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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
Szám: 68-6/2017. 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén 
A Képviselő-testületi ülés helye: 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Díszterem  
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. március 23. 
 
Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 
   Dankó Dénes alpolgármester 
   Csernai Ferencné  
   Kracson Norbert 
   Lukács Tamás 
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Schweitzer Tamás 
   Szász József 
   Szőnyi István 
   Képviselők 
 
Az ülésről távol volt: Sebes Péter képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 
Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke, dr. 
Dsupin Róbert ezredes, rendőrkapitány, dr. Vereckei Csaba dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány, Matolcsy Péter Építéshatósági és Városüzemeltetési 
Osztályvezető, dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő, Rédei József Morrow 
Medical Zrt. vezérigazgató, Soltész-Vincze Tünde Magas-hegyi Szabadidő és 
Sportközpont igazgató, Hörcsig Márton Zemplén Televízió ügyvezető, Seres Péter 
Zemplén Televízió gazdasági vezető, dr. Plésné dr. Vajda Antónia fogorvos, 
Bozsikné Víg Marianna Mezőkövesdi Tankerület igazgató, Lakatos István, Zelina 
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Zoltánné, Nyiri Péter, Suhanesz Péter, dr. Esztergomy Zoltán, Virág Béla, Klubert 
Gábor, Varga Mária, Dobai Istvánné, Vásárhelyi Pál, dr. Csomós Katalin 
bizottságok nem képviselő tagjai 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Dsupin Róbert ezredes, rendőrkapitány, dr. Vereckei Csaba dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány, Matolcsy Péter Építéshatósági és Városüzemeltetési 
Osztályvezető, dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő, Rédei József Morrow 
Medical Zrt. vezérigazgató, Soltész-Vincze Tünde Magas-hegyi Szabadidő és 
Sportközpont igazgató, Hörcsig Márton Zemplén Televízió ügyvezető, Seres Péter 
Zemplén Televízió gazdasági vezető, Lakatos István, Zelina Zoltánné, Nyiri Péter, 
Suhanesz Péter, dr. Esztergomy Zoltán, Virág Béla, Klubert Gábor, Varga Mária, 
Dobai Istvánné, Vásárhelyi Pál, dr. Csomós Katalin bizottságok nem képviselő 
tagjai 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
 
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó 
tartalmazza.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az 
ülést megnyitotta. A Képviselő-testület tagjai megkapták a meghívót, a 
meghívóhoz tartozó napirendi pontokat, illetve a bizottsági üléseken volt 
lehetőségük megtárgyalni az előterjesztéseket. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, mert 11 fő jelen van. Megkérdezte, hogy van-e a napirendi 
pontokkal kapcsolatosan valakinek javaslata. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Lehet, hogy ügyrendit kellett volna nyomnom. 
Javaslatot tennék arra, hogy a zárt napirendi pontként tárgyalni javasolt Zemplén 
Televízió ellenőrzési beszámolót nyílt ülésen tárgyaljuk, ugyanis se vagyoni 
kérdésben, sem személyi kérdésben nem tartalmaz az előterjesztés döntési 
javaslatot.  
 
Szász József képviselő: Majd az egyebekben szeretnék kérdezni.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem javaslom Pasztorniczky képviselő társam 
felvetését elfogadni a Képviselő-testületnek, miután a Zemplén Televízió vagyona 
mondjuk úgy osztatlan közös tulajdonként, hogyha most forintosítanánk egyenlő 
mértékben jelen állás szerint négy helyre, négy tulajdonoshoz tartozik. Ebből az 
egyik Sátoraljaújhely városa. Ehhez a vagyonhoz adott esetben a mi eszmei 
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értékünket is hozzátesszük, ami több 100.000.000.-Ft is lehet, ha valami vagyon, 
akkor ez az. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kellene, de hogy 
megnyugodjon képviselő úr, egy szavazást tartunk róla. Tehát én nem javaslom, 
hogy nyílt ülésen tárgyaljuk, aki egyetért az én javaslatommal, az igen gomb 
megnyomásával jelezze.  
 
Szavazás: a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodással a javaslatot elfogadta.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nekem lenne két javaslatom a napirendi 
pontokkal kapcsolatosan. Az egyik, hogy a 13. napirendi pontot a mai ülésen a 
képviselő-testület ne tárgyalja. A másik javaslatom pedig, hogy a zárt ülésen 
hármas napirendi ponttal egyebek napirendi pontot vegyünk fel, jutalmazásról 
fog szólni.  
 
Szavazás: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ezekkel a módosításokkal együtt fogadjuk el a 
napirendi pontokat.  
 
Szavazás:  a képviselő- testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet 
elfogadta. 
 
Napirend:   

1. Javaslat bizottságok nem képviselő tagjai megbízatásának megszüntetésére, új 
nem képviselő tagok megválasztására (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

ESKÜTÉTEL 

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

3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 
intézkedésekről  
Előterjesztők: dr. Dsupin Róbert Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság 
rendőrkapitány, Matolcsy Péter Építéshatósági és Városüzemeltetési 
Osztályvezető 



4 
 

4. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság állománya részére a Magas-
hegyi Szabadidő és Sportközpontban kedvezmény biztosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervére 
Előterjesztő:dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő 

6. Beszámoló az egészségügyi alapellátás hétközi, hétvégi és munkaszüneti 
napokon történő orvosi ügyeleti tevékenységről 
Előterjesztő: Rédei József Morrow Medical Zrt. ügyvezető 

7. Beszámoló a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Soltész-Vincze Tünde igazgató  

8. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2017. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit igazgató  

9. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervére 
Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető 

10. Előterjesztés a IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 
történő ellátására háziorvosi vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

11. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet újraalkotására 
és a rendelet-tervezet indokolására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

12. Előterjesztés vis maior támogatás iránti igény benyújtásáról (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

13. Előterjesztés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

14. Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

15. Előterjesztés a IV. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

16. Mezőkövesdi Tankerületi Központ kérelme feladatellátáshoz szükséges 
ingatlan biztosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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17. Előterjesztés „Sátoraljaújhely Város Településrendezési Terveinek 
felülvizsgálata, és digitálisan kezelhető rendszerbe történő felvezetése” tárgyú 
munka településszerkezeti tervet érintő elvi javaslataira 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

18. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

19. Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

20. Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. részére átadott viziközmű és 
szennyvízközmű vagyon után a fogyasztói árban meg nem térülő 
értékcsökkenés értékével megegyező felújítási, beruházási kötelezettség 
elengedéséről 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

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

22. Egyebek 
Zárt ülésen 

1. Ellenőrzési jelentés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kftegyéb 
szabályszerűségi ellenőrzéséről 
Előterjesztők: a jelentés készítői 

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

3. Egyebek 

 

 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs akadálya a munkánk megkezdésének, de 
sajnos, mielőtt a munkánkhoz hozzá tudnánk kezdeni, - ha valaki még nem tudná 
- szomorúan jelentem a város polgárainak, hogy városunk díszpolgára Etele 
György piarista szerzetes a napokban elhunyt. Ezért arra kérném a képviselő-
testület tagjait és a teremben tartózkodókat, hogy emlékére egy perces néma 
csenddel adózzunk.    
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1.Napirend 
Javaslat bizottságok nem képviselő tagjai megbízatásának megszüntetésére, 
új nem képviselő tagok megválasztására (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Fidesz képviselő-csoport az általa delegált 
bizottsági tagok körében változást jelentett be az önkormányzat, illetve a 
képviselő-testület számára. Ennek az előterjesztésnek a szöveges részét mondom 
el. A Gazdasági, Városfejlesztési-és Vagyongazdálkodási Bizottságban Brősztl 
Gyula és Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tagok helyett Lakatos Istvánt és 
Zelina Zoltánnét javasolja bizottsági tagként. Idegenforgalmi- és 
Környezetvédelmi Bizottság esetében Jászter Beáta, Fehér József és Ignácz András 
bizottsági tagok helyett Nyiri Pétert, Suhanesz Pétert és Esztergomy Zoltánt 
javasolja. A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
esetében változás nincs. A Pénzügyi Bizottság esetében Stumpf Mária és Simonné 
Hauzer Mónika helyett Virág Bélát és Klubert Gábort javasolja felvenni a 
bizottsági tagok sorába. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Balogh Ernő és Rózsa 
Tamás helyett Varga Mária és Dobai Istvánné kerülhet a bizottság tagjai közé. 
Városüzemeltetési Bizottság Dr. Takácsné Sipos Erzsébet helyett Vásárhelyi Pál. 
Végül Szociális-és Egészségügyi Bizottság Szegedi Tibor helyett Dr. Csomós 
Katalin kerülhet be a bizottsági tagok sorába.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Jelzem, hogy a bizottsági tagságra való felkérés 
megtörtént, a leendő bizottsági tagok a felkérést elfogadták és teljes létszámban 
jelen vannak a testületi ülésen. Nincs akadálya annak, hogy egy eskü letételével, a 
jövő hónaptól kezdődően ezen bizottságok tagjai legyenek.   
 
Szavazás:  a képviselő-testület 11 igen - 11 igen szavazattal, egyhangúlag az új 
bizottsági tagokra tett javaslatokat és a korábbi bizottsági tagok megbízásának 
megszűnését elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

2838/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2017.(III.23.) határozata 

bizottságok nem képviselő tagjai  tagságának megszűnéséről, új bizottsági 
tagok megbízásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

I. 2017. március 31. napjával  
1. Brősztl Gyula Gazdasági, Városfejlesztési és 
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Vagyongazdálkodási Bizottság 
2. Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 
3. Jászter Beáta Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
4. Fehér József Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
5. Ignácz András Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
6. Stumpf Mária Pénzügyi Bizottság 
7. Simonné Hauzer Mónika Pénzügyi Bizottság 
8. Balogh Ernő Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 
9.Rózsa Tamás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 
10. Dr. Takácsné Sipos Erzsébet Városüzemeltetési Bizottság 
11. Szegedi Tibor Szociális és Egészségügyi Bizottság 

bizottsági tagságát megszünteti. 

II. 2017. április 1. napjával megválasztja 
1. Lakatos Istvánt Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 
2. Zelina Zoltánnét Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 
3. Nyiri Pétert Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
4. Suhanesz Pétert Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
5. dr. Esztergomy Zoltánt Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság 
6. Virág Bélát Pénzügyi Bizottság 
7. Klubert Gábort Pénzügyi Bizottság 
8. Varga Máriát Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 
9. Dobai Istvánnét Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 
10. Vásárhelyi Pált Városüzemeltetési Bizottság 
11. dr. Csomós Katalint Szociális és Egészségügyi Bizottság 

nem képviselő tagjának. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztrációt végezze el. 

Határidő: 8 napon belül 

 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Felkérte a teremben jelenlévőket, hogy az 
eskütétel idejére álljanak fel, az eskütevőket, hogy az eskü szövegét mondják 
utána. 
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ESKÜTÉTEL 

 
„Én………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom, bizottsági tagi tisztségemből eredő 
feladataimat Sátoraljaújhely fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.  
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: gratulált az új megbízott bizottsági tagoknak. 
 
2.Napirend 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Február 11. Miskolc BOKIK-bál, díszvendég 
Sátoraljaújhely. Kiválóan sikerült a rendezvény, méltó volt a városhoz a 
szervezés, az a közreműködés, ami ott látható volt. Köszönjük a Lavotta 
Kamarazenekarnak, Bodnár Sándornak, a Hegyalja Táncegyüttes tagjainak, a 
Halászcsárdának, a Zemplén Kalandparknak és a Kossuth Lajos Művelődési 
Központnak és osztályvezető asszonynak a munkáját, hogy egy remek 
bemutatkozást tudtunk összehozni a BOKIK rendezvényén. Úgy hiszem, hogy 
ilyen és ehhez hasonló programokkal lehet még inkább ismertté és elismertté 
tenni a várost. Gratulálunk ugyanakkor a Certa Kft-nek a Kamara díjához. IV. Boda 
Pál kupa a Zemplén Kalandpark és Snowshow fent a sípályákon, ez még 
februárban volt. Február 15-én Szuper Levente volt a vendégünk, aki a Magyar 
Jégkorong válogatott, - most már visszavonult -, több mint százszoros válogatott 
kapusa. Február 16-án Megyei Közgyűlés, a Kazinczy Múzeumban a néprajzi 
múzeum kiállításán köszöntöttem az érdeklődőket. Február 17-én a Gróf 
Andrássy terem átadására került sor. Ajánljuk majd mindenkinek, aki még nem 
látta. A Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme lett átkeresztelve Andrássy 
teremnek, egy szép Andrássy festménnyel, portréval színesítve. Valóban egy szép 
termünk van, újabb programok lesznek egyébként az Andrássy üggyel 
kapcsolatban a későbbiekben. A Büntetésvégrehajtás állományi értekezletén 
aljegyző úr vett részt a nevemben. Február 18-án a Szlovák Iskola bálján szintén 
aljegyző úr, a Georgikon bálján pedig én köszöntöttem a vendégeket. Február 22-
én Boldizsár Istvánnét köszöntöttük, - 95 éves a hölgy – Sátoraljaújhelyben, és 
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abszolút szellemileg és fizikailag is friss. Wáberer Györggyel kezdtünk el egy 
egyeztetést, illetve a Piarista rend vezetőjével, tartományfőnökével. Erről, majd 
ha aktuális lesz, részletesen fogom tájékoztatni Önöket. Február 23. aljegyző úr 
volt a Tokaj Fejlesztési Tanács ülésén, délután pedig a Kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapján Sebes Péter igazgató úr mondott emlékező beszédet. 
Február 24-én aljegyző úr képviselte az önkormányzatot a ZHK taggyűlésén. 
Február 25-én a Kazinczy Iskola bálján - a változatosság kedvéért - aljegyző úr 
köszöntötte a vendégeket. Március 2-án sajtótájékoztatót tartottunk a 
függőhídról. Március 3-án Pünkösdkor rendezendő egyházi programról 
egyeztetés. Március 4. Latabár Színház Varga Miklós est. Március 6-a fogadóóra a 
Zemplén Televíziónál. Március 8-a Nőnapi programok. Itt volt minden, 
virágosztás a téren, nyugdíjas klubban, pódiumteremben köszöntő és nem utolsó 
sorban a hivatali hölgyeket, dolgozókat köszöntöttük a díszteremben. Ezen a 
napon a Katolikus Keri tanulója, Gombos Patrícia 12. b osztályos tanuló kapta a 
polgármesteri ösztöndíjat. Március 9-én rendkívüli testületi ülés, majd egyeztetés 
a Bortemplom felújításáról. Tokaj Fejlesztési Tanács egyeztetés a fejlesztésekkel 
kapcsolatban. Március 11-e évadzáró gála műsor a Zemplén Kalandpark 
jégcsarnokában, valamint a Városháza dísztermében Szabó Márta hegedűestje. 
Március 13-án 48-as úszóverseny, Szőnyi István képviselő úr nyitotta meg. 
Rendkívüli testületi ülés, sajtó napi ünnepség március 14-én a Díszteremben. 
Gratulálunk Rozgonyi Tibornak, aki az Aranytoll díjat kapta ezen az éven. Március 
15. városi ünnepség, dr. Ódor Ferenc városunk díszpolgára mondta az ünnepi 
beszédet. Március 17-e, erről már váltottunk szót, elhunyt Etele György piarista 
szerzetes. Március 21-e Keri, rendhagyó osztályfőnöki óra. Március 19-re 
visszatérnék, a két éve átadott sátor szétszakadt szinte teljesen az uszoda felett. 
Ennek a javítása, megragasztása jelen pillanatban folyamatban van. Körön kívül 
vagyunk, bár az eredmény szempontjából teljesen mindegy. A megvásárlója a 
fóliának, a sátornak a Zemplén Vízilabda Klub volt, a működtetője pedig az 
uszodának a KLIK. Remélem meg tudják oldani a kérdést és rendezni tudják, 
javítani tudják a hibát. A Mezőben rendhagyó történelem órán vettem részt és a 
tegnapi napon alpolgármester úrral a Dialízis Centerben tettünk egy látogatást. 
Közérdekű témák: Elindulnak a járda, zöldsáv építések, gyalogút javítások, nyolc-
tíz ilyen járdaszakasz fog megújulni Sátoraljaújhelyben első körben. Aki most úgy 
gondolta, hogy az ő járdája is rossz állapotban van, de kimaradt belőle az 
nyugodjon meg, hiszen ez a program egy öt éves program és több, mint 30 újabb 
járdaszakasz felújítására kerül majd sor. A jó hír, hogy a Kórház északi 
pavilonjának felújítására elég erős esélyeink vannak. Ez azt jelenti vagy jelentheti, 
hogy ezen az éven a szigetelés, a nyílászáró-csere, a homlokzat megújulhat, 
úgyhogy ez a meglehetősen rossz állapotban lévő épület együttese is rendeződik, 
illetve rendbe lesz hozva az Erzsébet kórház területén belül. Általában a 
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pályázatokkal kapcsolatosan: megjelent a Közlönyben 4,7 milliárd forintnyi 
fejlesztés, ami Sátoraljaújhelyben valósulhat meg. Ez a Tokaj fejlesztési 
forrásokból Világörökségi program kapcsán került elnyerésre. Fontos információ, 
hogy aki már hallott ilyet, hogy pályázat, az tudja, hogy a pályázat ki van írva, 
mondjuk ebben az esetben turisztikai attrakció fejlesztésre. Ezt tehát másra nem 
lehet használni, bár jó lenne, de nem lehet, vagy erre adunk be pályázatot vagy 
pedig nem pályázunk. Ez a két lehetőség van, tehát sem útépítésre, sem 
járdaépítésre, sem homlokzat felújításra, sem északi pavilon felújításra ebből a 
keretből forrást elvonni nem lehet. A pályázatokról, az Ungvári pince 
összességében egy milliárd forint pályázati támogatást kapott, a Bortemplom 1,2 
milliárd forintból újulhat meg és lesz belőle Múzeum, konferenciaterem, 
gasztronómia, kávézó, és még egy-két olyan zseniá,lis ötlet, aminek a beépítése 
biztos, hogy óriási érdeklődést fog jelenteni a térségben. A függőhíd megépítése a 
következő, amiről már több alkalommal beszéltünk, majd a látványtervet azt 
gondolom, hogy az aulába ki kell tenni, hogy mindenki megnézhesse, akit érdekel, 
illetve a vár feltárására és ott is attrakciós elemekkel való kiegészítésére 500 
millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Köszönjük szépen a támogatást, 
azt, hogy a város kérései meghallgatásra találtak és ezáltal meglehetősen komoly 
idegenforgalmi fejlesztéseket hajthatunk végre. Azt szoktam mondani, amikor 
beszélgettünk erről, hogy meglehetősen nagy volt a közérdeklődés leginkább a 
híddal kapcsolatosan, amit tévesen üveghídnak hívnak. Hiszen nem az, de annyira 
nem méltó némelyik sajtóorgánum, hogy most próbáljunk helyesbítést kérni, 
úgyhogy nem foglalkozunk velük. A történet önmagában viszont jelentős, mert 
akkor amikor mi egy függőhidat építünk, akkor ezzel együtt utakat építünk, 
járdákat építünk, több pénzt tudunk adni a nyugdíjasoknak év végén, több 
támogatást tudunk adni az újhelyi polgároknak, fel tudjuk újítani az 
intézményeinket, a mozgássérülteket tudjuk támogatni, az egyesületeket, a 
sportszervezeteket tudjuk támogatni, parkolókat tudunk építeni. Miért mondom 
ezt? Idézőjelben mondom, amit mondok, de egyértelműen fogok fogalmazni. Még 
a nem túl okos is tudja, hogy ha ezt mi megépítjük, ennek a városnak milliárdos 
bevétele lesz évente, és nem vagyunk rászorulva és nem leszünk rászorulva a 
vagy meg nyert vagy meg nem nyert támogatásokra, hanem saját erőből, saját 
magunk tudjuk rendezni a várost, hogy meg tudjuk vásárolni belőle az eladó 
házakat, hogy bérlakássá tudjuk átalakítani, hogy fel tudjuk újítani a 
homlokzatokat, hogy tudunk segíteni azoknak, akik rászorultak, hogy tudunk 
direktben is munkahelyeket teremteni. Amikor a hídról beszélek, amikor a másik 
három turisztikai attrakcióról beszélek, akkor ezekről beszélek. Ezt azért 
mondom el, hogy mindenkinek legyen egyértelmű, hogy mi az oka és mi a célja 
annak, hogy ezeket a beruházásokat szeretnénk megvalósítani. Azért mondom el, 
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hogy mindenki tudja, hogy másra direkt módon ezeket nem lehet, ezeket a 
forrásokat fordítani.  
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.   
 
Szavazás:a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a tájékoztatót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 8/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2017.(III.23.) határozata 
a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által a 
két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 
intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
 
3.Napirend 
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 
tett intézkedésekről 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A napirendi pont előadója dr. Dsupin Róbert 
rendőrkapitány, Sátoraljaújhely rendőrkapitánya, Matolcsy Péter Építéshatósági 
és Városüzemeltetési osztály vezetője, és mondjuk úgy, hogy a Közterület 
felügyeletnek a vezetője. Nagy örömünkre köszönthetjük főkapitány urat a 
testületi ülésünkön, de bizonyára már mindenki találkozott vele, mindenki ismeri. 
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen van jelen a testületi ülésen, és 
biztos, hogy fogunk tőle hallani olyan információkat, ami érinti, illetve érdekelhet 
minket is, és a televízió nézőket is. A tájékoztatót a képviselő-testület tagjai 
megkapták, volt lehetőségük vele foglalkozni, de mielőtt erre sor kerülne, 
megkérdezem kapitány urat, hogy van-e kiegészítése a leírtakhoz képest.   
 
