármilyen feltételhez kötni az önkormányzati támogatást, mert azokkal az 
emberekkel tolunk ki, akik jól végzik a munkájukat.  
 
Pasztorniczky István képviselő: van egy konkrét probléma amit jeleztek felé, az 
orvosi ügyeleti ellátásról van szó. Van-e valami változás az ügyelet ellátásában, én 
nem járok oda, de központi számon csörög és diszpécserszolgálat dönti el, hogy a 
mentőt küldi, vagy az ügyeletes orvost. Szakmai körökből érkezett ez a kérdés. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: nem hallottunk erről, de más probléma biztos 
van az ügyelettel kapcsolatban. Kevés az az orvos, aki az ügyeletet el tudja látni, a 
vállalkozás részéről, akiket ők finanszíroznak. A háziorvosokat megkerestük, arra 
a megállapodásra jutottunk, hogy havi egy alkalommal ügyelnek, de ők is 
megkapják azt az ellentételezést, ami jár érte. Talán 30 napból egy alkalom nem 
megterhelő, de nekik nagy segítség lenne, két-három orvos ügyel nap mint nap, 
előbb utóbb belefáradnak. Ez még nem állt össze, legutolsó információim szerint. 
A háziorvosok közül még nem mindenki egyezett meg a céggel például a nappal 
kapcsolatban sem, hogy ki melyik napon ügyel. Ez a megegyezés még mindig 
hiányzik, ennek következtében az ügyelet nincs azon a színvonalon, mint ahogy 
elvárható lenne. Fogom kérni a háziorvosokat, hogy minél hamarabb ez a 
megállapodás legyen meg és küldjék meg számunkra azt a táblázatot, amelyben 
be van osztva, hogy ki mikor ügyel. Szerintem sem ilyen sem olyan probléma nem 
lesz az ügyelettel. Amíg ez nem történik meg, addig vannak és lesznek 
hiányosságok. Megköszönte a munkát, a nyílt ülést berekesztette, zárt ülés 
következett. 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 


	a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