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: Örülök neki, hogy szóban elmondhatom a 
kiegészítőmet, egy kicsit kibővítve a leírtakat. Öt olyan témakör lenne, amit 
nagyon röviden el szeretnék mondani kiegészítésképpen. Bűnügyi helyzetünk a 
tavalyi évet illetően munkával összefüggésben eléggé leterhelt volt. Igyekeztünk 
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felderíteni azokat a bűncselekményeket, ami a lakosságot irritálja és felderítési 
mutatónk is mutatja azt, hogy azokat az elemeket kiszűrtük, akik rendszeresen, 
életmódszerűen bűnözésből élnek. Három olyan elkövetőt – reményeim szerint 
hosszú időre – eltávolítottunk a városból - a börtönbüntetésüket töltik -, akik 
több, mint 90 bűncselekményt követtek el hárman a városban. Gyakorlatilag az 
egyharmadát a mindenféle vagyon elleni lopásoknak ők követték el. Az egyik 
városlakó maradt még, de a Büntetés Végrehajtási Intézetben tölti a napjait most 
már jogerős büntetését illetően.  
A másik nagyon fontos kérdéskör volt és az idei éven is az lesz, a közlekedés 
biztonság helyzete. Mindenki értesült arról, hogy idén is történt már halálos 
baleset, kettő is az illetékességi területünkön. Szerencsétlen módon három 
halálos áldozattal járt, akik Újhelybe jártak dolgozni. Ittas vezető volt az okozója 
ennek a bűncselekménynek, úgyhogy ebben az évben is, nemcsak a városban, 
hanem a megyében, illetve országosan is nagyon kiemelt feladat lesz a sérüléses 
balesetek számának a visszaszorítása, nem elsősorban pedig az ittas vezetők 
további kiszűrése. Minden héten tervezünk kiemelt közlekedés biztonsági akciót, 
mostanában egy úgynevezett finn módszerrel dolgozunk, nem tudom kinek volt 
szerencséje tapasztalni ezt a dolgot. Ez azt takarja, hogy rövid időn belül, egy-két 
órán belül nagy rendőri létszámmal minél több autót megállítunk, egy gyors 
alkohol szondás ellenőrzést követően mehet is tovább az útjára, amennyiben 
minden rendben van. Ezt úgy kell érteni, hogy múlt héten két óra alatt 350 
gépjárművet ellenőriztünk, hál Istennek negatív eredménnyel. Tehát, talán 
megértette már a lakosság, a környező lakosság, hogy komoly feladat hárul ránk, 
ezt továbbra is fogjuk folytatni. 
A kábítószer elleni küzdelem tovább folyik, területünkről a komolyabb drogok 
kiszorultak. Ennek elsősorban egyébként anyagi okai vannak, ellenben 
megjelentek olyan új pszichoaktív anyagok, amelyekhez akár az interneten is 
hozzá lehet jutni. Majdnem minden héten kell ilyen ügyben intézkedünk és 
nyomozást lefolytatni, illetve kezdünk is ilyen ügyeket. Ebben az évben is nagyon 
szeretnénk a drogprevenciós munkát továbbfolytatni, úgyhogy fogom zaklatni az 
iskolaigazgatókat, nemcsak középiskolában, hanem általános iskolában is 
elkezdjük ezt a tevékenységet. A tavalyi év folyamán sajnos a bűnmegelőzési 
előadó hölgy, kolléganőnk meghalt, de pótolni fogjuk a kolléganőt, illetve a 
munkáját. Úgyhogy ne vegye senki tolakodásnak, hogyha az iskolákat 
rendszeresen fogjuk keresni ilyen vonalon. Meg akartam említeni, és meg is kell 
említeni az internetes bűnözést, az összbűnözésben egyre nagyobb arányban 
szerepel a városban is. Zömében egyébként a városlakók használnak több 
internetet, illetve az informatikai háttér itt nagyobb, és itt is esnek ebből 
kifolyólag áldozatául mindenféle internetes csalásoknak. Ez a telefonkártya 
feltöltéstől kezdve a netes rendelés nem teljesítéséig mindenféle módon történik. 
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Országosan is megalakult az Országos Rendőrfőkapitányságon egy cyber bűnözés 
elleni osztály, megyei szinten is koordinálják ezt a tevékenységet, mi pedig odáig 
jutottunk, hogy most már a második informatikusomból csinálok rendőrt, 
nyomozót vagy vizsgálót, akiknek ilyen vénája van felderíteni, mert nem egyszerű 
utána menni ezeknek az elkövetőknek. Gyakorlatilag itt az elkövetés nem helyhez 
kötött, tehát bárhol az országban feladják a hirdetést és sajnos áldozatul eshetnek 
lakosok, de erre is oda kell figyelnünk ebben az évben még jobban.  
Utoljára hagytam – ígértem rövid leszek –a közrendvédelmi területet, illetve a 
járőr szolgálatot. Szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt héten is, habár 
migrációval közvetve nem érintett a település, de ez ugye országos feladat a déli 
határ védelmének megerősítése. A múlt héten is, illetve a héten is nyolc 
rendőrünk – újhelyi rendőrünk – volt lent a déli határon, ebből négyen tegnap 
hazaérkeztek. Négyen ma érkeznek haza és már egy kutyás kolléga úton van lefele 
a déli határra. Ez a feladat élő, adott, főkapitány úr erről talán majd többet fog 
mondani, hogy hogyan fog ez változni a jövőben, de ez minden rendőrnek a 
feladata ma Magyarországon. Ettől függetlenül a helyi közbiztonság megítélésem 
szerint nem romlott, olyannyira nem, hogy a közterületi órák számát is tudtuk 
növelni, természetesen túlórákról van itt szó, és ez szükséges is. Polgármester úr 
nemrég említette az idegenforgalmi fejlesztéseket, hát reményeim szerint is így 
fog ez alakulni és még több feladat fog ránk hárulni. Nyilvánvalóan elsősorban a 
hétvégi időszakban, illetve a nyári időszakban. Nem biztos, hogy kedden éjszaka 
kell három járőr páros Újhelybe, hanem lehet, hogy szombat délelőtt vagy 
vasárnap délelőtt vagy akkor, amikor jó idő van, vagy hosszú hétvége, és nem 
biztos, hogy közrendvédelmi kell, hanem lehet, hogy éppen közlekedési 
kollégákra lesz szükség, akik a forgalmat irányítják, adott esetben, ha szükséges. 
Gyorsan helyszínelnek, hogyha ne adj Isten szükséges, mert rengeteg olyan 
hozománya van ennek az idegenforgalmi fejlesztésnek, illetve a turistáknak, 
amivel nekünk már előre számolnunk kell. Szerintem már kapott olyan reklámot 
a függőhíd, ami már idén jelentkezni fog, a turisták számát illetően. Olyannyira 
komolyan vesszük ezt a részét a munkának, hogy tájékoztatnám a testületet róla, 
hogy a héten végre már beindult a közös járőrszolgálat a közterület-felügyelőkkel. 
Továbbra is polgármester úr, jegyző asszony a felajánlásom az áll, ha nálam 
jelentkezik közterület-felügyelő szolgálatra, akkor én egy közterületes mellé adok 
abban az órában, amennyire szükség van egy rendőrt, és gyalogos szolgálatra 
elsősorban a város közbiztonsági problémáira koncentrálva. Tehát mondják meg, 
hogy merre vannak azok a pontok, ahova szükséges, nem rendőri szemmel, 
hanem adott esetben közteres szemmel, és akkor oda fogunk menni. Röviden 
ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm azt a segítséget, amit mind a város 
vezetése, mind a képviselő-testület a tavalyi éven is nyújtott és remélem, hogy 
idén is erre fogunk koncentrálni.  
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Kérdések: 
 
Schweitzer Tamás képviselő: Parancsnok úr épp a beszámolójának a kiegészítése 
végén említette az idegenforgalmat és ezzel kapcsolatban lenne az egyik 
kérdésem, hogy valóban ezek a kiemelt beruházásaink már eleve megtízszerezték 
- hacsak a Kalandparkot nézem – a látogatói számot. Ezekben nincsenek benne a 
múzeumok, nincsenek benne a város egyéb látványosságai és valóban az említett 
fejlesztések, amik két éven belül ez még nagyobb számot fog ide vonzani, hogy 
elégségesnek tartja-e ezt a fajta megoldást? Nincsen esetleg arra szükség, hogy az 
állománynak, a fix állománynak a bővítése az erőteljesebb legyen, mert tartósan 
számítunk erre. Tehát ennek a bekövetkeztéhez valóban el kellene esetlen 
gondolkodni, rákészülni.  
A másik kérdésem pedig ezzel a közlekedési razziával kapcsolatosan volna, hogy 
mennyiben látja azért az összefüggést a napközben megszűrt 380 autós, és 
mondjuk az általában a híradásokból tudjuk, a szórakozóhelyekről éjszaka 
történő ittas vezetésből eredendő baleseteknek az összefüggését. Én azért úgy 
látom, hogy lehet, hogy ilyen szép számokat el tudtunk érni ezzel az autósoknak a 
megállításával, illetve a napközbeni mérésekkel, de azért tudjuk, hogy a 
baleseteknek és a kirívó magatartást tanúsító autóvezetőknek az ügyködése, az 
éjszakai, hajnali órákban történik, és ez az idei sajnálatos halálos baleset is ezt 
bizonyítja. Tehát én azt gondolom, hogy igazából azokban a napszakokban 
kellene ezeket a méréseket, szűréseket jobban végezni.   
 
Palicz István képviselő: Zemplénben sok-sok apró-cseprő, érdekes járművet 
adtak el az utóbbi időben, ezeket vagy elektromos motor hajtja, vagy valamiféle 
belsőégésű szerkezet, és a számuk tovább szaporodott. Egy újságnak a címlapján 
láttam a minap azt, hogy az úgynevezett álkerékpárosokat büntetni fogják a 
későbbiekben, és hogy erre a rendőrök is figyelmeztetik őket és az egyik 
kollégámnak is van ilyen pici járműve. Őt is megállították Újhelyben a rendőrök 
és mondták neki, hogy ezzel a járművel innentől most már csak jogosítvánnyal, 
csak úgy, hogyha biztosítást köt rá, és csak bukósisakkal lehet közlekedni. 
Ugyanakkor viszont a televízióban, az interneten, máshol ezzel kapcsolatosan 
különösebb információt nem láttunk, tehát mi a helyzet ezekkel az elméletileg 
300 wattot meg nem haladó teljesítményű elektromos, vagy robbanómotoros 
járgányokkal. Mit tegyenek azok, akik ilyennel rendelkeznek vagy van egy türelmi 
idő a számukra? Nekem is vesszőparipám továbbra is a sebesség betartása vagy 
be nem tartása, és az ezzel kapcsolatos sebességmérés. Az látható, hogy a 
pénzügyi elvárásokat a kihelyezett sebességmérő eszközök hozták, ugyanakkor a 
várt eredményt, hogy csökkenjen a balesetek száma, nem hozták. Nekem ez azt 
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jelenti, hogy nem jó irányban kereskedünk, nem feltétlenül a 37-esen a 100 km-es 
sebesség az, amely veszélyes és a baleseteket okozza. Tehát tervezik-e, lesznek-e 
javaslataik a későbbiekben felfelé abban az ügyben, hogy életszerű korlátozásokat 
vezessenek be?  
Harmadik kérdésem, hogy Önöknek a 37-esen hogyan, milyen módon sikerül 
betartani a 90 km-es sebességkorlátozást, ott ahol még egyáltalán lehet annyival 
menni úgy, hogy a nyomukban három-négy kamion jön kicsit többel? 
 
Pasztorniczky István képviselő: Parancsnok úrhoz lenne három rövid kérdésem, 
és nem túl hosszú választ is várok rá. Nem találtam a beszámolóban 
csicskáztatással kapcsolatos adatot, holott országosan erről gyakran van szó.  
Guberálással kapcsolatosan volt-e intézkedés, és ez lehet, hogy osztályvezető úrra 
tartozik, ezt nem tudom pontosan. Ez lehet, hogy közterületi vagy rendőrségi 
kérdés.  
A harmadik kérdésem pedig, hogy van-e olyan baleseti térképük, ami a baleseti 
gócpontok, tehát, ahol a nagyszámú baleset gyakrabban fordul elő, amin 
ábrázolva van, majd kifejtem a véleményemet, hogy miért kérdezem ezt. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Több kérdés nincs. Mielőtt válaszadásra sor 
kerül, ahogy képviselő úr tette fel a kérdéseit abból az egyikről rögtön eszembe 
jutott egy fontos közérdekű információ, és ez érinti azért a rendőrséget is. Április 
1-én tavaszi lomtalanítás lesz Újhelyben. Meg lesz a szórólapozás is, tehát 
mindenkihez el fog jutni az információ. Ez egy szombati nap, itt azt kérjük majd, 
hogy szombaton reggel tegye ki mindenki a felesleges kacatokat, hogy ne egész 
éjszaka cincálják azok, akik ebből valamiféle pénzt szeretnének kihozni. Kérném, 
persze a közterület-felügyeletet, illetve a rendőrkapitányságot is, kapitány úrékat 
is, hogy ezen a napon feltétlenül, napközben is, de az éjszakai órákban is legyen 
rendőri jelenlét és szükség esetén intézkedés, mert most én elmondom, meg a 
szövegben is az lesz, hogy szombat reggel rakják ki a szemetet az emberek, de 
nem fogják. Nagyon sokan előző este ki fogják tenni, és ott lesz nyolc-tíz órán 
keresztül kint a szemét, és megint úgy fog kinézni a város, hogy egy hétig nem 
fogjuk tudni kitakarítani. Az a szerencse, hogy két héttel húsvét előtt vagyunk 
mert addigra talán jutunk valamire. Nekem is a kérdés kategóriában lenne egy 
kérdésem. Schweitzer képviselő úr már említette, hogy mi legalábbis én – egyes 
szám első személyben – legalább fél millió plusz látogatóval számolunk a híd 
megépítése után Sátoraljaújhelyben, legalábbis fél millióval évente. Ez olyan 
nagyságrend, amivel nekünk is meg kellene birkóznunk, amivel nekünk is 
komolyan kell számolnunk, hogy rengeteg ember hogy jön be, hogy megy ki a 
városból, hol áll meg és a többi. Ez rengeteg ember és ahol tudjuk, hogy sokan 
vannak egyszerre, ott azért megnőnek ezek a veszélylehetőségek, kisebb-nagyobb 
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bűncselekmény lehetőségek is, de közlekedési problémák is lehetnek. Arra van-e 
módja a megyei rendőr főkapitányságnak, hogy ilyen esetben, hogy ha láthatólag 
egy településen dinamikus turisztikai vendégnövekedés következik be, hogy 
tényleg egy létszámemelés ehhez arányosítva, vagy más módon megtörténjen. 
Tehát nekem ennyi lenne a kiegészítésem, ez nagyjából lefedi azt, amit elnök úr 
mondott. Most pedig a kérdések megválaszolása következik.  
 
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: Vegyesen fogunk válaszolni, főkapitány úrral 
leegyeztettük itt a dolgokat. Indult egy kérdés a létszámhelyzetről, ugye ez 
komoly probléma, nyilván egyrészt saját átcsoportosításból szeretném 
megoldani, erre már van elképzelésem, főképpen közlekedési területre 
koncentrálva, illetve mondtam, hogy a héten megindítottuk a közteresekkel a 
közös járőrszolgálatot és tudomásom szerint négy közterület felügyelő van 
jelenleg. Nem árulok el zsákbamacskát, hogy megítélésem szerint azt is bővíteni 
kell majd idővel, mert kevés lesz, de létszámhelyzetről bővebben majd főkapitány 
úr ad tájékoztatást.  
A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán a mikor mérünk, hol mérünk kifejezetten 
ki van adva utasításként, minden megyében, mind országosan, hogy 
koncentráljunk éjszaka a szórakozóhelyeket elhagyó, józan vagy kevésbé józan 
emberek kiszűrésére is.  
Akciók vegyesen vannak elszórva naponta. Tegnap reggel például fél 7 és fél 8 
között végeztünk Alsóberecki után és Újhely közötti szakaszon és fogtunk ittas 
vezetőt reggel. Tehát valaki úgy ment dolgozni igazából, hogy már megivott 
valamit a félreértés elkerülése végett. Elszórva lesznek ezek az ellenőrzések, de 
kifejezetten a szórakozóhelyekre koncentrálunk. Olyannyira, hogy csak egy példát 
mondok, hogy mennyire nehéz ez a rendőri feladat. Az elmúlt héten Erdőbénye 
térségében volt egy halálos baleset, nem tudom ki hallott róla, a sajtóban benne 
volt, ahol a szerencsi kollégák a 37-esen – ez péntek éjszaka volt – 22:00 és 02:00 
óra között tíz fővel végeztek ilyen típusú ellenőrzést, és egy ittas sofőr pedig 
Erdőbényén az egyik szórakozóhelyről ment volna a másikba kifelé a 37-esre és 
okozott halálos balesetet Erdőbénye határában. Tehát gyakorlatilag 10 km-re 
voltak az ellenőrzéstől. Elég nehéz ezt oda koncentrálni, ahol érdemben vannak, 
de törekszünk erre.  
Elektromos motorok, mopedek, ezeknek utána fogok járni pontosan. Adunk 
pontos tájékoztatást, közlekedésrendészeti osztályvezető úr fog adni erről 
részletes tájékoztatást. Nagyon szomorú vagyok, ha jól értettem a 90 km/h- 
sebességet, hogy ha a rendőrautónk tartósan megszegte ezt a szabályozást. Nem 
erre irányult a kérdés?  
 
Palicz István képviselő: Nem erre irányult a kérdésem.  
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dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: Akkor örülök neki, remélem, hogy ilyen sem 
történt, de a kamion forgalmat szűrjük most főkapitány utasítására. Nemcsak 
nekünk, hanem a megyében össze kell raknunk egy olyan helyi 
közlekedésbiztonsági koncepciót a hónap végéig, hogy mik azok a helyi 
problémák, többek között a kamion forgalomnak is benne van a kiszűrése, ez is 
benne szerepel. Amiben tudnánk érdemben javítani a helyi közlekedési 
állapotokon, illetve a közlekedésbiztonsági helyzeten ez is szerepel benne 
tematikusan, hogy hol mérjünk, szerepel benne egyébként létszám fejlesztési 
ötlet is ennek kapcsán. 
Csicskáztatás: Erre vonatkozóan nálunk nem volt adat, ha bárkinek bármilyen 
adata van, akkor eljárunk benne természetesen. Nem jellemző a térségre.  
Guberálásról, koldulás kapcsán szerintem a beszámolóban szerepelt. Guberálás 
kapcsán tudomásom szerint mi nem intézkedünk, de ennek is utána fogok járni.  
Van közlekedési gócpontunk, ha igényli a testület, akkor én azt a teljes tavalyi 
évre vonatkozóan teljes mértékben baleseti gócpont vonatkozásában el is tudom 
küldeni a következő testületi ülésre, hogyha valakit érdekel, nem okoz ez 
különösebb problémát. Nem olyan jellegű az illetékes területek úthálózata, hogy 
igazából azt lehetne mondani, hogy valahol nagy számban történnek közlekedési 
balesetek hál Istennek.  
Félmillió plusz látogató: mi is számolunk ezzel. Elsősorban, illetve az első 
időszakban jelent megítélésem szerint ez közlekedési problémát. Onnantól 
kezdve, hogy a turista tartósan itt van, itt alszik, vagy a térségben alszik, 
megépülnek nyilvánvalóan itt az olyan típusú fejlesztések is, amik azt szolgálják, 
hogy az éjszakáját is a városban töltse, mulasson adott esetben, lesz ebben 
közbiztonsági rizikó is. Ráadásul mégiscsak ez az egész Kalandpark egy extrém 
Kalandpark, tehát nem a nagy eséllyel nem a békésen szórakozó emberek fognak 
tömegével ide érkezni, hanem aki igenis pihenni akar és szórakozni. Addig meg 
fognak jelenni majd a szórakozóhelyen, meg valószínű fognak még nyílni helyi 
szórakozóhelyek, és akkor már komolyan oda kell figyelni az érdemi közterületi 
jelenlétre is, erre ezekben az időszakokban is fel vagyunk készülve. 
Hangsúlyozom, először közlekedésbiztonsági feladat, utána nagy eséllyel 
közbiztonsági feladatot is fog ez jelenteni.  
Részemről ennyi lett volna, illetve a lomtalanításról akkor köszönöm a 
tájékoztatást, április 1-én akkor nem tréfa jelleggel, de oda fogunk figyelni mi is.  
 
dr. Vereckei Csaba rendőrfőkapitány: Először is köszönöm szépen a meghívást és 
a lehetőséget, hogy eljöhettem. Másrészt pedig egy-két dologgal azért majd 
kiegészíteném a kapitány úr szóbeli mondandóját, főleg úgy, hogy fel is konferált 
engem azért egy-két témában. Kezdeném először is azzal, hogy nemrégiben volt a 
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megyei rendőrfőkapitányságnak az évértékelő munkaértekezlete, illetve a 
napokban is zajlik és most ér a finisébe az a folyamat, ami a rendőrségnek a saját 
teljesítmény-értékelését fejezi ki.  A szerven belül saját magunkat is és minket is 
az Országos Rendőrfőkapitányság értékel és ennek függvényében egyrészt 
elismeri a tevékenységet, másrészt pedig a jövőre nézve feladatokat határoz meg.  
Röviden csak annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, hogy országos 
rendőrfőkapitány úr volt itt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaértekezleten 
és a megye rendőri teljesítményét kivételesre minősítette, amit nagy 
büszkeséggel igyekszem minél szélesebb körben ismertté tenni és ebben a 
teljesítményben jelentős szerepet játszik a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság 
által végzett munka is. Én nem szeretek sorversenyt csinálni a rendőri munkából, 
de annyit hozzátennék azért, hogy a legjobbak között teljesített és végzett az 
elmúlt évben a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság. Emellett a belső szakmai 
értékelés mellett, vagy ezzel párhuzamosan egy tőlünk független értékítélet vagy 
véleményalkotás is megtörtént, hiszen a Belügyminisztérium a tavalyi évet 
illetően már hatodik alkalommal megkereste Magyarország valamennyi 
önkormányzatát, valamennyi települését itt a megyében. Most pontos számot 
elnézést kérek, de nem tudok mondani, 200 település válaszolt arra a 16 pontból 
álló kérdőívre, ami részletesen firtatta a lakosság, az önkormányzatok és a helyi 
közösségek véleményét az ott zajló rendőri tevékenységről. Azt tudom jelenteni, 
hogy az idei évben a tavalyi évet illetően az előző öt év folyamatosan javuló és 
növekvő értékét ismét meghaladtuk és 4,32-os teljesítménnyel az ötös skálán azt 
hiszem, hogy egy nagyon jó eredményt sikerült elérni a rendőrségnek. 
Polgármester úr hosszan sorolta az előzőekben azt a listát, ahol az önkormányzati 
támogatásokat ismertette, vagy azokra utalt vissza és ebből kimaradt egy nagyon 
jelentős támogatás a részünkre. A szolgálati kutyák beszerzésére biztosított 
támogatás, ami szerintem egy biztosan megtérülő, hosszútávú befektetés, és ezt 
ismételten szeretném megköszönni, mert nagyon komoly eredményei lesznek 
majd. A létszámot illetően egy kicsit óvatosabban fogalmaznék, az, hogy ennyivel 
nő a városba látogató turisták száma én nem vonom le azt a következtetést, hogy 
ilyen százalékban vagy ilyen arányban fog nőni a bűnözés.  
Elsősorban más jellegű közlekedés-rendészeti, városszervezési, illetve közterület- 
felügyelői feladatok lesznek ezek. Amennyiben szükség lesz arra, hogy a rendőri 
létszámot vagy a rendőri erőket másképpen kell elosztani, azt azért a kialakult, 
vagy a folyamatosan nyomon követett helyzet függvényében kapitány úrral mi 
egyeztetni fogjuk. Azt látni kell, hogy a magyar rendőrség létszáma az egy konkrét 
létszám. Ebből a megye rendőri létszáma is egy adott létszám, amin változtatni 
nem tudok és nem is nagyon lehet, hogyha olyan helyzet alakulna ki 
Sátoraljaújhelyben, hogy ide több rendőr kell, akkor ezt egy módon lehet 
megoldani, hogy valamelyik másik városi rendőrkapitányságtól elvenni. Én nem 
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hiszem, hogy idáig fajulna a dolog. Úgy gondolom, hogy belső átcsoportosításra, 
szolgálatszervezéssel és a rendőri tevékenységnek a jelentkező feladatokhoz 
igazításával lehet ezt kezelni, de ha nem, akkor természetesen azt is meg fogjuk 
tenni szükség esetén, hogy akkor biztosítunk még plusz rendőri erőket is 
Sátoraljaújhelyen. Azt is szeretném azért elmondani, hogy a duplájára bővül most 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, konkrétan miskolci székhelyű készenléti 
rendőrség miskolci századának a létszáma. Őket megerősítő erőként 
folyamatosan igényeljük és kapjuk is egyrészt kiemelt feladatokra, másrészt 
időszakos feladatokra, és őket a turisztikai idényben például, amikor azt 
tapasztaljuk, hogy megnövekedett látogatószám érinti mondjuk Sátoraljaújhelyt, 
akkor tudjuk fokozott mértékben igényelni és célirányosan ideküldeni vagy 
idekérni. Tehát én azt mondom, hogy a folyamatos nyomon követés, a monitoring 
és az elemzés az, ami meghatározza és majd a kialakult helyzet meghatározza azt, 
hogy mennyiben és milyen módon kell a létszámot esetleg korrigálni, vagy 
módosítani, de természetesen ennek a kérésnek eleget fogunk tenni.  
Szívemből szólnak azok, akik a közlekedés-biztonsággal kapcsolatban bármilyen 
felvetést vagy kritikát fogalmaznak meg. Nagyon nagy bánata mindenkinek az, 
hogy ha olyan balesetekkel kell szembesülnünk, ahol a végeredmény tragikus és 
nem érnek haza a közlekedők. Több intézkedést is bevezettem már most az év 
elején, és egy része a felvetéseknek azt kell mondjam, hogy nyitott kapukat 
dönget. Én egy-két héttel ezelőtt tartottam egy parancsnoki eligazítást, ahol az 
összes kapitány, az összes vezető, őrsparancsnok, tehát a rendőri tevékenységet 
irányító kollégáim ott voltak. Meghatároztam nekik, hogy egyrészt hétvégeken, 
péntek és szombat éjszaka kint kell, hogy legyenek az utakon, nemcsak, hogy a 
beosztotti állomány, de a tiszti állomány is, és mindenkinek, nemcsak a 
közlekedési rendőrnek, hanem mindenkinek, aki közterületen van és éppen nincs 
intézkedésben, azoknak közlekedési ellenőrzést kell végrehajtani. Hiszen mi is 
tapasztaljuk, hogy nemcsak itt, hanem azért az országban számos helyen, a  
híradásokból megismerve, hogy a szórakozóhelyekről távozók, vagy a hétvégi 
mulatságokból hazafelé tartók komoly kockázatot jelentenek, úgyhogy ez nálunk 
folyamatos. Kapitány úr nem tudom, hogy eléggé képletesen, vagy szemléletesen 
fejezte-e ki, hogy ennek ellenére sajnos történik tragédia, mert én az előző hétvégi 
szerencsi, vagy erdőbényei halálos balesettel kapcsolatban első reakcióként azt a 
jelentést kértem be a kapitány úrtól, hogy azon az éjszakán hányan voltak kint a 
kollégái közül, hány tiszt volt kint és végeztek-e közlekedési ellenőrzés. Több, 
mint tíz fő volt kint tisztekkel együtt és végeztek közlekedési ellenőrzést, de az 
fizikailag lehetetlen, hogy minden útvonalon, napi 24 órában mindig, mindenkit 
ellenőrizni. Tehát a mi igyekezetünk ellenére is történt tragikus baleset, de 
próbálunk azokra a jelenségekre koncentrálni, amikkel ezeket a dolgokat meg 
lehet előzni.  
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A mérésekkel kapcsolatban ugye a bevétel, gondolom ez a hírportálokon 
megjelent összeg vagy híradás volt. Ez elsősorban a fix telepítésű trafipaxokra, 
vagy intelligens közlekedési ellenőrző pontokra vonatkozott. Azok ugye, ahol 
telepítve lettek, felépítették őket autópályákon, főútvonalakon, egyéb helyeken, 
azok napi 24 órában működnek, és azért az ismertségük ellenére az emberek 
termelik ezeket a fajta szabályszegéseket. Mi viszont, a saját méréseinket, ami 
nem fix telepítésű, hanem mobil eszközökkel végrehajtott, azokat a baleseti 
helyszínekre, vagy veszélyes útvonalakra koncentráljuk. Ahogy reggel jöttem, 
tapasztaltam azt nagy megelégedettségemre, hogy nem elbújva, lesből dolgoznak 
itt is a kollégáim, hanem az egyik oldalon kint állt a rendőrautó, a másik oldalon 
kint állt a kollégám sárga mellényben az állvánnyal és úgy mértek, hogy igazából 
nyilvánvaló, hogy a célja az, hogy lassítsuk a forgalmat és betartassuk a 
szabályokat, és nem az, hogy minél több bírságot beszedessünk. Ennek a fajta 
ellenőrzésnek, amit kapitány úr példaként hozott az igazi nagy jelentősége az, 
hogy a legnagyobb számú közlekedő azért csúcsidőben van, és ilyenkor tudjuk a 
legszélesebb kontrollt megvalósítani. Azért is nézzük ilyen nagy számban a 
közlekedőket, mert az én meggyőződésem az, hogy a legnagyobb kockázat vagy a 
legnagyobb rizikófaktor a közlekedésben Magyarországon az a közlekedő ember, 
aki éppen megszegi a szabályokat, vagy nem tartja be azokat a szabályokat, amik 
vonatkoznak mindenkire és próbáljuk egy picit jogkövető magatartásra szorítani 
az embereket. Az egyik módja ennek az, hogy minél több embert megszólítani, 
ellenőrizni és tapasztalják meg azt, hogy igenis van kontroll az utakon, de ez nem 
azt jelenti, hogy mi ezt csak akkor csináljuk. Egyébként az a felvetés az 
visszaigazolni látszik az én egyik korábbi döntésemet, amivel terheltem itt a 
kollégáim napjait, feladatait. Elrendeltem, hogy a főbb közlekedési útvonalakon itt 
a 26-os útra, a 37-es útra gondolok, vagy a 3-as útra Encs felé elrendeltem, hogy a 
megyei forgalomellenőrző alosztály munkatársai reggel és délután csúcsidőben 
semmi mást ne csináljanak, csak menjenek a járőr autóval és közlekedjenek 
szabályosan, és aki ezt megszegi, azokkal szemben intézkedjenek. Pontosan erről 
volt szó, én is tapasztaltam, hogy azért főleg a kamion forgalom és a külföldi 
kamion forgalom az valahogy mindig jobban siet, mint ahogy azt elvárnánk, vagy 
ahogy azt mi indokoltnak tartanánk, és ez a fajta ellenőrzés is most már be van 
építve a mindennapokba. Természetesen egyébként a fizikai korlátainkat 
figyelembe véve, tehát azt nem tudom mondani, hogy ez napi 24 órában így zajlik, 
de reggel, délután a csúcsidőben és a forgalom irányához igazodva ezeket az 
ellenőrzéseket azért még végezzük. Én is tapasztaltam és most is, amikor jöttem 
azért kellett egy-két buzgóbb, vagy sietősebb kamionsofőrt rendre inteni, de 
onnantól kezdve, hogy beállnak a rendőr autó mögé azt hiszem, hogy a 
megelőzési szándék is valahol tud egy picit életre kapni, vagy megjelenni.  
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A határral kapcsolatban kapitány úr felkonferált engem, hogy majd tájékoztatást 
adok. Ez egy kicsit túlzás, mert igazából sem felhatalmazva nem vagyok, sem 
aktuális helyzetről pontos érdemi információkkal nem rendelkezem. Ellenben azt 
tudom mondani, hogy a jogi határzárhoz kapcsolódó, a szigorításhoz kapcsolódó 
jogszabályalkotás megtörtént. Az ideiglenes biztonsági határzárnak a műszaki 
bővítése és a második kerítéssor építése is zajlik, - egy jelentős határszakaszon 
már meg is történt – azt az eredményt hozza, hogy az egyébként nem csökkenő, 
hanem az idő javulásával erősödő migrációs nyomás ellenére sincs annyi 
próbálkozás, mint korábban volt. Nagyon bízunk abban, és ezt az Országos 
Rendőrfőkapitányság vezetésétől kapott tájékoztatás, illetve a szándék is erősíti, 
hogy ezeknek a szigorításoknak köszönhetően elérjük majd azt, hogy az élőerős 
őrzést, fokozatosan lehet csökkenteni, és ha ez bekövetkezik és minden úgy 
működik, ahogy azt eltervezték a jogalkotók, illetve a műszaki határzár 
megálmodói, akkor valószínű, hogy kevesebb élőerőt kell innen a megyéből is és 
Sátoraljaújhelyből is majd a határra küldeni. Az elvitathatatlan, hogy ez a feladat 
ez most az egész magyar rendőrség kiemelt feladata és ebben mindannyiunknak 
részt kell venni.  
Az elektromos járgányokra visszatérve van némi bizonytalanság, csak még nem 
teljesen kiforrott és egységes a jogértelmezés, mert azt nem lehet cáfolni, hogy 
ezek segédmotoros kerékpárok. A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok, a 
közlekedési igazgatási szabályok és ennek ismeretében a rendőri fellépés majd 
hova fejlődik, az még most egy jelenleg is alakuló folyamatnak a függvénye, 
viszont én azt tudnám mondani, hogy kerékpározni is ostobaság sisak nélkül. A 
sorsot kísérti az, aki a saját biztonságára legalább ilyen szinten nem ügyel. 
Engedély kell, vagy nem kell, ezt még nem merem kinyilatkoztatni, de 
mindenféleképpen a közlekedésrendészeti vezetőimtől, illetve a megyei baleset 
megelőzési bizottság munkatársaitól én elvárok és majd most meghatározok 
nekik egy olyan feladatot, hogy egy ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató 
anyagot készítsenek el, amit kapitány úrnak eljuttatok. Azt nemcsak itt, hanem a 
kapitányság működési területén is akkor ők ismertetni fogják.  
A jogi háttértől függetlenül azt mondom, hogy aki egy kicsit is előrelátó, és ad a 
saját biztonságára, az azért vegyen fel egy sisakot, mindegy hogy kerékpározik, 
vagy éppen segédmotoros kerékpárt hajt. Baleseti térkép egyébként a rendőrség 
honlapján is elérhető. Ott meg lehet tekinteni, hogy ha ebben segítségre van 
szükség szerintem kapitány úr még akár website-al is vagy egy konkrét 
elérhetőséggel is fog tudni segíteni.  
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Vélemények:  
 
Palicz István képviselő: Főkapitány úr én köszönöm az Ön hozzáállását meg azt, 
hogy tényleg életszerűen gondolkodik és próbál is az észrevételek kapcsán 
változtatni. Ennek ékes bizonyítéka az, hogy tavaly tettem szóvá azt, hogy a 
szerencsi négy sávosnál a 60 km-es táblákat és az Ön közreműködésével 70 km-
re sikerült is feltornázni. Ez nem mindegy, hogy 60-al vagy 70-el csorgunk ott 
befelé. Némileg ellent mond annak, amit Ön mond, hogy megpróbálják a baleseti 
gócpontokat mérni a sebesség ügyében. Én is úgy gondolom, hogy ezeket kellene 
mérni, tehát a szűk utcákon, az iskolák környékén, zebrák környékén. Aki nem 
tartja be a 30-as, 50-es sebesség korlátozást, azt keményen meg kell büntetni. 
Viszont a tűzoltóságnál kint állni és mérni a befelé jövő forgalmat, nyílegyenes 
úton, jó időben, nagypapa halad 30-al, mire megelőzöm biztos, hogy 60-al 
megyek, és már meg is vagyok. Következő ilyen gócpont a károlyfalvai egyenes, 
netán, ha szeretném a Néma-hegy után otthagyni a kamiont, akkor már megint 
megmértek, és ha Tolcsva előtt haladok Miskolc felé ott a lejtőn leveszem a gázról 
a lábam, az akkor is több, mint 90. Ott áll a rendőrautó megint csak nyílegyenes 
szakaszon, tehát tudjuk, hogy hol mérnek. Lehet, hogy innen, ezekről a pontokról 
kellene odaterelni ezeket a mérőautókat, ahol valóban szükséges mérni. 
Szeretném elismerni a sátoraljaújhelyi rendőrség munkáját - miután megtettem 
ezeket az apró javaslatokat -, mert önmagában az általam vezetett intézménnyel 
kapcsolatban végzett munkájuk megköszönhető. Rendszeresen járnak hozzánk, 
tartanak nálunk is felvilágosító órákat, ha szükség van időnként rájuk, akkor 
nagyon gyorsan ott teremnek, és együtt egyébként a közterület felügyelőkkel az 
iskola előtt is megpróbálnak rendet tartani, különösen az iskolakezdés 
időszakában, amikor ott nagy a forgalom.  
Az is tény, hogy a járőrök tényleg nagyon gyorsan ott vannak a helyszínen, 
hogyha az ember szól nekik, és a legutóbbi esetben arra is sor került, hogy 
számon kérték az ott lévő biztonsági őröket, akik egyébként nem tették meg a 
jelzéseket. Ez tanulság a lakosság számára és az ilyen helyen dolgozók számára, 
hogy ha nem fognak jelezni, akkor nem lesz rendőri jelenlét, hiszen valóban nem 
lehetnek ott mindenhol. Példásan rendet tettek ezelőtt néhány héttel a 
vasútállomás előtt, súlyos büntetéseket kiszabva és összetakarítva az ott okozott 
dolgokat, ami emberhez nem volt méltó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen az 
oldalon a rendőrség felvilágosító munkája, intézményekkel való kapcsolata 
kiváló, mégis el kellene azt érni, hogy a lakosság felé ez jobban domborodjon, 
mert még most is úgy tűnik, hogy az együttes bejárások, a játszótereken való 
tavalyi jelenlét, mert ez is jó irányba fordult és ismételten kérném, hogy a jó idő 
beálltával meg majd a szünetek kapcsán nagyobb figyelmet fordítsanak rá. A 
lakosság még mindig nem tartja elégségesnek vagy elegendőnek, és a tavalyiak 



23 
 

alapján én is kérem Önöket, hogy azon a bizonyos április 1-én, a lomtalanításnál 
próbáljanak meg toppon lenni, mert a tavalyi az szörnyű volt. Olyan állapotok 
uralkodtak az utcákon és a városban, hogy napok után sem könnyen heverte ki a 
város. Két házszámot és utcát én is fogok tudni mondani majd kapitányságvezető 
úrnak, amit érdemes figyelemmel kísérni, mert iparszerűen gyűjtötték a lomot, 
aztán a maradék az ment valahová, ami értékes volt az maradt náluk. Még egyszer 
szeretném megköszönni a munkájukat, sok erőt, egészséget kívánok hozzá, és 
kiemelném még egyszer a közterület-felügyeletet, mert úgy gondolom, hogy 
ebben a munkában ők is, nem mindig teljesen rendben megy ott sem a munka, ott 
is vannak problémák, de összességében úgy gondolom, hogy jelentős segítséget 
adnak ők is a város rendjének fenntartásában.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Magyarázatként a feltett kérdéseimre – a 
csicskáztatásra gondolok – hát tulajdonképpen felmerült bennem a guberálással 
kapcsolatban, hogy vajon mi motiválhatja azokat az embereket – és én itt nem 
elsősorban a lomtalanításra gondolok – bár az is nagyon hasznos, hogy szóba jött. 
Hanem azokra az emberekre, akik életvitelszerűen, 8 órás műszakban vagy 
hosszabban is keringenek a lakótelepeken hárman-négyen, így egymást váltva 
látótávolságban, és vizsgálják át a konténereket, a szemetes konténereket. Nem 
tudom, hogy mit találhatnak benne, sajnálom is ezeket az embereket, tehát 
tulajdonképpen segítségre lenne szükségük én úgy érzem, viszont városkép 
szempontjából, az ott lakók nyugalma szempontjából – szombat-vasárnap is 
zörgetik a konténereket akár már korán reggel is – ez zavaró. Az összeszedett 
lomot aztán valahol eldobálják, ami pedig az idegenforgalom szempontjából nem 
feltétlenül előny. Ezért hoztam szóba ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy 
parancsra mennek ki, vagy nem tudom mire, és ez az osztályvezető úr felé is 
kérdés és javaslat lenne, hogy a közterület-felügyelők is ezeket az embereket ne 
hagyják, küldjék a Máltai Szeretetszolgálathoz vagy nem tudom hol tudnak ócska 
ruhához jutni. Én szívesen adnék, hogyha lenne. Erről csak ennyit akartam 
elmondani, közös feladat azt gondolom lehet, hogy inkább ez a közterület-
felügyeletnek jobban fekszik, mint a rendőrségnek, de mindenképpen a 
rendőrségnek is oda kell figyelni, és én is kérem, hogy a lomtalanításkor kiemelt 
jelenléttel legyenek a város területén.  
A másik, a baleseti térképet pedig azért tettem fel bevallom őszintén, hogy ez a 
súlyos baleset, ami a közelmúltban történt az Berecki úton, az fogalmazta meg 
bennem ezt a kérdést. De azt is tudom, hogy egyenes útszakaszon történt a 
baleset, viszont szubjektív érzésem az elmúlt évek folyamán az, hogy sajnos túl 
sok ismerős és nem ismerős, de városlakó esett áldozatul közlekedési 
baleseteknek. Például a Berecki úton is az út vonalvezetése olyan, hogy van rajta 
egy csomó derékszögű, meg majdnem derékszögű kanyar, ami önmagában is 
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baleseti forrás és ezért kérdeztem rá a térképre, illetve azt nem kérdeztem, hogy 
van-e ilyen feladatuk, joguk javaslattétellel élni a közútkezelő felé, hogy hol 
fejlesszenek egy nyomvonal korrekciót, esetleg hol lenne érdemes betervezni 
vagy ilyesmire gondoltam konkrétan és ezt magunknak is mondom, például az 
Alsóberecki út vonatkozásában. Ott van a papok dűlőjének nevezett egyenes 
nyomvonal, ami tulajdonképpen közút. A fejlesztési terveinkbe jó lenne azt 
belevenni, hogy az Alsóberecki híd felé vezető forgalmat majdnem egyenesen el 
lehetne arra vezetni egyszer, hogyha lenne rá pályázati pénz. De kisebb léptékben 
is felmerül ez azoknál a csomópontoknál és itt a közelben mondom a károlyfalvi 
lekanyarodónál, meg a végardói lekanyarodónál, ami veszélyes, mert nincsen 
lekanyarodó sáv ezeknél a csomópontoknál. Bevallom őszintén nem vagyok 
kezdő vezető, de előfordult már, hogy nem mertem Sárospatak felől jövet balra 
kanyarodni Károlyfalvára, mert 90-el pengetett mögöttem két-három kamion és 
tudtam nem biztos, hogy jó, hogyha én ott kanyarodok balra, úgyhogy inkább 
továbbmentem és megfordultam a juhhodálynál, hogy jobbra kelljen 
kanyarodnom. Sajnos haltak is már meg a végardói elágazás közelében. 
Személyes ismerős is, tehát azért mondom, hogy ezekre a csomópontokra 
vonatkozólag, ha van javaslattételi joguk a közútkezelők felé, akkor kérem, hogy 
éljenek vele és legalább egy kanyarodósáv fejlesztésre ösztökéljék őket.  
Végül a nyomozás eredményességi mutatóhoz gratulálok. Megyei főkapitány úrral 
a megyei közgyűlésben szoktunk találkozni és mindig büszkén vagyok újhelyi 
képviselő ott, mert e tekintetben azért már évek óta azt gondolom, hogy viszik a 
prímet és csak így tovább.  
 
Szőnyi István képviselő: Én is az együttműködést emelném ki. Úgy gondolom, 
hogy a kapcsolatunk a helyi rendőrséggel nagyon jó. Továbbiakban is várjuk - 
sajnos én is tudok olyan halálesetről -, az egyeztetést, az órák megtartására. Én 
nagyon fontosnak tartom a fiatalok felvilágosítását ezen a területen is, és akár egy 
megelőzési óra megtartását. Járnak hozzánk az iskolába, versenyekre szoktak 
általában hozni meghívókat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó az 
együttműködés, lehet még javítani rajta. Annak is örülök, hogy megkezdődött, 
nem úgy, olyan formában, mint régen volt az egy rendőr egy képviselő, kaptunk 
telefonszámot vezetőktől, helyettesektől és azokat, hogyha olyan problémánk 
van, akkor nyugodtan értesíthetjük. Tehát fel tudjuk velük venni a kapcsolatot, azt 
is nagyon jó ötletnek tartom.  Még ami elhangzott és valóban fontos, hogy jön a 
tavaszi szünet, jön a nyári szünet, fokozottan ellenőrizni a játszótereket, és aki 
úgy viselkedik, azt figyelmeztetni kell. Az iskolában is ugyancsak azt tudom 
mondani, hogyha problémánk van, akkor szólunk rögtön jönnek és orvosolják a 
problémánkat, úgyhogy én a további munkához sok sikert és jó egészséget 
kívánok.  
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Schweitzer Tamás képviselő: Szeretném megköszönni a parancsnok uraknak a 
kérdéseimre adott választ. Az idegenforgalom tekintetében is el tudom fogadni 
azt, amit Önök mondtak. Nyilván én sem gondolom azt, hogy a nagyobb 
forgalommal egyúttal a bűnözés is növekedni fog, de hogy az egész témát érintve, 
az egész beszámolót tekintve folyamatosan a megelőzésről, prevencióról 
beszélünk, akár a közlekedés, akár a személyek elleni bűncselekményeket 
tárgyaljuk. A létszám tekintetében pedig azért én mégiscsak tartanám azt, hogy 
egy helyben növekedő létszám azért mégiscsak munkahely és egy fiatalnak 
pályalehetőség itthon maradni helyben, és más egy átvezényelt állománnyal 
dolgozni, akinek ugye otthonától vagy a családjától távol kell szolgálatot 
teljesíteni. Látjuk ezt ugye a határ őrizet esetében is. Ezért gondoltam, hogy azért 
a hosszútávú monitorozás eredményeképpen mégiscsak lehet, hogy felfele ezt 
prezentálni kellene, hogy akár országosan is emeljék azt a kontingenst, ami a 
rendőrség állományába kellene.    
 
Dankó Dénes alpolgármester: Ha viccesen fogalmaznék képviselő úr felvetésére, 
akkor van a kormány bal oldalán egy kapcsoló, amit irányjelzőnek hívnak, meg 
van egy féklámpa az autón. Ez a két biztonságtechnikai eszköz nagyban segíti a 
kanyarodást vagy a figyelemfelhívást a mögöttünk érkezőknek. De komolyra 
fordítva a szót az újhelyi képviselő-testület csak a város közigazgatási határain 
belül tud dönteni. Nyilván javaslattal élhetünk, sőt hát azt gondolom, hogy 
polgármester úr minden fórumot meg is tesz arra, hogy akár a 37-es út 
fejlesztésével, ugye itt a Borvidék kiemelt védelme kontra többsávosítás vitában 
is kifejezve a város és az itt élők álláspontját. Azt gondolom, hogy amiket Ön 
felvetett az egy olyan csokorrész, amiben talán még egy kis pontnál is kisebbek 
vagyunk. Megismerve azért a közlekedésfejlesztésnek a lehetőségeit nem látom 
rövid időn beláthatónak, hogy a papok útja az mondjuk aszfaltozásra kerülne és 
egyenesen lehessen menni Berecki felé. Akkor talán majd a gondot a hídnál a 
kanyar bevétele fogja okozni. Viszont azt nagyon fontosnak tartom, hogy azok a 
kérdések, amiket közlekedésbiztonsági szempontból meg tudunk válaszolni és 
erre a városnak lehetősége van, ezt mindenféleképpen tegyük meg. Ezért 
nyújtottunk be egy esztendővel ezelőtt pályázatot Sátoraljaújhely város 
közlekedésfejlesztése címén, és itt olyan biztonságtechnikai létesítményekben 
gondolkodunk, körforgalmak, útburkolati átfestések, kerékpársáv kialakítása 
Károlyfalva bekötő útnál egy kerékpárút építése, ami mind-mind azt a célt 
szolgálja, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. Tehát, ami rajtunk áll, vagy 
rajtunk múlik, én azt gondolom, hogy azt a jövőben igyekszünk a lehető 
legmagasabb mértékben elvégezni.  
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A guberálással kapcsolatban szeretnék pár szót mondani. Nem olyan régen 
polgármester úr kapott egy levelet egy közös képviseletet ellátó Kft-nek a 
vezetőjétől, ahol pont a szeméttároló edényeknek az elhelyezéséről írt. Vicces 
módon elnök úr úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat biztosítson helyet a 
társas házak környékén a kukáknak. Meg is született rá a válasz, hogy a 
közterületet természetesen térítésmentesen rendelkezésre bocsájtjuk, de annak a 
kialakítása, hogy ez megfelelő módon, kulturáltan kialakításra kerüljön és 
mondjuk adott esetben várható legyen, ez mindenhol az adott lakóközösségnek a 
feladata. Én azt gondolom, hogy ha a Károlyi lakótelepen ilyen probléma adódik, 
akkor ott valóban a közös képviselőknek kell felvenni a lakókkal a  kapcsolatot és 
hogyan kell úgy zárhatóvá tenni, hogy a guberálást teljes egészében ki tudja zárni. 
Azt gondolom, hogy erre ma már nagyon jópofa európai megoldások vannak, és 
az önkormányzat saját lehetőségeihez mérten biztos vagyok benne, hogy 
partnerként járna el a terület biztosítása, kijelölése kapcsán, de az, hogy ez 
valamilyen fizikai védelmet kapjon, ez mindenhol a társasházban élőknek a 
feladata, őket pedig általában a közös képviselő képviseli. Egy jó példát tudok 
mondani, a családi házas övezetben mindenki a saját ingatlanán belül tartja a 
szemétgyűjtő edényét, és csak a szemétszállítási napon teszi ki. Azt gondolom, 
hogy valami hasonló elvet lehetne követni, tudom, hogy ez nem egy olyan 
egyszerű, de ez talán már pont az a feladat, ami nem szervesen egy önkormányzat 
hatáskörébe tartozik, hanem ebben a lakóközösségnek is van feladata. Itt 
kapcsolódnék ahhoz, hogy a közbiztonság megőrzése az egy nagyon fontos és 
közös feladat, ahol az egyszerű polgártól kezdve a rendőrkapitányságig 
mindenkinek meg van a saját lehetősége és feladata. Bizony ehhez hozzátartozik, 
hogyha valami olyasmivel találkozunk, ami szúrja a szemünket, akkor adjunk 
ennek hangot, értesítsük a közterület felügyeletet, a rendőrséget, kérjünk 
segítséget. Ne fordítsuk el a fejünket, hogyha valami olyan történik, ami a 
normakövető állampolgár viselkedésével nem összeegyeztethető. Mindezzel 
együtt én is szeretném megköszönni kapitány úrnak, főkapitány úrnak a 
beszámolót, tájékoztatót. Nekem volt lehetőségem az állománygyűlésen is részt 
venni, az adatok jó részével én ott már szembesülhettem és bízom benne, hogy 
ezek a mutatók folyamatosan javulni fognak. Elmondom azt is, amit az 
állománygyűlésen elmondtam, hogy a bűncselekmények elkövetése és felderítése 
egy meglehetősen objektív a statisztika szempontjából, a polgár szempontjából 
pedig meglehetősen szubjektív. Lehetnek nagyon jók a mutatók, de hogyha az én 
udvaromból ellopnak egy tyúkot, akkor én azt fogom érezni, hogy rettentő a 
közbiztonság, vagy a bűnüldözés helyzete a városban. De azért vagyunk, hogy 
ezen folyamatosan javítsunk és továbbra is kérném, hogyha bármilyen eredményt 
ér el az újhelyi rendőrkapitányság akár a közösségi médiában, akár a helyi 
médiában, folyamatosan tájékoztassák a polgárokat, mert azt gondolom, hogy ez 
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is egy olyan fontos feladat, hogyha jó eredményeket érnek el, akkor azokról 
tudjon a város lakossága.  
 
Csernai Ferencné képviselő: A közlekedésbiztonság szempontjából nagyon 
lényeges a rendőri jelenlét és a járőrözés. Sajnos sok ember részéről úgy 
fogalmazódik meg  mostanság fokozott ellenőrzés a rendőrséggel szemben, illetve 
a rendőrséget véleményezve, hogy kijavult az idő és megjelentek a rendőrök és 
mérnek. Szükség van-e ezekre az intézkedésekre? Én is azt támogatnám, azt 
javasolnám, hogy nemcsak reggel, nemcsak délután, hanem itt már korábban 
elhangzott, hogy a discoból hazamenőket és esti órákban, éjszakai órákban is 
célszerű lenne az ellenőrzés. 
A két órás fokozott ellenőrzéssel kapcsolatosan pedig egy finomhangolást 
javasolnék, mert előfordul olyan eset, hogyha egy gépkocsivezető ugyanazt az 
utat járja és ez pont a mi gépkocsivezetőnkkel fordult elő, hogy egy reggel 
háromszor szondázták meg. Mondtam neki, hogy köszönjük szépen a 
rendőrségnek, mert akkor ma már nekünk nem kell szondázni. Szeretném 
megköszönni az Önök munkáját és azt az eredményt, amit a beszámoló alapján 
megyei szinten is elértek. Gratulálok ehhez a munkához és további kitartást 
kívánok az állomány dolgozóinak.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ami érinti az önkormányzatot is a napirendi 
pont kapcsán az a guberálás. Igen, a guberálás az egy komoly probléma és nem 
szűnik meg. Azt sem mondom, hogy többen vannak, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt 
akik ezt teszik, de kevesebben sem. Engem nagyon érdekelne valóban és lehet, 
hogy meg is kellene szólítanunk őket, akár a közterület-felügyeleten keresztül, 
hogy mondják meg legyenek szívesek, hogy ki kérte erre őket, vagy ki mondta, 
hogy ezt tegyék, vagy ezt saját maguktól teszik, mert vannak olyan szervezetek 
Sátoraljaújhelyben, akik foglalkoznak azokkal, akik hajléktalanok vagy nagyon 
rossz pénzügyi állapotban vannak. Én ezért gondolom azt, hogy ezzel valamit 
tenni kellene. Gyanítom, hogy ezek közül, akik guberálnak, jó néhányan 
hajléktalanok is, tehát a kettő valahol együtt is járhat. Azt is érdemes lenne 
megnézni, hogy akkor itt mi a beavatkozás módja, mi a lehetőség.  
Nagyon sokan érintették képviselő-társaim közül a közlekedést, és azon belül is 
sokan érintették a gyorshajtást. Ebbe nem mennék bele, viszont egy felvetésem 
azért lenne a közlekedéssel kapcsolatosan. Valóban egy notórius gyorshajtó nem 
olyan, mint én, mert engem csak egyszer büntettek meg a múlt hónapban, tehát 
egészen jól húztam ki az évet, meg a hónapot. De aki általában és mindig gyorsan 
hajt, az magában hordozza a veszélyt másokra vonatkozóan is. Akkor, amikor 
mérés van Tolcsván, vagy bárhol a 37-esen vagy a városon belül is, miért nem 
állítják meg azokat is, akik az 50-es sebességnél 30-al mennek, és miért nem 
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állítják félre azokat, akik a 90-nél 40-el haladnak az úton? Nem kell őket 
megbüntetni, csak megkérdezni, hogy rosszul van, vagy az autó van rossz 
állapotban, vagy mi történik, mert gyakorló vezetőként, pláne hogyha sietnem 
kell, egy idő után mikor egy harminc autóból álló kocsisor halmozódik fel egy 50-
el közlekedő autó mögött a 37-en, az hozza magával a balesetveszélyt. Megy fel az 
adrenalin, előbb-utóbb olyan előzésbe szalad bele az ember, amibe nem kellene. 
Tehát legalább annyira veszélyezteti a közlekedésbiztonságot az, aki ráér egy 
ilyen tempóra és ezzel totyog, mint az, aki 90 helyett 120-al vagy 110-el megy. 
Még egyszer mondom, nem a büntetés – sosem voltam büntetéspárti -, de 
önmagában a kérdés felvetése, hogy egyébként mit keres az úton. Akkor, ha nem 
tudja kihasználni azt a lehetőséget, amit az út ad, hogy ő 90 km/h-val 
haladhasson, akkor kerékpárúton menjen biciklivel. Komolyan, ez legalább 
annyira probléma, mint a gyorshajtás.  
Napi kapcsolatunk van kapitány úrral, rendszeresen találkozunk, rendszeresen 
megbeszéljük a tennivalókat. Programok előtt, fesztiválok előtt, nagy események 
előtt szintén egyeztetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az együttműködésünk, 
és persze sosem lesz elégedett mindenki a városban, és nem is szabad. Azt 
gondolom, hogy nem is szabad elégedettnek lennie sem a kapitányságnak, sem 
nekünk. Mindig kell újabb célokat és feladatokat kitűzni magunk elé, mert ebben a 
világban megnövekszik az igény a biztonság és a rend iránt is, de gratulálok az 
elmúlt évi munkához.  
 
dr. Vereckei Csaba rendőrfőkapitány: Ígérem, hogy nagyon rövid leszek. Annyit 
szeretnék mondani, hogy egyrészt borzasztóan a szívemből szóltak. Van egyfajta 
szakmai önértékelésünk az adataink alapján, amire joggal vagyunk büszkék, de 
ettől sokkal fontosabb az, hogy hogyan ítélik meg, és hogyan élik meg azt a 
munkát, amit úgy általában a rendőrség csinál. Ezért is nagyon fontos az, hogy a 
főkapitányi pályafutásom egyik legkomolyabb elismerését kaptam itt most, 
amikor azt hallottam, hogy a megítélés szerint életszerűen próbáljuk meg végezni 
a munkánkat. Ettől fontosabb nincs, és csak nagyon röviden visszautalva erre, én 
a legutóbbi újhelyi értekezletünket követően mentem haza és a Boszorkánynál ott 
mértek. Nem az újhelyi rendőrök, hanem a sárospataki rendőrök. Amikor 
visszajöttem Miskolcról, megnézettem, hogy mikor és hány baleset volt ott, és ezt 
követően megkérdeztem a kapitány urat, hogy biztos, hogy itt kell mérnünk. 
Ezeket pontosan próbáljuk az élethez igazítani, és ehhez kapcsolódna az a 
felvetésem, hogy azt, hogy aztán itt a városon belül vagy a kapitányság működési 
területén hol mérjünk, ez lehet egyébként a jövőre nézve egy konzultációnak a 
témája és lehet közös nevezőre jutni majd. Annyit hadd mondjak kollégáim 
védelmében, hogy ez egyik napról a másikra azért nem működik, mert digitális 
eszközökkel dolgozunk, amelyeknek GPS koordináták alapján meg van határozva, 
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hogy hol kell leállni és honnan tudja az adatokat továbbítani abba a központi 
rendszerbe, ami egyébként a mi közreműködésünk nélkül folytatja az 
adminisztrációt. Ezeket a helyeket lehet bővíteni, lehet korrigálni, lehet átírni, 
csak úgy nem lehet, hogy kitalálja az egyik nap a rendőr, hogy én holnaptól nem 
itt mérek, hanem ott. Megvan ennek a maga tematikája és metodikája, de ezt 
kapitány úrral egyeztetve a jövőre nézve mindenféleképpen meg lehet oldani és 
én javaslom, hogy ezt a gyakorlatot akkor kövessék majd. Nagyon szépen 
köszönöm az érdeklődést és a konstruktív együttműködést, és azt hiszem, hogy ez 
az egyik titka és záloga, hogy az újhelyi rendőrkapitányság ilyen eredményesen 
tud működni.  
 
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: Engedtessék már meg még egy mondat 
tényleg a zárszó jelleggel. A guberálásra szeretnék reagálni. Oda fogunk erre 
figyelni és tökéletesen alkalmasak a közterületesek a közös szolgálatellátás 
ennek, illetve a játszótereknek is a kiszűrésére, az ott történő jogsértő 
cselekmények feltárására és abban közösen történő intézkedésre.  
Említsek már meg egy esetet. Egy bő hónapja eltűnt egy kuka az egyik területről. 
Szabálysértési érték, nem nagy összeg. Két nap múlva megint eltűnt egy kuka, és 
utána még vagy ötig-hatig eljutottunk kuka ügyben, és egy idő után már felmerült 
bennem az a kérdés, hogy hány kuka hiányzik valójában, mert volt egy olyan 
érzésem, mintha egy „kuka nepper” lenne és valaki kéz alatt veszi a kukákat, 
akinek eltűnt – nem tudom, hogy mennyi kuka tűnt el – de oda fogunk erre 
figyelni és valóban szerencsés, ha akkor teszik ki a szemetes edényeket, amikor 
szükséges. Megelőzendő rengeteg cselekmény. Nagyon köszönöm én is még 
egyszer azt a támogatást, amit adott a testület a tavalyi évben és engedtessék 
meg, hogy javasoljam a következő napirendi pontot majd elfogadásra, ami lesz a 
testületnél, ha jól sejtem, mert az is érint minket, ha áttételesen is.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További javaslat nem lévén szavazásra 
bocsátotta a beszámolókat. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen – 11 igen szavazattal a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet beszámolóit elfogadta és az alábbi 
határozatokat hozta: 
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2836/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2017.(III.23.) határozata 
a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság Sátoraljaújhely város közbiztonságáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Elismerését fejezi ki és megköszöni a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság elmúlt 
évi munkáját. 
 
Felkéri a rendőrkapitányt, hogy a 2017. április 1. napjára tervezett lomtalanítás 
idején a guberálás megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket, - rendőri 
jelenlét – tegye meg. 
 

3030/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2017.(III.23.) határozata 
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelet 
2016. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakban végzett munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadta. 
 
 
4.Napirend 
Javaslat a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság állománya részére a Magas-
hegyi Szabadidő és Sportközpontban kedvezmény biztosítására   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Olvashatták az előterjesztést, támogatom a 
javaslatot. Bizottság nem tárgyalta. 
 
Vélemények: 
 
Szász József képviselő: Elolvastam ezt a javaslat kérelmet. Javaslom ezt a kérelmet 
és javasolnám hozzá, hogy adjuk meg a többieknek is ezt a lehetőséget. Gondolok 
itt a börtönre, a tűzoltóságra, meg a NAV-ra.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: A mai napirendi pont az a 
rendőrkapitányságnak a kérésére vonatkozik. Akkor kell átmenni a folyón, 
hogyha odaértünk. Aki úgy gondolja, hogy ilyen kedvezményt szeretne az ő 
állománya részére, az vegye a fáradtságot, mint ahogy kapitány úrék tették ezt, és 
írjanak, keressenek meg minket, a képviselő-testületet és akkor a testület 
bizonyára bölcsen fog dönteni. De ezt nem ma kell elfogadnunk. Javaslatnak is 
vehetjük valóban igaz, hogy most döntsünk a többiek kérésére. Azért mondom, 
hogy ne szavazzuk meg, mert lehet, hogy valaki nem is igényli ezt, tehát nem kell 
ráerőltetni. Javaslom a javaslat elutasítását.  
 
Szavazás:  a képviselő-testület 8 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással a 
javaslat elutasítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

2844/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

48/2017.(III.23.) határozata 
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpontban az „újhelyi kedvezmény” 

kiterjesztéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szász József 
önkormányzati képviselő azon javaslatát, hogy a  Magas-hegyi Turisztikai és 
Sportközpontban a 20 %-os „újhelyi kedvezményt,” a Sátoraljaújhelyben működő 
Büntetésvégrehajtási Intézet, Tűzoltóság, Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozóira 
is terjessze ki – elutasítja. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A javaslat nem élt meg, javaslom a képviselő-
testület tagjainak, hogy a képviselő-testület a rendőrkapitányság kérését 
teljesítse a kedvezmény megadásával.  
 
Szavazás:a képviselő-testület 11 igennel, egyhangúlag a javaslatot elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 

2844/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

49/2017.(III.23.) határozata 



32 
 

a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság állománya részére a Magas-hegyi 
Turisztikai és Sportközpontban újhelyi kedvezmény biztosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság teljes állománya – lakcímtől függetlenül – részére a Magas-
hegyi Turisztikai és Sportközpont szolgáltatásainak igénybevételekor 20 %-os 
újhelyi kedvezményt biztosít szolgálati igazolványuk bemutatása esetén. 
 
Felhívja a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont Igazgatóját, hogy a feltétel 
teljesülése esetén a kedvezmény biztosításáról gondoskodjon. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester elhagyta a termet, átadta az ülés vezetését 
Dankó Dénes alpolgármesternek. 
 
 
5.Napirend  
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervére  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Információim szerint az előterjesztést bizottság 
külön nem tárgyalta, viszont a képviselő-testület tagjai megkapták. Bár mielőtt 
kérdésekre kerülne sor kérdezném Kovács Péter urat, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése a leírtakhoz? 
 
dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő: Nincs szóbeli kiegészítésem a leírtakkal 
kapcsolatban.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Úgy látom ez egy eléggé gyors napirendi pont lesz 
egyrészt, másrészt pedig valószínűleg nagyon jól összeállított az anyag, mert hogy 
minden felteendő kérdésre választ kaptunk.  
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás: a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag (Szamosvölgyi 
Péter polgármester rövid távollétében) az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

2485/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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50/2017.(III.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján előírt 
kötelezettségének eleget téve, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felhívja  

• a polgármestert, a jegyzőt és a közbeszerzési szakértőt, hogy a tervben 
elfogadott közbeszerzési eljárásokat – amennyiben az eljárás 
lefolytatásának feltételei adottak – készítsék elő, illetőleg folytassák le. 

• a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételéről, valamint az évközben szükséges 
módosításokról határidőben gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen 

 
Dankó Dénes alpolgármester: Szeretném megköszönni szakértő úrnak, hogy 
elfáradt a képviselő-testületi ülésre.  
 
 
6.Napirend 
Beszámoló az egészségügyi alapellátás hétközi, hétvégi és munkaszüneti 
napokon történő orvosi ügyeleti tevékenységről 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Köszöntötte Rédei József vezérigazgató urat az 
ülésen. A napirendi pontot tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
beszámolót megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóval 
kapcsolatban?  
 
Rédei József vezérigazgató: Nem lenne kiegészítésem a beszámolóval 
kapcsolatban, viszont ha kérdések lennének, akkor azokra válaszolok.  
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Kérdések: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Nekem egy kérdésem lenne az ügylettel 
kapcsolatban. Volt egy egyeztetés, amin felmerült, hogy adott időszakokban elég 
problémás lehet az ügyeletnek az orvosi létszámban való ellátása. Ezen az 
egyeztetésen vagy ezt követően úgy tudom, hogy polgármester úr összehívta a 
városban tevékenykedő gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetekben dolgozó 
kollégákat, ahol az a kérés hangzott el irányukba, abban segítsenek be, hogy havi 
egy ügyeletet vállalnak, és ha ezt orvosok számára levetítjük, akkor ez nem egy 
annyira megterhelő részükről, ráadásul anyagi ellenszolgáltatást kapnak ezért 
cserébe. Azt szeretném megkérdezni, hogy az egyeztetést követően milyen 
számban jelentkeztek az Újhelyben dolgozó, gyermek- és felnőtt háziorvosok, és 
hogy élt-e a Morrow Medical Zrt. az általuk felkínált lehetőséggel, hogy heti egy 
alkalmat bevállaljanak?  
 
Rédei József vezérigazgató: Valóban tavaly október 20-án indult el részünkről a 
kapcsolatfelvétel 11 orvossal, akiknek megkaptuk az e-mail címüket, 
telefonszámukat. Jelen pillanatban a 11-ből 3 fő, aki dolgozik az ügyeleti 
rendszerben, 4 fő elutasította az ajánlatot, ebből 1 fő nyugdíjra hivatkozással, 3 fő 
pedig határozottan, hogy nem szándékozik ügyelni. 4 orvos van, aki pedig se 
levélre, se e-mailre, se telefonra nem válaszol a mai napig.  
 
Vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Furcsa lesz, amit mondani fogok, mert a Morrow 
Medical Zrt. előterjesztésével kapcsolatban igazából nem tennék hozzá, az orvosi 
ügyelet ellátása biztosított. Ez volt már a második ciklus, hogy együtt tudtunk 
dolgozni és bízom benne, hogy ez a közbeszerzési kiírást követően a jövőben is 
így fog menni. A véleményem az erősebben a kérdéshez kapcsolódik, vagy erre 
vonatkozik. Remélem, hogy nagyon sok helyi orvos nézi majd a képviselő-
testületi ülést, de gondolom, hogy levélben is meg fogom erősíteni az általam 
elmondottakat. Egy apró tényre szeretném felhívni a figyelmüket, ők az 
önkormányzattal megkötött szerződés alapján végzik a munkájukat házi 
orvosként, a szerződésnek van egy olyan pontja, amit tudom, hogy nagyon 
szerettek volna törölni, de ezt nem tette meg az önkormányzat. Sokat beszélt 
erről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, ami arra vonatkozik, hogy abban az 
esetben, hogyha az önkormányzat nem vállalkozási formában látja el az orvosi 
ügyeletet, akkor az itt dolgozó orvosoknak kötelezően el kell, hogy lássák ezt a 
feladatot. Az elmúlt években sikerült helyre tenni az ügyeletnek a fizikai 
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helyszínét, sikerült egy kisebb léptékű eszköz eszerzést is elvégezni. Most is fut 
egy pályázat, amiben ha jól emlékszem egy ügyeleti autó beszerzését sikerült 
beletennünk, illetve valamilyen szintű eszközfejlesztést. Csak halványan hívnám 
fel azoknak az orvosoknak a figyelmét arra, akik vagy nem válaszoltak a Morrow 
Medical Zrt. megkeresésére, vagy pedig elutasító választ adtak, hogyha a jövőben 
a Morrow Medical Zrt. valamilyen oknál fogva úgy gondolja, hogy ő nem szeretne 
részt venni a sátoraljaújhelyi ügyeletnek a biztosításában, amit én  személy 
szerint sajnálnék. Adott esetben, ha eredménytelen lesz a közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan, akkor visszaugrunk az alapesetre, tehát az orvosoknak ügyelniük 
kell, és ez nem havi egy alkalmat fog jelenteni, hanem heti egy alkalmat. A kettő 
között azt gondolom, hogy óriási a különbség, úgyhogy jó szívvel hívnám fel a 
figyelmüket arra, hogy a sátoraljaújhelyi betegek magasabb szintű ellátása 
érdekében éljenek a Morrow Medical Zrt. által felkínált lehetőséggel és ezen 
kérésemet írásban is meg fogom majd feléjük erősíteni.  
 
Csernai Ferencné képviselő: Kötelező önkormányzati feladatról van szó, melynek 
gyakorlati megvalósítója a közbeszerzési eljárás nyertese, a Morrow Medical Zrt. 
Én azt tapasztalom, és azt látom, hogy igyekeznek az elvárásnak megfelelni, de 
sajnos az országosan is jelentkező humán erőforrás hiány itt a városunkban is 
jelentkezik, problémát okoz. A tárgyi feltételek mellett úgy gondolom, hogy napi 
gondot, problémát okoz Önöknek az ügyelő orvosok biztosítása. Itt volt egy 
hétvége, ami problémás volt, mert nem sikerült olyan személyt küldeni a személyi 
nehézségek, problémák és orvoshiány miatt, és volt panasz ezzel kapcsolatosan. 
Mindamellett úgy gondolom, hogy igyekeznek az itt élő lakosság sürgősségi 
betegellátását megfelelő színvonalon biztosítani és megoldani. Nem szeretném 
ismételni alpolgármester urat, a bizottsági ülésen részletesen átbeszéltük és e-
mailben is feltettük a kérdéseket, tehát tisztában voltunk azzal, hogy 11 
háziorvosból 3 fő ügyel. Bízom benne, hogy a későbbiekben sikerül majd 
előrelépést tenni és köszönjük az eddig végzett munkájukat.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Bár nem terveztem hozzászólni, csak nem tudok 
csendben maradni, mert van itt a betegforgalommal kapcsolatban egy olyan 
táblázat, ami azért szót kíván. Az összesen 5335 esetből van itt egy indokolt-
indokolatlan, 5214 indokolatlan, és 39 indokolt. Erre valami magyarázatot, 
hogyha adna vezérigazgató úr, mert ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
betegeknek a kilencvenvalahány százaléka indokolatlanul fordul az ügyelethez. 
Ha ez így van, az baj, és valamit tennünk kell.  
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ezt mondjuk a kérdéseknél kellett volna 
képviselő úrnak elmondania, de itt se rossz. Alpolgármester úr által, illetve elnök 
asszony által feszegetett kérdéshez még az ügyelettel, illetve a háziorvosokkal 



36 
 

való ellátása. Ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit árnyaljam a képet. Ezt a 
megbeszélést én hívtam össze és ott történt egy megállapodás. Senki nem 
mondta, hogy nem fogja vállalni az ügyeletet. Volt egy felvetés, hogy hogyan 
lehetne nekik ezért nagyobb dotáció, amit az önkormányzat részéről bevállaltunk, 
a képviselő-testület pedig elfogadott. Az úgy szól, hogy aki részt vesz az 
ügyeletben, annak a helyi iparűzési adóját elengedjük. Ez egy tisztes ajánlat volt 
én azt gondolom, az ő számunkra is többletbevételt, vagy megtakarítást jelent és a 
mi számunkra, illetve a cég számára pedig egy stabil, biztonságos működést az 
ügyelet szempontjából. Ehhez képest nem történt meg a kapcsolatfelvétel, illetve 
mint látható összesen hárman foglalkoznak ügyeleti munkával, és bizony, ahogy 
elhangzott ez alapesetben a háziorvosok alapkötelessége lenne vagy lesz, hogyha 
úgy alakul az élet. Tehát támogatom azt a javaslatot, hogy alpolgármester úr, ha 
már vállalta ennek a levélnek a megírását, akkor ez történjen meg, és aztán 
tájékoztassuk a képviselő-testületet az erre adott válaszról. Akkor gondolom, 
hogy a felvetésre kíván reagálni.  
 
Rédei József vezérigazgató: Ez az indokolt-indokolatlan rubrika, ez csak azért van 
benne ebbe a táblázatban, mert az a program, amit használunk tudja, illetve 
kötelező beleépíteni. Igazából a valós betegellátás tekintetében irreleváns ez az 
adat. 2006-ban az 52/2006-os miniszteri rendelet hozta ki ezt az úgynevezett 
vizit díjat, illetve hozzá kapcsolódóan azt a díjat, amit az ügyeleten kellett fizetni 
az indokolatlan ellátásért. Ennek a miniszteri rendeletnek a melléklete 31 
pontban, gyakorlatilag definiálja, hogy mi számít sürgős ellátásnak. Ezek betegség 
típusok, illetve tünet csoportok, hogyha beírja a nővér ellátás után a betegnek a 
betegségét, akkor ez egy kódot generál, ami alapján berakja egy csoportba. Abban 
az esetben, ha ebbe a 31 pontba nem fér bele, akkor az indokolatlanhoz kerül. Ez 
nem azt jelenti, hogy valójában is indokolatlan, hanem ez egy statisztikai adat, 
amelyben nagyon elévült, meg nagyon nem az ügyeletre van kitalálva 
véleményem szerint. Nyilván tartalmaz valós adatot is, de nem pontos. Ez viszont 
11 éve életben van, nem törölték el. Azt a jogszabályt vagy rendeletet, amire 
létrehozták, azt meg már eltörölték 11 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez egy statisztikai 
adat, nem kell tőle megrémülni. A valós, tehát mi mérjük azért a valósat is, de nem 
tudjuk pontosan, csak területileg, az 67%, egyébként a keleti országrészben. Ez a 
67% indokolatlan, de ez 20 éve annyi, tehát ilyen 1-2% mozgás van. Amikor ez a 
vizitdíj történet volt, akkor volt egy 20%-os csökkenés. Amikor azt eltörölték, 
akkor lett egy 27%-os növekedés, és gyakorlatilag azóta ilyen plusz-mínusz 1-
2%-al stagnál. Egyébként, hogyha megengedik, és az adatoknál tartunk, akkor egy 
érdekes megközelítésre alapoztam ehhez a statisztikához, hogy az 
összbetegellátás viszont az elmúlt évhez képest 12%-al nőtt. Ezen belül 10%-al a 
felnőtt, és 12%-al nőtt a gyermek ellátottak száma. Ennek az okát nem tudom, de 
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majd kíváncsi leszek az ez évire, mert hogyha tovább nő, akkor ott ki kell deríteni 
az okát annak a dolognak. Tehát nem kis számról beszélünk, gyakorlatilag 500-
600 fő egy év alatt.  

Szamosvölgyi Péter polgármester: Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, 
ezért szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
 
Szavazás:  a képviselő-testület 11 igennel, egyhangúlag a beszámolót elfogadta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

2733/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2017.(III.23.) határozata 
a Sátoraljaújhely Központi orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MorrowMedical Zrt. 
által a Sátoraljaújhely Központi orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadta. 

 
7.Napirend 
Beszámoló a Magashegyi Turisztikai és Sportközpont 2016. évi 
működéséről  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 
kapcsolatban?  
 
Soltész-Vincze Tünde igazgató: Nincs szóbeli kiegészítésem a beszámolóval 
kapcsolatban. . 
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Kérdések:  
 
Róth József képviselő: Látom, hogy a látogatók száma mennyivel nőtt, meg hogy a 
jegyár bevétel mennyivel nőtt 2015. és 2016-hoz képest. Én arra lennék kíváncsi, 
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hogy 2016-ban mennyi nyereséget produkált a Magashegyi Sportcentrum. Erről 
vannak-e már adatok? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Benne van a beszámolóban, de azért válaszol 
majd rá igazgató nő. Csak mondom, hogy benne van, de ha figyelmesebben 
megnézi, akkor láthatja.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Tulajdonképpen emlékeztetőnek tenném fel 
ismét a kérdést, amit a bizottságban megkérdeztem, hogy mekkora az a vagyon, 
amit nem kezel, hanem hasznosít az intézmény, erre várok egy választ. Egyébként 
ott a bizottságban én kiszámoltam 14.000.000.- Ft az az eredmény, ami a bevétel-
kiadás között jelentkezik. Nyilván ez nem pénzügyi eredmény, csak 
megközelítőleg, de végülis az én kérdésemet is az motiválta, hogy a rábízott 
vagyon mekkora jövedelmet hoz a városnak?  
Van olyan kérdés, amit nem tettem ott fel, most feltenném. Az intézmény nevével 
kapcsolatban, hogy van-e védjegyeztetve valamelyik neve az intézménynek vagy a 
létesítménynek? Tehát itt konkrétan a Zemplén Kalandpark elnevezésre 
gondolok. A köztudatban ez már egy elfogadott név. Logójuk is van, arra is 
vonatkozik a kérdésem.  
 
Schweitzer Tamás képviselő: Hasonlóan a bizottsági üléshez  kapcsolódva egy 
szakmai kérdést szeretnék feltenni megint igazgató asszony felé. Amennyiben 
nem volnának meg ezek a tervezett fejlesztéseik idegenforgalmi szempontból és 
beszéltünk sokszor, sokat arról, hogy mennyiben változott a Kalandpark 
látogatottság, illetve a Magas-hegynek a látogatottsága turisztikai szempontból. 
Tehát mondjuk úgy, hogy az elmúlt időszakban ez megtízszereződött. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy szakmailag hogyan látja, hogy a jelenlegi 
Kalandpark állományával és élményelemeivel mennyire tartható ez a trend, 
illetve mennyivel növelhető meg még jelenleg is a látogatók létszáma, hogyha 
nem tudnánk a fejlesztéseket végrehajtani? 
 
Soltész-Vincze Tünde igazgató: Akkor először a nyereséggel kapcsolatban. Tehát a 
26. oldalán a beszámolónak van egy olyan, hogy egyéb működési célú támogatás. 
Ott a teljesítménynél látszik tizenötmillió-huszonötezer Ft. Ez az az összeg, ami 
átadásra került az önkormányzat részére. Emellett mutatkozik a bevétel és kiadás 
közötti pozitív egyenleg és szépen le van vezetve a beszámolóban az, hogy milyen 
akadályai voltak az éven annak, hogy a tervezett összeg nem tudott realizálódni. 
Be van mutatva az esős napok száma, a szeles napok száma, az egyéb 
problémákkal kapcsolatos kiesés időszaka. Ez közel 28.000.000.- Ft kiesést 
okozott a Zemplén Kalandparknak, csak az időjárás. De mindamellett 
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nyereségesen zártunk, és 15.000.000.- Ft-ot tudtunk átadni az önkormányzat 
részére. A második, a védjeggyel kapcsolatban. Az én információim szerint nincs 
levédve a Zemplén Kalandpark, mint védjegy. A harmadik pedig, öt és tíz év 
távlatában én úgy látom, hogy a látogatók száma, ha nem fejlesztünk, 
folyamatosan fog növekedni, de valószínűsíthető, hogy nem olyan intenzitással, 
mint a következő öt-tíz év időszakában. Ezért nagyon jó dolognak tartom, hogy 
legyen mindig a tarsolyunkban – amellett, hogy nagy fejlesztésekben 
gondolkodunk – mindig valami apróság is, amivel egy picit másat, amivel újat, 
amivel még a meglévő extrém kalandparki elemek mellett többet tudunk 
nyújtani. Elképzeléseim szerint folyamatosan fog nőni a látogatók száma, csak 
valószínű, hogy nem ilyen intenzitással, ha nem fejlesztünk tovább, és ha nem 
csinálunk semmit, hanem megállunk itt ezen a szinten.  
 
Vélemények: 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Először is köszönöm az anyagot, mert 
meglehetősen hosszú és alapos kimutatásokkal találkoztunk és az idei téli 
szezonnak csak egy része kerülhetett bele, mert a téli szezon még a beszámoló 
összeállításakor is zajlott. Azt kell mondanom, hogy bekövetkezett az idei télen 
az, amit én már nagyon régóta várok, meg emlegetek, és most azt hiszem 
mindenki megláthatta, hogy egy jó téllel a nyomába lehet érni a nyári szezonnak. 
Tehát, ha ügyesen el tudjuk készíteni a sípályákat a jövőben még egy picikét 
tudunk ezen faragni, és erre megvannak mind a műszaki, mind a humán erőforrás 
lehetőségeink, illetve az időjárás szerencsésen alakul, akkor bizony nagyon 
jelentős bevételt tud produkálni a téli időszak. Ez egyfajta megerősítés is, 
másrészt pedig a kollégáknak a szakmai felkészültségét jelenti, hiszen egyre jobb 
és jobb minőségű havat tudnak készíteni a pályán, amire egyre több és több 
vendég érkezik. A bevételekről, hogyha szó esett, én azért igazgató asszony 
szűkszavú hozzászólását kicsit árnyaltabbá tenném. A beszámolóban szerepel jó 
néhány olyan tétel, ami nemcsak időjárási körülményekre volt visszavezethető, 
volt a libegő fordítókorongjának egy olyan meghibásodása, ami a költségvetésben 
nem volt tervezve. Ez majdnem 3.500.000.- Ft-ot emésztett fel, év végén nem 
nulla forint volt az intézmény számláján, hanem közel 5.000.000.- Ft, illetve 
jónéhány olyan fejlesztési feladatot elvégzett az intézmény, amit a nyeresége 
terhére tett át, akár a jégcsarnok belsejében a nagy léptékű munkákat követő 
finomításokra, használhatóvá tételre fordítottak. Legyen szó a 
konténerbérlésekről, mert ez is hozzátartozik ehhez a képhez, a lelátónak a 
dolgai, illetve számítógépes hálózatfejlesztés, csapadékvíz elvezetési kérdések, 
amik mind-mind a bevételükből valósultak meg, és mivel ezek infrastrukturális 
beruházások voltak, lehetett volna, hogy ezeket elhagyja a Kalandpark és akkor ez 
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az összeg szerintem a duplája is lehetett volna annak, mint ami átadásra került. 
Tehát így jóval árnyaltabb a kép, nagyobb a bevétele a Kalandparknak, mint az 
átadott pénzeszköz formájában történik, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó 
irány ez, hogy az intézmény vezetése azért fordít arra is, hogy egyre 
kényelmesebben és jobban használható legyen a Kalandpark, illetve figyelmet 
fordít arra, hogy a megfelelő állapotban tudja tartani a Kalandparkot, és lehetőség 
szerint, hogyha bekövetkezik egy olyan dolog, ami előre nem volt kiszámítható, 
mint például ilyen csapágy meghibásodás, vagy a viharkárok utáni kalandtúra 
pályák, bobpálya rendbe rakása, a felvonóknak a rendbe rakása. Itt fakidőlésekről 
beszélünk, tehát ezek mind-mind olyan tételek, amik pluszban mentek el. 
Összességében azt gondolom, hogy egy nagyon jó évet zárt a Kalandpark, és 
hogyha beszéltünk már, főleg polgármester úrral két testületi ülés közötti 
tájékoztatóban szót ejtett arról, hogy milyen fejlesztések várnak ránk a jövőben. 
Akár a Bortemplomról, akár az ungvári pincesor fejlesztéséről beszélünk, ami 
nem közvetlenül a Zemplén Kalandparkhoz tartozik, de ez is biztos, hogy 
generálni fogja a Zemplén Kalandparknak a forgalmát. A vár feltárás és a függőhíd 
dolga az pedig közvetlenül a Zemplén Kalandpark üzemeltetéséhez fog tartozni a 
jövőben, így mindösszességében azt gondolom, egy olyan fejlesztési csokron lehet 
túl a város, aminek a végeredménye az valóban az lesz, hogy jóval több forrásunk 
fog maradni arra, hogy az önkormányzat saját feladatait magasabb színvonalon el 
tudja látni. Gratulálok az idei működéshez, de ez ne adjon okot elbizakodásra, 
mert folyamatosan előrefele kell haladnunk és bízom benne, hogy az idei év mind 
számok, mind pedig érzet tekintetében szebb lesz, mint a 2016-os év volt.  
 
Palicz István képviselő: Úgy gondolom, hogy nem mindennap látunk olyan jó és 
részletes beszámolót, mint amely itt van előttünk. Nem szeretem a grafikonokat 
meg a beszámolókat egyébként, nem nagy élvezet őket olvasni, vagy akár egy 
költségvetést. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez fogyasztható annak is, aki 
mondjuk a számok világában nem annyira járatos. Hiszen ezekből a 
diagramokból, grafikonokból és számokból nagyon szépen kitűnik az, hogy 
melyik nap milyen irányból fújt a szél, esett-e az eső. Ki fizet még, hány ember 
fizet még kézpénzzel és hányan szép kártyával, vagy bankkártyával. Számomra 
megdöbbentő volt, hogy manapság azt hisszük, hogy már minden a számítógép, és 
már mindenki kártyával fizet, és az emberek háromnegyede még mindig a jó öreg 
kézpénznél marad, és azt használja. Látható az, hogy mi a véleménye az itt járó 
fiataloknak és kevésbé fiataloknak egészen odáig, hogy tudjuk azt, hogy január 
11-én itt járt nálunk Viki és nagyon jól érezte magát a mászófal központban. Az is 
kiderül belőle, hogy a helyesírásán még dolgoznia kell szegénynek, a két tt, egy t 
használattal vannak problémái. De annak máshol van a helye, hogy ezt rendbe 
tegyék, a véleményének viszont rendkívül örülünk.  
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Látható ebből az anyagból, és azért már nem most derült ez ki, hogy ami másnak 
önfeledt szórakozás, az valakiknek pedig konkrétan ennek az intézménynek a 
dolgozói, és vezetői számára pedig nagyon-nagyon kemény munka.  
Megvan az a szám, hogy mennyi az a pénz, amit átadott az önkormányzatnak a 
Kalandpark, viszont valóban ott vannak a fejlesztések. Tudni kell azt, ahhoz, hogy 
valaki közel 90 km-es sebességgel suhanhasson 150 m magasan, ahhoz rendkívül 
szigorú biztonsági előírásokat kell betartani. Azért ezeknek az eszközöknek a 
fenntartása pénzbe kerül és áldozni is kell rá, mert így tartható az fenn, hogy ide 
nyugodt szívvel jöhessenek az ide látogatók és biztonságban érezzék magukat 
akár a bobon, akár az átcsúszón, akár a Kalandpark bármelyik pontján. Úgyhogy 
én örülök annak, hogy ez a park itt tart most. Úgy gondolom, hogy az időjárás 
ellenére is egyre kihasználhatóbb volt. Olyan, mint a mezőgazdaság, hogy 
akadályozhatja is, meg segítheti is a Kalandpark működését, de már mondjuk a 
jégpálya működése sokkal-sokkal biztonságosabbá vált a fedés kapcsán. Egyszer, 
ha befedjük a Magashegyi, a Sátorhegy egy csoportját egy nagy buborékkal, akkor 
mindezek a problémák meg fognak majd szűnni. Örülök annak, hogy a kezdeti 
fanyalgás, amely itt is jelentkezett akkor, amikor az ötletek elindultak, hogy 
legyen libegő, legyen bob, legyen mászófal és akkor is jöttek azért innen-onnan 
hangok, hogy minek az, miért most, miért nem érünk rá, majd megcsináljuk. Ezek 
a hangok elmúltak és ez most már ez a rendszer komoly bevételt hoz és komoly 
munkát tükröző beszámoló születhetett belőle, úgyhogy én gratulálok igazgató 
asszonynak ehhez a szép munkához.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Javaslataim lennének és véleményem is lenne. A 
véleményem az, hogy jó és alapos a beszámoló. Egy dolgot nem találtam benne a 
turistaszállóval kapcsolatos dolgokat. Nincs figyelembe véve a nyitvatartásnál a 
turistaszálló. Nyilván egy folyamatos nyitva tartásra lenne szükség. Erre kérnék 
választ. Nem kaptam választ a vagyonnal kapcsolatos kérdésemre sem. Amit nem 
elsősorban a nyereségesség mértéke indokol, hanem amit egy másik napirendben 
fogunk tárgyalni az amortizációról. Úgy érzem, hogy egy milliárdos vagyonról van 
szó. Amihez még hozzájön a függőhíd, ami milliárdos beruházás lesz, ezeknek a 
fenntartásához komoly amortizációs alapot kell képezni. A Jegyző Asszonyhoz 
kell címeznem a kérdésemet, szeretném tudni, hogy mekkora az a vagyon, ami a 
Kalandpark hasznosításában van. A névvel kapcsolatban a javaslatom lenne, 
mivel többször is változtattunk már nevet, tudjuk, hogy miért, meg is volt 
indokolva és érthető is, de úgy gondolom, hogy a Zemplén Kalandpark, mint a 
létesítmény nevét állandósítanunk kellene és védenünk is kellene, pláne, ha több 
százezres vendégforgalom növekedésre is számítunk. Ez komoly üzleti 
lehetőséget is jelent. Lehet, ha én élelmes lennék, én védeném le, de nem akarom, 
mivel nem az én szellemi termékem, de úgy gondolom, hogy legalább meg kellene 
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vizsgálni, hogy mennyibe kerül a név. Az is egyfajta reklám. Akkor állandó neve 
lenne a létesítménynek, függetlenül attól, hogy az intézményt hogy hívják. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Amikor mi a „Sátoraljaújhely Zemplén 
Fővárosa” nevet védettük le, az 40 ezer forintba került, nem egy nagy összeg. Ezt 
érdemes lenne megpróbálni, először a Főjegyző Asszonynak, utána pedig az 
Igazgatónőnek adom át a szót. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Magashegyi Sportcentrum által 
használt vagyon részben az önkormányzatnál, részben magánál az intézménynél 
van nyilvántartva. Az önkormányzatnál 2.189.991.256,-Ft, az intézménynél 
424.914.872,- Ft. Az intézménynél azért van nyilvántartva vagyon, mert több 
olyan beruházás folyt az elmúlt években, ami az intézmény égisze alatt történt. 
Ilyen volt a korcsolyapálya építés, hóágyúk vásárlása, sífelvonó vásárlása, nagy 
értékű szivattyúk beszerzése, napelemes rendszer kiépítése, átcsúszó kötélpálya, 
egyéb kisebb eszközök beszerzése. Összesen ez 2.614.906.128,-Ft 
összvagyonértéknek a 2016. évi amortizációja 182.827.375,-Ft volt. Említettem 
Képviselő Úrnak, hogy más amortizációs kulcs alá esik az épület, más a gépek, 
mivel többfajta amortizációs kulcs van. Nem tudjuk pontosan kiszámolni, hogy 
hány százalék az amortizáció. 

Soltész-Vincze Tünde igazgató: Köszönöm a kollégáim és a magam nevében a 
Képviselő-testület tagjainak az elismerő szavait. Természetesen mindent 
megteszünk a jövőben azért, hogy nem ilyen szinten, hanem még magasabb 
szinten működjünk. Ezért vagyunk, ezért dolgozunk csapatban. Képviselő úrnak 
válaszolva, eltérő nyitvatartással dolgozunk, ez megtekinthető a web oldalunkon 
és facebookon is. Pl. a mászó-fal központunk és a korcsolyapálya is este 8 óráig 
tart nyitva minden nap. A turistaszálló 24 órán át tart nyitva. Bármikor 
látogatható. Ha este 10 órakor jön valaki, hogy meg kíván szállni nálunk, 
lehetősége van rá. Külön nincs kiemelve a szállás, mivel benne van a mászó-fal 
központos tájékoztatóban, mivel egy intézményi részről van szó. A tavalyi éven 
525 vendégéjszakánk volt, mely 1.300.000,-Ft-ot hozott. 

Schweitzer Tamás képviselő: Nagyon sok minden elhangzott eddig. Igazából 
nekem már nem sok minden jutott hátra. Igaz, hogy ez a beszámoló most 
leginkább városüzemeltetési szempontból tálalta a Kalandpark munkáját, az 
Idegenforgalmi Bizottság nem tárgyalta, de szeretném megköszönni az Igazgató 
Asszony és kollektívája munkáját, mely lehetővé tette, hogy a Kalandpark erős 
bástyája lett és maradt idegenforgalmunk részének. Köszönöm a terveket és 
ígéreteket, melyeket elénk vetítve még biztosítottnak látok. Kérem, hogy 
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tolmácsolja az Idegenforgalmi Bizottság nevében a dolgozók részére 
köszönetünket munkájukért.  Örülök, hogy Ön került a Kalandpark élére. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: szeretném megköszönni Igazgatónő munkáját, 
a kollégái munkáját. Külön kiemelném a téli szezonban végzett teljesítményüket. 
Az, hogy valaki reggel felmegy síléccel a pálya tetejére és indul lefelé és úgy érzi, 
hogy az Alpokban is lehetne a pálya minőségét figyelembe véve, az nem biztos, 
hogy átgondolja, nem is kell, hogy átgondolja. Mi azért vagyunk, hogy ezt 
elmondjuk. A dolgozók nagyon sok munkát végeztek éjszaka, hogy a pálya 
rendben legyen. A gépek mentek, tolták a havat, filterezték, fésülték a pályát, a 
hóágyúk mentek, a hóágyúkat állítgatni kell, a szélirányt figyelembe kell venni. 
Óránként, másfél óránként végig kell menni a pályán a hegy tetejére, aztán vissza 
mind az egyes, mind a kettes pályán. Ez nem leányálom, nem véletlenül 
ódzkodtak a téli időszakban a dolgozók, de mindig arra próbáltuk őket 
serkenteni, hogy higgyék el, ennek van értelme, hogy tudunk ide nagyszámban 
vendégeket hozni a téli időszakban is. Ugyanez vonatkozik a jégpálya esetére is. A 
fedés következtében folyamatosan működött, egy nap kiesés sem volt a 
beindítása óta. Most először nem volt technikai hibája. A korábbi időszakban a 
hűtőfolyadék elfolyása a jég alatt keletkezett, ami miatt olvasztani kellett, le 
kellett állni, az most ebben az esetben nem következett be. Fontos információ, 
hogy vasárnap zár a pálya, nem március 31-én. Aki most még szeretne 
korcsolyázni, akkor van még néhány nap. Amikor a nyereségről beszélünk, a 
bevételtől elvonatkoztatva, akkor mindazok, amelyeket felsorolt alpolgármester 
úr, azoknak a hibáknak a kijavítása, mely forintosítva van, illetve csak a lelátó 
esetében 5-6 millió Ft volt, mely a jégcsarnokban kiépítésre került, mely fontos 
volt, a tervezett 50 millió Ft bevétel, az meg van. Ezen túllépve, a Zemplén 
Kalandpark generált mást is, pl. több mint 40 munkahelyet. Generált 
szolgáltatásokat, ez megnyilvánul újabb munkahelyekben, étkeztetésben, 
szállásban, vendéglátásában, szolgáltatásban. Azt mondom, hogy a többi 
fejlesztésnél is, ezt szoktam mondani osztályfőnöki órán a középiskolásoknak, ha 
van kreativitás és ha van ambíció, jó ötlet, ki tudják találni, hogy mi az, amivel 
meg lehet szólítani az idelátogató vendégeket, ne fogják vissza magukat. Ne 
legyenek restek, próbálkozzanak vele. Valóban, ha ezek az idegenforgalmi 
beruházások megvalósulnak, irdatlan nagy látogatottsága lesz Sátoraljaújhelynek. 
Itt kell előjönni annak a kurucos gondolkodásnak  - jó értelemben véve -, hogy 
megtalálják mások is a számításukat. Ahol sok ember van egy helyen, ott pénzből 
is több van. Mindenkinek a fantáziáját meg kell mozdítani. Tehát akinek telke van, 
akinek van lehetősége, hogy a turisták mellette menjenek el és tud valamit tenni 
azért, hogy megálljanak mellette, pl. borkóstolás, lángossütés, főtt kukorica 
árusítása. Nem extra beruházásra gondolok, amikor a magánszférát nógatom, 
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hanem egyszerű, logikus ötletekre. Egyetlen elemre térnék ki Igazgatónő. Ez a 
mászófal központ és a szállás. Ezek esetében rengeteg tartalék van beragadva, 
melyet érdemes lenne kiszabadítani. Úgy gondolom, hogy a mászófal központnak 
azon népesség felé, aki az extrém sportot szereti, illetve kíváncsi is rá és akár 
verseny szinten is foglalkozik vele, érdemes lenne őket megszólítani. Ebben az 
esetben a szállás is kihasználtabb lesz. Illetve az edzőtáborok, osztály 
kirándulások felé való nyitás. Az edzőtáborokat a jégcsarnok miatt. A 
jégkorongosok, szinkron-korcsolyázók esetében lenne evidencia, egyrészt 
kihasznált lenne a jégpálya, mely bevételt hoz és a Halászcsárdának az étkeztetés 
hozna bevételt. Ugyanúgy gondolom, hogy az osztály kirándulásoknál is meg kell 
találni a módját a reklám felületek révén, hogy minél több iskola felé adjuk meg a 
lehetőséget ennek a szálláslehetőségnek. Szerintem ez nagyon jó turistaszálló, 
véleményem az, hogy akik idejöttek, nem távoztak csalódottan. Meg kellene 
próbálni még jobban megnyomni a későbbiekben, hogy fedezzék fel és ezáltal 
kihasználtabb legyen. Ez nem kritika volt, csak kiegészítés. Köszönjük a munkát 
és sok sikert kívánunk a későbbiekben. Szavazzunk Képviselő társaim. Javasolom 
a beszámoló elfogadását. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a beszámolót 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2877/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2017.(III.23.) határozata 
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont beszámolójának elfogadásáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas-hegyi  
Turisztikai és Sportközpont 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadta. 
 
Köszönetét fejezi ki a az intézmény vezetőjének és dolgozóinak a 2016. évben 
végzettlelkiismeretes munkájukért. 
 
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Zemplén Kalandpark elnevezés 
levédésének lehetőségét vizsgálja meg. 
Határidő: 2017. április 30. 
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8. napirend 
Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2017. évi 
munkatervére 
 
Budainé Bodnár Edit igazgatónő: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a 2017. évi 
munkatervben foglaltak szorosan kapcsolódnak a januárban elfogadott 
beszámolóhoz. Hiszen nem ismételve önmagunkat a tavalyi évben a közösségi 
színtéren lebonyolított programokat idén is folytatjuk, ugyanilyen intenzitással. A 
munkatervben csupán az ehhez képest történő módosításokat, változásokat 
eszközöltük. Ezek esősorban a szabadtéri rendezvények, fesztiválok terén 
történik, ill. ez év januárjától a kisközösségek, alkotóközösségek, szakkörök 
bővültek két néptánc csoporttal, illetve mazsorett csoporttal, valamint újra 
beindul a színjátszó kör. A munkaterv elkészítésekor még nem realizálódott azon 
program, melyet a közelmúltban alpolgármester úrral és a Zempléni Fesztivál 
egyik szervezőjével Turjányi Miklós úrral egyeztettünk és a napokban derült ki, 
hogy szorosan kapcsolódva az augusztusi fesztiválok programjaihoz néhány 
program már realizálódott. A hagyományokhoz híven a Kávéuzsonna továbbra is 
megvalósításra kerül. Szervezünk, illetve besegítünk a szervezőknek, jazz 
koncertre is sor kerül, említettük, hogy idén már nem az összművészeti fesztivál, 
hanem a néptánc fesztivál kerül újra megrendezésre. Így ehhez kapcsolódva olyan 
kiállítást szervezünk a Zemplén Galériában, ami ehhez kapcsolódik, népviselet, 
stb. Úgy gondolom, ami nagy örömünkre szolgál, ha az idő is kedvezni fog, idén 
sikerül a Városháza udvarán megvalósítani azt a koncertet, amelynek keretében a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar fog fellépni Miklósa Erika közreműködésével. Ez, 
ahogy tavaly elkezdtük, gasztronómiai kis ínyencséggel párosulna. 
Természetesen a további programokat ugyanúgy folytatjuk, ugyan olyan 
intenzitással. Ennyit szerettem volna kiegészíteni. 

Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési Bizottság egyhangúlag javasolja a 2017. 
évi munkaterv elfogadását. 

Vélemények: 

Dankó Dénes alpolgármester: A Zemplén Fesztiválról szólnék. Minden évben két 
sajtótájékoztató van, amely beharangozza a Fesztivál programjait. Egyet 
Budapesten rendeznek és egyet valamelyik vidéki helyszínen. Idén ez a terem fog 
helyet adni a hivatalos sajtótájékoztatónak. Úgy gondolom, hogy a Zemplén 
Fesztivál egy magasabb fokozatra kapcsol Sátoraljaújhely tekintetében. A 
munkatervvel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint nem fogunk unatkozni 
egy percet sem. Mi nézőkként jócskán válogathatunk a terítéken lévő programok 
között, Igazgató Asszonyék pedig a programok lebonyolítása miatt. Nagyon 
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kíváncsian várom a tavaszi eseményeket. Ezen belül is az elsőre szeretném 
felhívni mindenkinek a figyelmét. Április 8-án, szombaton a Kossuth Staféta lesz 
az első olyan szabadtéri megmozdulás, amelynek lebonyolítása jócskán ellátja 
feladattal a Kossuth Lajos Művelődési Központot. Ránk pedig az hárulna, hogy 
ragadjunk futócipőt. Jó szívvel hívom képviselő társaimat, ha nem is egyéniben, 
de váltóban jó lenne látni a város vezetőit, vagy a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. 
Az elmúlt években többször sikerült kiállítani váltó csapatot, remélem ez idén is 
sikerülni fog. Jó szívvel hívunk, várunk mindenkit ezekre a programokra. A 
Művelődési Központ szokásához híven több helyen is fogja hirdetni ezeket a 
rendezvényeket, programokat. Saját honlapján, a kinyomtatott kutyanyelvszerű 
havi értesítőkön, plakátokon, nagy hirdetőn, facebook oldalán. Ezt csak azért 
mondom el, mert sokszor hallottam már ismerősöktől, hogy erre is elmentem 
volna, itt is részt vettem volna, ha tudok róla. Picikét úgy járunk a városban, 
mintha szemellenző lenne rajtunk. Pedig lépten, nyomon belebotlunk a 
meghirdetett programokba. Arra kérnék mindenkit, hogy egy kicsit nyitottabb 
szemmel járjunk, mert gazdag kínálat áll előttünk. Igazgató Asszonynak sok sikert 
kívánok a programok teljesítéséhez. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Több jelentkező nincs, ezért a napirendi pontot 
lezárom. Véleményem szerint a képviselő-testület támogatni fogja az ez évi 
munkatervet, illetve meg fogja szavazni. Örülök annak, hogy Igazgató Asszony 
mindig ilyen magasra teszi a mércét, ez így jó. Valóban pezsgő kulturális élet folyt 
tavaly is Sátoraljaújhelyben, és ha ezek a programok ezen az éven is 
megvalósulnak, azt hiszem, hogy szép év elé nézünk. Ehhez jó erőt, ambíciót 
kívánok. Szavazásra bocsátotta a munkatervet. 

Szavazás: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag  a munkatervet 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2835/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

53/2017.(III.23.) határozata 
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2017. évi 

munkatervének elfogadásáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Kossuth Lajos Művelődési Központ 2017. évi munkatervét elfogadja. 
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9. napirend 
Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervére 
 
Hörcsig Márton ügyvezető igazgató: Az anyag teljeskörű, televíziós szolgáltatás 
teljesítés szerződésén túl ebben az évben egy dokumentumfilm befejezése van 
előttünk, a tisztelettel adózó magyar nemzetnek, illetve számolunk egy 
nemzetközi határ menti együttműködéssel. Ami az anyagban újszerű a korábbi 
évekhez képest változás az, hogy korábban mindig pályázati bevételekkel 
számoltunk, most pedig egy tagi hozzájárulással számolunk az üzleti tervben, 
melyből az időközben elért pályázati eredmények levonásra kerülnek.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az üzleti tervet 
és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az üzleti terv 
elfogadását. 

Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési Bizottság megtárgyalta az üzleti tervet 
és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

Kérdések: 

Róth József képviselő: A tagi hozzájárulásról szeretnék többet megtudni. Ki ez a 
tag és milyen mértékben járul hozzá? 

Pasztorniczky István képviselő: A kérdésem arra vonatkozna, hogy a megyei 
közgyűléstől kapnak-e műsoridő megrendelést, illetőleg létezik egy olyan műsor, 
hogy „Megyei híradó”, amiben látom a Zemplén TV riportjait is. Kapnak-e 
valamiféle ellentételezést? 

Seres Péter gazdasági vezető: A tagi hozzájárulás mértéke az egyébként a 
televízió eddigi pályázati kapacitás bevételének az összege egy sorban, lévén, 
hogy a működés biztosításához eddig is szükség volt és mindig is szükség lesz a 
tulajdonosi tagok hozzájárulásához. Abban a pillanatban, amikor készült ez az 
üzleti terv, csak terv volt, most már 4 millió Ft-os pályázati szerződés aláírás alatt 
áll és egyébként a benne lévő pályázati összegek, azok már leszerződött összegek. 
Így ez nem 29,9 millió Ft, már 4 millió Ft-tal kevesebb. Arra kérdésre, hogy kik a 
tagok, nyilván az összes tulajdonos tag, az aki a televíziót ebben az ügyben 
finanszírozhatja.  

Hörcsig Márton ügyvezető: A Megyei híradóval kapcsolatban elmondanám, hogy 
ez egy nonprofit megyei összefogás, ingyen műsoridőt kapunk és egy szélesebb 
kitekintést a megyére. Ez úgy működik, hogy felajánlunk anyagot, és ennek 
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fejében mi is kapunk anyagot, kapunk egy 20-30 perces műsort. Senki nem fizet 
senkinek ebben az esetben, tehát minden partner önszántából vesz részt ebben a 
programban. 

Vélemények: 

Dankó Dénes alpolgármester: Rövid véleményem lenne a tagi hozzájáruláshoz. Ez 
most egy technikai sor az üzleti tervben. Tudom, hogy más tulajdonostársnál is 
okozott fejfájást, pedig évtizedek óta így működik a televízió. Ebben a pillanatban 
nem tudja, hogy hány pályázatot fog elnyerni. Eddig minden évben összejött a 
költségvetése. Hol könnyebben, hol nehezebben. Hátha egyszer összejön egy 
olyan név, hogy nem kell önkormányzati támogatásra szorulniuk. Ez minden 
évben így működött. Az elmúlt évekhez viszonyítva az idei költségvetés néz ki a 
legszerényebbnek, és bízom benne, hogy a tagi hozzájárulással a jövő évi 
beszámolóban, amikor a 2017. évet tárgyaljuk egy kövér nulla fog szerepelni. Ami 
azt jelentené, hogy kizárólag pályázati forrásból tudja kiegészíteni úgy a televízió 
működését, hogy kifejezetten a 73.108.000,-Ft-ot elérje. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Pasztorniczky István képviselő társam kér 
szót. Szeretném megkérni képviselő társamat, hogy időben nyomja meg a gombot, 
mert azt is mondhattam volna, hogy egy hozzászóló után lezárom a vitát. Akkor 
beragad a mondanivalója, ezt meg semmi képen nem szeretném. 

Pasztorniczky István képviselő: azt gondolom, hogy még nem zárta le a vitát 
polgármester úr. Ha úgy módosítjuk a működési szabályzatunkat, hogy csak az 
első percben lehet, akkor az első percben fogjuk nyomni a gombot. De nem ezt 
szeretném mondani. Tudom, hogy ez egy üzleti terv, alapvetően egy pénzügyi 
jellegű terv, de van benne szöveges rész, amit nem hagyhatok szó nélkül. Amit 
minden alkalommal elmondok, hogy nem felel meg a valóságnak, ami itt le van 
írva, hogy a helyi közélet demokratikus működésében való szerepvállalás, az 
objektív és sokszínű tájékoztatás nem jut érvényre. Ezt mindig elmondom, 
statisztikát nem tudok mutatni, de az itt ülők körében vagyunk hárman, akik az 
ellenzéki pártok listájáról kerültünk be az önkormányzatba, akiket még egy 
alkalommal sem kérdeztek meg az adott esetben ellentétes véleményükről, vagy 
más véleményükről, mint ami mondjuk egy bizottságban elfogadásra kerül. Van 
olyan műsorszám, hogy Képviselők. Minket a televízió nem tekint képviselőknek, 
pedig úgy gondolom, hogy képviselőként azonos jogaink lennének. A 
műsorszolgáltatás terén sem teljesítik az én álláspontom szerint azokat a 
feltételeket, amiket egy objektív és sokszínű tájékoztatásnak teljesítenie kellene. 
A pénzügyi részéhez én most nem kívánok hozzászólni. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Ne okozzon fejtörést sem a tulajdonosoknak, 
se másoknak se, ez a majdnem 30 millió Ft-os lyuk, ami a kiadás és a bevétel 
között van, ezért úgy terjeszteném elő szavazásra az üzleti terv elfogadását, hogy 
abban az esetben fogadjuk el az üzleti tervet, hogy ha a Zemplén Televízió 
mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb forrásokból próbálja 
meg ledolgozni ezt a különbözetet. Ez elkezdődött, hallható volt, hogy közel 4 
millió Ft-tal már ez a szám csökkent. Ez mindenképpen jó, de így mindenki 
számára értelmezhetővé válik, aki Újhelyben képviselő, vagy tulajdonosi 
képviselő. Szavazásra bocsátotta az üzleti tervet. 

Szavazás: a képviselő-testület 10 igen és 1 tartózkodással a Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadta. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Igazgató úrnak és a pénzügyi vezető úrnak 
felhívnám figyelmét, hogy van még egy napirendi pont, melyen itt kell lenniük, ez 
pedig a zárt ülés 1.napirendi pontja. Itt kell lenniük. Várjuk vissza Önöket. 

1647/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
54/2017.(III.23.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 

 

10.napirend 
Előterjesztés a IV. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel  
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására kössön szerződést a Dental Medco Bt-vel, 
konkrétan dr. Plésné dr. Vajda Antóniával. 

 

 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

Szavazás: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

837/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2017.(III.23.) határozata 
a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására szerződés megkötéséről  

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 
pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bekezdés b) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. 
évi II. törvényben, továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra figyelemmel, 
területi ellátási kötelezettséggel bíró IV. számú fogorvosi körzet ellátására a 
Dental Med Co. Bt-vel, képviseletében: dr. Plésné dr. Vajda Antóniával szerződést 
köt a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

Felhatalmazza a polgármestert  a szerződést aláírására. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 
valamint a B-A-Z Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére küldje meg.     

 

11.napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 
újraalkotására és a rendelet-tervezet indokolására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Viszonylag új rendeletről van szó, 
hisz tavaly alkotta meg ezt a rendeletét az önkormányzat. Hogy miért kerül mégis 
egy vadonatúj rendelet tervezet Önök elé, annak az az oka, hogy a jelenleg 
hatályban lévő rendeletnek a bevezető részében, feltehetően adminisztratív hiba 
miatt, de szerepel a felhatalmazást adó jogszabályok között egy olyan jogszabály, 
amelynek nem kellene ott lennie. A jogszabályszerkesztésről szóló előírások nem 
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engedik meg, hogy úgy módosítsuk a jelenlegi rendeletünket, hogy az kimarad, 
hanem új rendeletet kell alkotni. Ezt kivéve két lényegi változásra szeretném 
felhívni a figyelmet. Az egyik az, amit leírok az előterjesztésben is, hogy elmúlt 
időszakban megnövekedett a külső színhelyen történő esküvők száma. Ez ma már 
olyan nagyságrendű és annyi sok helyszínt jelent, én azt mondom, hogy 
szerencsére, hogy szinte az ember nem is gondol rá, hogy a város sétálóutcáján, a 
főtéren is lehet tartani esküvőt. De lehet a Magas-hegyi Sportcentrumban is 
tartani esküvőt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, mert színesíti azokat a 
helyszíneket és olyan új helyszínek fedeződnek fel, ami valóban méltó arra, hogy 
ilyen anyakönyvi események megtörténjenek. Az, hogy mikor lehet külső 
helyszínen esküvőt tartani, azt a rendelet korlátozza, hisz nagyon fontos, hogy 
biztosítani kell azt, hogy olyan időjárási körülmények között történjen ez az 
esemény, hogy se az anyakönyvezetőnek, se a családnak, se a házasulandóknak ne 
okozzon semmiféle problémát. Másrészt minden esetben biztosítani kell a 
megfelelő ünnepélyességet is. Megvizsgáltuk azt, hogy lehet-e előbbre hozni az 
anyakönyvi események külső helyszínének időpontját és arra jutottunk, hogy 
nem. Áprilisban még az időjárás nem kedvez a külső eseménynek, sőt az 
anyakönyvezető elmondása szerint még májusban is gyakran, ha az üdülőben van 
az esküvő, akkor elég hideg van és fáznak a résztvevők. Ugyanakkor jelenleg 
szeptember 30-ig lehet tartani. Ez az időpont két héttel kitolható október 15-ig, 
mert az utóbbi években többségében elég szép vénasszonyok nyara volt, és 
alkalmas volt a külső házasságkötésre. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
május 1-től október 15-ig mindig csak külső helyszínen történhet a 
házasságkötés, hisz nem lehet engedélyezni akkor, ha olyan az időjárási viszony. 
Ha esik, vagy nagy szél fúj, akár július 15-én sem engedélyezhető a házasságkötés. 
A másik változás, hogy a korábbi rendeletünk mellékletében szerepelt azon 
szolgáltatásoknak a díja, amelyeket biztosítottunk a házasulandók részére. Ilyen 
volt a szavalat, a technikusi díj, a pezsgős koccintás díja. Erre azt mondják, hogy 
ezt nem lehet ebben szerepeltetni, hanem ezeket külön megállapodás mellett kell 
biztosítani a házasulandóknak. Természetesen a jövőben a házasulandók 
rendelkezésére fogjuk bocsátani ezt a mostani mellékletet, mert ezt előre kell 
közölni, és előre kell tudniuk, hogy mit mennyiért vesznek igénybe. Valamint 
azért is, mert nem lehet eltérő díjat szedni a házasulandóktól ugyanazért a 
szolgáltatásért. Az előzetes hatásvizsgálat kiküldésre került a tegnapi nap 
folyamán. 

Lukács Tamás képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében elmondta, 
hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Kérdések: 

Schweitzer Tamás képviselő: Jegyző Asszonytól szeretném megkérdezni, hogy 
külső helyszínen konkrétan csak szabadtéri dolgot értünk, vagy például ha a 
Bortemplom megújul, akkor az is lehet külső helyszín? Az már nem időjárás 
függő. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Természetesen a külső helyszín azt 
jelenti, hogy nem a Polgármesteri Hivatalban történik az anyakönyvi esemény, 
hanem bárhol a város közigazgatási területén. Az a lényeg, hogy a város 
közigazgatási területén legyen és olyan megfelelő helyszínen, ahol ilyen eseményt 
meg lehet tartani. De ez lehet bent is, hisz most is van számtalanszor, hogy bent 
történik meg a szertartás. Viszont, ami nagyon fontos, hogy abban a helyiségben, 
ahol később a vacsora történik, ott nem lehet a szertartást megtartani. Külön 
helyszín kell, mert nem tartják méltónak, azt a helyszínt a szertartás 
megtartására. 

Vélemények: 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a saját véleményemet szeretném elmondani. 
Szerintem a házasságkötés a férfi és a nő esetében általában egyszer szokott 
megtörténni, van ahol ismétlődés van. De mégis azért ez egy egyszeri alkalom, 
ami bizonyára emlékezetes és fontos lesz a menyasszony és a vőlegény számára 
is. Ezért azt is gondolom, hogy legyen meg a lehetőségük arra, hogy ők válasszák 
ki a helyszínt, ők mondják meg, hol legyen a polgári esküvő aktusa. Ez a rendelet 
erre lehetőséget ad, de ez nekem mégsem tetszik. Azért nem tetszik, mert én nem 
kötném hónaphoz, évszakhoz, dátumhoz, hogy mikor lehet és mikor nem lehet 
külső helyszínen a rendezvény. Már csak azért is, mert a Képviselő úr által 
felvetett kérdésre adott válasz a külső helyszín terminus-technikus nemcsak azt 
jelenti, hogy kint, hanem azt is, hogy bent. Most december 16-án is bent 
bármelyik kiválasztott helyiségben lehet 24-25 fokot létrehozni fűtőtestekkel, 
aminek következtében alkalmas lehet az az épület, az a helyiség arra, hogy ott 
esküvőt tartsanak. Ugyanakkor, ha az ifjú pár úgy ítéli meg, hogy például 
november 6-án kint szeretnék tartani az esküvőt a Sétáló utcán, és ha az idő is 
megengedi, miért ne tehetnék meg? Ha nem ad lehetőséget, természetesen szóba 
sem jöhet az esküvő, amennyiben eső esik, vagy fúj a szél. Inkább azt mondanám, 
hogy bármikor, bármelyik évszakban létrejöhet az esküvő külső helyszínen, 
amennyiben a helyszínt a kijelölt anyakönyvvezető alkalmasnak tart és úgy 
gondolja, hogy minden szempontból megfelel az idő, és a hely ahhoz, hogy az 
esküvő biztonsággal lebonyolódjon. Ennek következtében teljes mértékig 
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alkalmazkodunk és kiszolgáljuk azt az elvárást és igényt a fiatalok részéről, hogy 
életük nagy pillanata, nagy rendezvénye az, általuk elképzelt módon történhessen 
meg. Azt gondolom, hogy ezt az előterjesztést még csiszolni kellene egy kicsit, 
mivel én is gyakorló házasságkötő vagyok, én is nősültem már egyszer. Tehát 
tudom, hogy ez mit jelent. Nehogy azt higgye valaki, hogy laikus vagyok. Aki még 
nem nősült, az ne is szóljon hozzá a napirendi ponthoz, de aki igen, annak van 
lehetősége, hogy hozzászóljon. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A külső helyszín bármikor lehet, a 
szabadtéri esküvő nem lehet bármikor. Tehát ott be kell határolni a 
hőmérséklethez és az egyéb időjárási körülményekhez is. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Egyetértek vele. A dátumot behatárolom 
január 1-től – december 31-ig. Amennyiben úgy ítéli meg az anyakönyvvezető, 
mondok egy példát: egy hideg időszakban azt mondja, ne haragudjon én nem 
fogom a hivatal udvarán megtartani az esküvőt, mert nem normális dolog – 10 
fokban esküvőt tartani szabadtéren. Nem lesz esküvő, nem fogja megtartani, mert 
jegyzői hatáskör nem fogja megengedni. De abban az esetben, ha minden 
rendelkezésre áll és egy folyó holtágán, gyönyörű napsütésben szeretnék 
megtartani ezt az esküvőt és ez elfogadható, az ötlet nem extrém, hanem kicsit 
vidám, kedves, akkor miért ne tehetnénk meg. Ezek a fenntartásaim. Úgyhogy én 
javaslom képviselőtársaimnak, hogy ezt ne fogadjuk el. Kérjük meg Jegyző 
Asszonyt, hogy kicsit dolgozzanak rajta, próbálják meg módosítani. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző:  a preambulum miatt mindenképpen 
el kell fogadni, megindokolva még jobban az én álláspontomat, erre határidők is 
vannak. Kérem, hogy ezt fogadják el. Több okból kifolyólag, egyrészt azért mert 
olyan jogszabályra hivatkozik, ami nem megfelelő, másrészt azért, mert a jelenlegi 
rendelet mellékletét hatályon kívül kell helyezni. Még egyet az időpontra: három 
hónappal azelőtt jelentkezik be az ifjú pár. Megmondani azt, hogy akkor meg 
lehet-e tartani a város központjától 5 km-rel arrébb, külső helyszínen, ezt senki 
nem tudja megmondani. Azt viszont tudjuk és napi probléma az, hogy a 
házasulandók először azt szervezik le, hol történjem meg az ún. lakodalom és 
utána jönnek ide időpontot egyeztetni, nem pedig fordítva. Ebből kifolyólag 
fordulhat olyan elő, hogy július 1-én akar esküvőt, azt pedig tiltja a jogszabály, 
mivel munkaszüneti nap és nem lehet munkaszüneti napon esküvőt tartani. Majd 
ha eltörlik a köztisztviselői nap munkaszüneti nappá történő nyilvánítását, akkor 
majd lehet, de jelenleg nem. Utána viszont, mivel előzőleg engedélyezve volt a 
külső helyszín, de ha kimegy az anyakönyvvezető és azt mondja, hogy nem tudja 
megtartani a szertartást, mert fúj a szél, hideg van, de a pár ragaszkodik hozzá. Ez 
nagyon kellemetlen az anyakönyvvezető részére és lehet, hogy jogszabály 
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ellenesen fogja lecelebrálni az esküvőt. De én hajlandó vagyok ezt visszahozni, de 
azt kérem, hogy ezt most fogadják el. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Az elmondott kérést figyelembe véve, most 
fogadjuk el a napirendi pontot és erre az egy elemére térjünk vissza a 
rendeletnek, természetesen nem az egészet kell visszahozni, a 4.§ (3) bekezdést. 
Sietni sem kell vele, szerintem májusban térjünk vissza rá. Így ezzel a 
kiegészítéssel javaslom a képviselői-társaimnak a rendelet elfogadását. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és meghozta az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta azon javaslatát, hogy a 
májusi ülésen a rendeletet tárgyalja újra a testület a szabadtéri események 
időkorlátozása vonatkozásában. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a 
polgármester javaslatát elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

1915/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2017.(III.23.) határozata 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
májusi testületi ülésre készítse el az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot, mely a szabadtéren engedélyezhető 
események időkorlátjára vonatkozik. 
 
Határidő: 2017. májusi testületi ülés 
Felelős: jegyző 
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12.napirend 
Előterjesztés vis maior támogatás iránti igény benyújtásáról 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselőtársaim megkapták az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést, ami a pince beszakadásos vis maior pályázatot jelenti, 
ennek a beadását. Jó lenne kiadásainkat csökkenteni azzal, ha ez a pályázat 
beadásra kerülne és sikerülne 90 %-ban a forrást megkapni, rendelkezésre állna. 
Viszonylag sok vis maior pályázatot adtunk be az elmúlt időszakban. Nincs jó 
hírem. Még Gyarmati kollégám készítette azt a színes belvárosi térképet, ahol 
azok a pincék, pinceágak voltak bejelölve, amelyek a hivatal körül, jobbra, balra, a 
föld alatt vannak. Más színnel vannak bejelölve azok, azt hiszem rózsaszínnel, 
amelyek veszélyese állapotban vannak. Legalább 5-6 ilyen pince még van. Ilyen 
csapadékos idő után ezek a problémák újra és újra előjöhetnek. Nem kizárt, hogy 
még ebben az évben, vagy a következő évben újabb pályázatot kell beadnunk, 
ezen pincékkel kapcsolatban. Ennyit kívántam kiegészítésként információként 
átadni képviselő társaim részére.  

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati  javaslatot. 

Szavazás: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

3031/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2017.(III.23.) határozata 
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 345 414 azonosító 
számon vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügymisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely Széchenyi tér 2804/5 hrsz. alatti 
közterületen (közpark) pince beszakadás helyreállítása 

A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Széchenyi tér  2804/5 hrsz. alatti közterület 
(közpark)  
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2017. év % 
Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

872.617 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
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Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási 
igény 

7.853.553 Ft 90 

Források összesen 8.726.170 Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.726.170 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni. 
A testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.09.) rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

13.napirend 
Előterjesztés a felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyelet ellátására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Én vagyok előterjesztője a napirendi pontnak. 
Nincs szóbeli kiegészítésem a napirendi ponthoz. Javasolom az elfogadását. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót az Elnök Asszonynak. 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen 
szavazattal egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a felnőtt- és 
gyermek házi orvosi ügyeletet továbbiakban is vállalkozás formájában 
működtessék. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért 
szavazást rendelt el. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen szavazattal, (Kracson Norbert 
képviselő rövid távollétében) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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2057/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2017.(III.23.) határozata 
felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet feladatainak ellátásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátását vállalkozási formában kívánja 
biztosítani. 

Felkéri a polgármestert, hogy  

1. az önkormányzat közbeszerzési szabályzata II. fejezet 2. pontjában foglaltak 
szerinti feladatkörében eljárva a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
gondoskodjon. 

2. levélben keresse meg Alsóberecki és Felsőberecki önkormányzatait, hogy a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával az ügyeleti ellátás vonatkozásában, 
valamint a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával önkormányzatunkat bízza meg, a 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadás céljából 
részükre küldje meg. 

14.napirend 
Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat benyújtására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Amennyiben ez a pályázat nyer, 
akkor olyan fejlesztés történhet meg a Városi Könyvtárban, amely olyan 
problémákat old meg, melyek nagyon régóta állnak fent. Itt gondolok az 
elektromos hálózat cseréjére, a nyílászárók cseréjére, akár érintésvédelmi 
vizsgálatokra. Ezzel egyidejűleg a szolgáltatás színvonala is nő. Elkészült 
időközben a pályázat költségvetése és 28.260.826,-Ft-ra lehetne benyújtani a 
pályázatot.  

Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 

Szamosvölgyi Péter Polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a pályázat 
benyújtásához járuljon hozzá. 
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S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen szavazattal (Kracson Norbert képviselő 
rövid távollétében) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

2311/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2017.(III.23.) határozata 
EFOP-4.1.89-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális hozzáférés biztosítása” pályázat benyújtásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „A 
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” EFOP-
3.7.3-16 kódszámú pályázati kiírásra. 
 
A pályázat keretén belül az önkormányzat fenntartásában működő 
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban a meglévő informatikai olvasóterem 
korszerűsítése, nyílászárók cseréje, elektromos hálózat átépítése, 16 db 
tanulóasztal, 2 db laptop és szoftverek, projektor és vászon kerül beszerzésre.  
Kialakításra kerül egy feldolgozó-digitalizáló helyiség, nyílászárócsere, a helyiség 
belsőépítészeti felújítása, digitalizáló gép, könyvtári feldolgozó munkaállomás 
valamint fénymásoló kerül beszerzésre. Az elavult vizesblokk teljes átalakítása, 
felújítása, mozgáskorlátozott mosdó kialakítására is sor kerül. 
A pályázat megvalósításának összköltsége: 28.260.826.- Ft. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Igényelt támogatási összeg: 28.260.826.- Ft. 
A pályázat megvalósítási ideje 24 hónap, fenntartási kötelezettség 5 év. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

15. napirend 
Előterjesztés a IV. számú gyermek házi orvosi körzet ellátására 
 
Csernainé Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az 
előterjesztést. 
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Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a 
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen szavazattal (Kracson Norbert képviselő 
rövid távollétében) egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

2207/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2017.(III.23.) határozata 

a IV. számú gyermek háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 
kötött háziorvosi vállalkozási szerződés felmondásának elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SAU-PED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt.  - képviseli dr. Tóth Dezső gyermek háziorvos - 2013. március 
elsején területi ellátási kötelezettséggel végzett önálló orvosi tevékenység 
ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés felmondását 2017. augusztus 31-el 
elfogadja. 

Felkéri a praxisjog jogosultját, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan,  

1. hogy a rendelkezésre álló hat havi időtartam alatt 2017. augusztus 31-ig, 
kívánja-e a praxisjogot értékesíteni, valamint  

2. értékesítés esetén jelölje meg a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
személyét. 

 

16. napirend 
Mezőkövesdi Tankerületi Központ kérelme feladatellátásához szükséges 
ingatlan biztosítására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselőtársaim látták a levelet, melyet 
Bozsikné Víg Marianna tankerületi igazgatónő küldött nekem, illetve rajtam 
keresztül az önkormányzatnak. Ebben megjelölik, hogy milyen célra kérnék az 
ingatlant, és megjelölik, hogy melyik ingatlanról van szó. Ez a Hajnal u. 8. szám 
alatti ingatlan, mely korábban óvodaként működött. Itt van egyelőre a 
belvárosban, üresen és kihasználatlanul. Természetesen az állagmegóvása hagy 
kívánni valót maga után. Mindezek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatónőjének kérésére adjunk igenlő 
választ. A Spartacus Klub mindig is más célú egység volt, az idősebbek, mint 
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például én emlékszem rá, az volt a Herukon ebédlője, volt ott üzlet is. Sok 
mindenre használták, most is használjuk, most az önkormányzat és a közmunka 
program miatt van rá szükség. Tehát ezt a kérést, támogatást annyiban 
egészíteném ki, hogy ez a helyiség maradjon az önkormányzat kezelésében, 
használatában. Persze ki is adhatjuk, de olyan tevékenységre, amely megfelel egy 
óvodai, kollégiumi szomszédságnak. Tehát egy kocsmát, vagy diszkót nem lehet 
ott csinálni. Ezzel a kiegészítéssel javaslom Képviselőtársaimnak, hogy fogadjuk el 
a kérést. Az előterjesztésről a Nevelési Bizottság tárgyalt. 

Szőnyi István bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és azt javasolja a 
testületnek, hogy a Mezőkövesdi Tankerületi Központ kérelmének adjon helyt és 
biztosítsa számukra a Hajnal u. 8. sz. alatti ingatlant, a használati és 
együttműködési megállapodást kösse meg. 

Kérdés, vélemény a kérelemmel és a bizottság javaslatával kapcsolatban nem 
hangzott el. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérem úgy elfogadni az előterjesztést, hogy az 
ingatlan átadásra kerüljön. Szavazzunk. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a kérelemnek 
helyt adott és az alábbi határozatot hozta: 
 

2839/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2017.(III.23.) határozata 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ  feladatellátásához szükséges ingatlan 

biztosítására irányuló kérelmének elbírálásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ kérelmének helyt ad és az önkormányzat tulajdonában lévő 
Sátoraljaújhely Hajnal u. 8. szám alatt lévő ingatlanra – a különbejáratú alagsori 
helyiség kivételével - együttműködési és használati megállapodást köt. 

A Hajnal u. 8. szám alatti ingatlanban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI 
Sátoraljaújhelyi tagintézménye pályázati pénzeszközök igénybevételével a 
súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásához óvodai és kollégiumi 
ellátást biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési és használati megállapodás 
megkötésére. 
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17.napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési tervének 
felülvizsgálati és digitálisan kezelhető rendszerben történő felvezetése 
tárgyú munka településszerkezeti tervet érintően javaslatra 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Mint tudják képviselő társaim kötelező ennek a 
feladatnak a végrehajtása. Településrendezési tervet felül kell vizsgálni, ráadásul 
a Világörökségi Tervtanács és Világörökségi Kézikönyv és sok minden egyéb, a 
főépítészi és egyéb szűrőket kell beépíteni ezeknek a munkáknak az 
elvégzéséhez. Ebben meg lehet fogalmazni mindazokat az elvárásokat az 
önkormányzat részéről, az itt élők részéről, amelyet mi fontosnak tartunk. Ez egy 
nagyon fontos stratégiai napirendi pont. Ez nem a mának szól, hanem egy hosszú 
időszaknak a fejlesztési irányait veti papírra és tünteti fel a térképen. Ezzel 
kapcsolatban, ha vannak javaslatok és ezek megállják a helyüket, akkor itt van a 
lehetőség, hogy ezeket megtegyük. 

Palicz István bizottsági elnök: Részletesen tárgyaltuk a napirendi pontot. 
Matolcsy úr pontonként tájékoztatta a bizottságot arról, hogy mely pont milyen 
irányultságot, irányt mutat és ezért kérném Polgármester urat, hogy biztosítson 
arra lehetőséget, hogy Osztályvezető úr menjen végig pontonként és röviden 
mondja el nekünk, hogy melyik pontnál miről van szó. A száraz címmel 
ellentétben a város számára és a lakosság részére is közérdekű információkat 
tartalmazhat, támogatjuk az előterjesztés elfogadását. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: A kérdések és a vélemények előtt adnám meg a 
szót az Osztályvezető úrnak és utána mennénk sorba a pontokon. 

Matolcsy Péter osztályvezető: A bizottsági ülésen már részletesen kibontottam a 
jelen határozati javaslatban lévő pontokat, most csak vázlatosan. Tehát az 1. 
pontnál az ipari terület bővítése szükséges a városnak, a jelenlegi iparterületek 
már beteltek. Az előzetes vizsgálatok is azt mutatták, hogy a déli iparterület 
kiváló adottságokkal rendelkezik fekvését tekintve. Viszont a Vízügyi Hatóság 
által közétett nagyvízi meder, ez a Bodrog elöntési területe jelentősen 
befolyásolja, hogy a város merre tud terjeszkedni. Majdnem azt is mondhatnám, 
hogy egy kényszerpályán mozogva, de azért kiváló lehetőségekkel rendelkezünk. 
Ez azt jelenti, hogy a Ronyva-patak és az országhatár közötti terület, ez a Volán 
telep melletti, attól keleti irányban elhelyezkedő terület az, ami ebből a célból, 
mint fejlesztési terület meghatározható. Ennek közlekedési hálózatba 
kapcsolására a Húsipar és a volt Bútorgyár közötti útszakasz kínál lehetőséget.  
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2. pont: Közlekedési hálózat, a 37-es út tehermentesítő nyomvonala 
tulajdonképpen egy kényszer megoldásból került a Köztársaság utcára, elég sok 
problémát okoz. Felül kell vizsgálni, hogy ezt a nyomvonalat olyan helyre 
helyezzük át, ahol kevésbé érint lakóterületeket. Erre egy kézenfekvő megoldás 
lehet az Ó-Ronyva partján elhelyezni ezt a nyomvonalat. Ezzel tulajdonképpen a 
két Ronyva közötti terület visszakapcsolásra kerül a város vérkeringésébe. 
Ezentúl szükségesnek tartjuk, mint elkerülő útnak a nyomvonalát is kijelölni. 
Sajnos itt is kényszerpályán mozgunk, mert a város be van szorítva a Magas-hegy 
és az országhatár közé. Elképzelhető, hogy ennek a nyomvonala szintén Szlovákia 
területére kerülne. 

3. pont: Zavaró hatású gazdasági területeknél védőterületek kijelölése. Ez két 
ponton is érdekes lehet, az egyik az északi oldalon a csirketelep környéke, ami 
zavaró hatású, de meglévő üzem. A másik, már a bizottsági ülésen is felvetésre 
került a déli ipari területen a La-re-jó, mint olyan zavaró hatású, ipari 
tevékenységet folytató létesítmény, ami az ipari övezeti besorolásoknak ugyan 
megfelel, de zaj és szaghatását tekintve mindenképpen indokolt, hogy egyrészt a 
lakóterületek felé, illetve a zártkerti művelésű ingatlanok felé is védő zöld 
kerüljön kijelölésre. 

4. pont: Túlzó lakóterületek: A városban ez annyira nem is érdekes. Már a korábbi 
rendezési terv elfogadásának időszakában is az akkori állami főépítészi vélemény 
megfogalmazta, hogy nyugati irányba a hegy felé a város ne nagyon terjeszkedjen, 
az nem kívánatos. Talán ez a probléma leginkább Széphalmot érinti. Ott már a 
jelenleg hatályos rendezési terv olyan lakóterületi fejlesztési területeket olyan 
mértékben határoz meg, ami a jelenlegi beépítettségnek is többszörösét jelenti.  
Sajnos azt kell mondani, hogy erre a mai időszakban nincs igény. Megszondázva a 
területek tulajdonosait Széphalomnál a nyugatra eső Brezsina felé területeken 
mezőgazdasági művelés az, ami jelenleg is folytatásra kerül és a tulajdonosok a 
jövőben is ezt folytatni szeretnék. Természetesen a településrészen nem teljes 
mértékben kerül ez visszavételre, hanem csak a kívánatos mértékben, tehát a 
Hosszúláz és környékén megmaradnak bőséges fejlesztési területek, melyek a 
jelenlegi fejlődést tekintve akár közép-, de lehet, hogy hosszútávon is kielégítik az 
igényeket. 

5. pont: Vegyes funkciójú területek: Az elmúlt időszakban egyre inkább igényként 
jelentkezett olyan kisebb és közepes vállalkozások részére terület biztosítása, 
akik 300-500 m2-es termelő tevékenységű ipari épületeket, gazdasági épületeket, 
vegyes funkciójú épületeket szeretnének létesíteni. Ezeknek kerestek területeket. 
Sajnos azt kellett mondanunk, hogy Sátoraljaújhely nem rendelkezik ilyen 
területtel. Egyrészt a jelenleg hatályos rendezési tervünk és építési szabályzatunk 
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ipari területek vonatkozásában olyan jelentős korlátozó tényezőket tartalmaz 
beépítési mutatószámok és telekalakítás tekintetében, hogy fél hektárnál kisebb 
területet kialakítani nem lehet. Most ezek a kisvállalkozások munkahelyet 
teremtenének, és tovább sorolhatnám gazdasági pozitív hatásait. Tehát ezeknek 
is helyet keresve próbálja a tervező azokat a területeket feltárni, ez első körben a 
Határ út menti területeket célozta, ami a jelenleg hatályos tervben lakóterület 
funkcióval szerepeltek, de kívánatosnak tartjuk ott egy ilyen gazdasági terület 
kijelölését. Itt lehetőséget adhatnánk arra is, hogy a vállalkozások 
lakásproblémáikat is ott helyben megoldják. Tulajdonképpen valamilyen szinten 
egy vegyes funkciójú terület, azért azt hangsúlyoznám, hogy elsődlegesen ez 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenység. Az különbözteti meg az ipari területnek 
a másik nagy válfajától, hogy ez nincs jelentős zavaró hatással a lakóterület 
funkcióra. A város északi részén vagyunk, uralkodó szélirány észak, tehát itt azért 
olyan tevékenységet nem lehet majd végezni, ami zavaró hatással lenne. 
Kereskedelmi és szolgáltató területeknél keresni kell annak lehetőségét, hogy a 
város egyéb beépített területein pontszerűen tudjunk ilyen területeket találni. 
Erre van igény. 

6. pont: Középületek: Az elmúlt időszakban ezek visszatérő témák. Ez a Börtön és 
a Tűzoltóság kérdése. Egy új tűzoltó-laktanya kérdése. Ezeknek olyan övezeti 
besorolást és területeket kell találni, ahol alkalom adtán ezen funkciók is 
elhelyezhetők, de amennyiben ezek a funkciók majd az idő haladtával 
szükségtelenné válnak, egyéb fejlesztési területként is figyelembe tudjuk venni. 

7. pont: Csapadékvíz-elvezetés: Erről úgy gondolom, sokat nem kell, hogy 
beszéljek. Városrészek tekintetében elkészültek pályázatok, de vannak 
problémáink. Kiemelném Széphalom déli részének problémáját, ahol a Brezsina-
tetőről a Rugógyár környezetében lezúduló csapadékvíz az elmúlt időszakban 
nem kis problémákat okozott mind a közútnak és az önkormányzatnak is. A 
közutat elönti, balesetveszélyt okoz, már volt is. Tulajdonképpen nem szabad 
kihagyni ebből a körből Sátoraljaújhely várost, illetve a többi városrészt sem. 
Különös figyelmet kell fordítani valamennyi érintett területen. 

8. pont: Magas-hegyi kilátás: A város már megfogalmazta a korábbi időszakban is, 
hogy egyik fő kitörési pontja a turisztika. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy 
mind a Torzsás irányából a Magas-hegyre, illetve a Magas-hegyről a Torzsás 
irányába a kilátást védeni kell. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen, ha még el is 
helyezünk gazdasági, kereskedelmi, lakó, Zemplén Kalandpark fejlesztési 
funkcióit, olyan megjelenésű épületeket, létesítményeket kell és szabad 
elhelyezni, amelyek a látványt nem befolyásolják. Nagyon kisarkítva, egy 
sertéstelepet nem célszerű létesíteni. A libegőről lefelé haladva nem ez az a 
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látvány, amiért az a fél millió turista ellátogat Sátoraljaújhelyre, amiről 
Polgármester úr is beszélt. A jelenleg hatályos építési szabályzatunk, ez a 
szabályozási tervnek egyfajta melléklete, az abban szereplő mutatószámok már 
az elfogadás időpontjában is sok adminisztratív hibát tartalmaztak. Ez sok 
esetben korlátja volt akár önkormányzati, akár magántulajdonú, akár 
vállalkozások fejlesztéseinek is. Tulajdonképpen ez most még nem érintené azt a 
település-szerkezetet, amire a többi pont utal az előterjesztésben, de fontosnak 
tartjuk azt megjegyezni, hogy most nyilvánítsuk ki a testület azon szándékát, hogy 
ezek a mutatószámok életszerűek legyenek, ne tartalmazzanak olyan korlátokat, 
amelyek az elmúlt időszakban megjelentek. Talán a legfontosabb pont a 10. pont. 
Valamennyi önkormányzati fejlesztési igényre az új településrendezési terv adjon 
lehetőséget, adja meg azokat a szabályozási korlátokat, lehetőségeket, amikkel 
azok a létesítmények, épületek és egyéb létesítmények elhelyezhetőek legyenek, 
amiket az önkormányzat egyrészt pályázatban már beadott, akár meg is nyert, és 
amit beadni tervez a közeljövőben. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

Kérdések: 

Pasztorniczky István képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy ez a stratégiai döntés 
lehetőséget biztosít-e arra, hogy lakóterületeket átminősítsünk. Megmondom, 
mire gondolok. Például a Certa Kft. környékén lakóterületek vannak, aminek a 
besorolása ipari területté változott, az ott lakók panaszkodnak, a Kft-nek nincs 
lehetősége terjeszkedni. Arra gondoltam, hogy fejlesztési tartalék területnek 
nyilvánítani, nem tudom mi szakmailag a helyes megnevezés? A másik kérdésem 
pedig az, hogy van-e lehetőség arra, hogy a MÁV területének rovására a város, 
vagy az ipari területet bővítsük? Itt arra gondolok, hogy hatalmas pályaudvar volt 
valamikor, amikor még Csap felé vezető vasútvonal is élő volt. Ma már csak a 
helyet foglalja, a bontandó vagonok tárolására használja a MÁV, de gyakorlatilag 
közlekedési funkciója nincs. Ugyanúgy a hídnak sincs semmiféle funkciója. Ezt fel 
lehetne használni közúti kapcsolat létesítésére a bővítendő ipari terület felé. Nem 
lehet-e kijelölni helyeket saját felhasználásra a MÁV-tól? 

Matolcsy Péter osztályvezető: Természetesen Képviselő Úr! A település szerkezeti 
terv azt jelenti, hogy a város egyes területein a szerkezetet határozzuk meg. 
Kijelölünk ipari területeket, azon belül vannak zavaró hatású ipari tevékenységek, 
illetve vannak a kereskedelmi szolgáltató, lakóterületek, településközponti 
területek. Igen, tehát Certa Kft-re kitérve, ezt mi már a településrendezési terv 
megkezdésekor átadtunk a tervezőnek egy 20-60 pontos listát, ami között 
szerepelt a Certa Kft. melletti terület. Ez a Batthyány utcának az az oldala, sőt akár 
még a tervező javaslatot tesz, hogy akár az Árpád utcáig is kitolható. Tehát 
jelenlegi besorolású területek változtatására természetesen most van lehetőség, 
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sőt most kell, hogy megtörténjen. Úgy ahogy az új ipari terület kijelölésénél 
beszéltem erről. Ugyanúgy természetesen más területeken is. Utaltam 
Széphalomnál arra, hogy ahol túlzó volt a lakóterület, akkor a képviselő-testület 
vissza fogja minősíteni mezőgazdasági, vagy gazdasági területté, amit a terv 
tartalmaz. Nyilván a MÁV területén is van erre lehetőség. Hangsúlyozom, hogy a 
rendezési terv nem vizsgál és nem is kell, hogy vizsgáljon tulajdonviszonyokat, az 
egy másik kérdés. A rendezési terv, a szerkezeti terv, és a szabályozási terv 
lehetőségeket, kereteket határoz meg, nem egzakt fejlesztéseket tartalmaz 
természetesen, kivéve az önkormányzati fejlesztéseket. Az, hogy az milyen 
tulajdonban van, és majd hogyan lehet megegyezni a MÁV-val, hogy tőle elvenni a 
területeket, gondolom nem lesz egyszerű feladat. A MÁV területét ilyen 
szempontból eddig még nem vizsgáltuk. Ezt felírtam és a tervezőnek el fogom 
juttatni, hogy egy vizsgálatot megér ez a kérdés. Nyilván ez vonatkozik a hídra is, 
ami Záhony és csapi vasútvonalnak a hídja. Ezeket jelezni fogom a tervezőnek, 
hogy vizsgáljuk felül. 

Vélemények: 

Kracson Norbert képviselő: A bizottsági ülésen is felvetettem, és csak azért, hogy 
a testületi ülésen is elhangozzon, három terület kapcsán úgy gondolom, hogy 
szem előtt kell tartani, és megvizsgálni, hogy a mostani besorolások megfelelnek-
e. Ez a három terület a Mikszáth Kálmán utcán található volt tejüzem, a volt 
Herukon épülete, és ha a pályázat sikerül a volt VESZ telep a Batsányi utcán. Ha 
elköltözik a volt laktanyába a Városellátó Szervezet, akkor ott is egy olyan terület 
marad, melynek meg kell vizsgálni, határozni a besorolását, funkcióját. Nem 
biztos, hogy a mostani besorolású területként kell nyilvántartanunk. Tekintettel 
arra, hogy elhangzott, hogy a településrendezési terv nem vizsgálja, hogy milyen 
tulajdonviszonyok vannak, a biztonság kedvéért, két területnél magántulajdonról 
van szó, nem biztos, hogy középtávon akarják működtetni.  Úgy gondolom, ezt át 
kellene gondolni. 

Palicz István képviselő: Egy élő példát szeretnék felvillantani azzal kapcsolatban, 
hogy miért van szükség egy ilyen tervre és kimondottan a csapadékvíz 
elvezetésre és arra, hogy összefüggésében kell vizsgálni a folyóvizeket és a 
csapadékvíz elvezetést. Hiszen látni fogjuk az önkormányzati 
vagyonhasznosításnál, hogy érkezett egy kérelem arra, hogy egy vízmosást 
idegenítsen el az önkormányzat. Ha önmagában olvastuk volna az előterjesztést, 
akkor azt mondhatnánk, hogy miért ne? Ott áll egy olyan terület, amelyre azt 
mondják az ott lakók, hogy arra már nagyon régen nem járt víz. Ha 
összefüggéseiben nézzük meg ezt az egészet, akkor azt látjuk, hogy erre a 
területre szükségünk lesz. Voltak javaslatok a bizottsági ülésen is, ugyanígy 
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felmerült gondolatként az, hogy a Tesco-hoz bevezetett kamionforgalom kérdését 
nem oldhatjuk-e meg úgy, hogy a Csörgői úton kivisszük a magyar és szlovák 
határon lévő útra. Minden ilyen dolgot érdemes átgondolni, hiszen nem pontos 
tervekről van szó, hanem irányultságokról, hogy hogyan és milyen irányban 
haladjon a város. 

Pasztorniczky István képviselő: Eddig kérdésként hangzott el, de most 
javaslatként mondanám, hogy vizsgálja meg a tervező a teljes MÁV terület 
csökkentésének a lehetőségét az ipari terület bővítésének javára. Bár kérdésként 
nem tettem fel, de bennem van, hogy most egy hosszú tervezési folyamatnak az 
egyik lépésénél tartunk. Van-e osztályvezető úrnak arra információja, hogy a 
további lépések milyen időpontban várhatóak, illetve hogyan lesz ennek a 
társadalmasítása. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Majd adunk lehetőséget, vagy elmondja 
osztályvezető úr a Zemplén Televízióban. Itt most már nincsen erre lehetőség. 
Próbáljuk meg magunkat kordában tartani a saját szavainknak megfelelően, de 
valóban fontos, hogy az információ kimenjen. Azt hiszem, hogy a televízióban 
érdemes megismételni mindazt, ami itt elhangzott. Ami elhangzott javaslatként 
Kracson Norbert képviselő társam és Pasztorniczky István képviselő társam 
részéről, azokat tekintsük annak, ezek épüljenek be a rendezési tervbe, illetve 
annak felülvizsgálatába, a határozatba. Ezekkel együtt nem kérdésekre, hanem 
javaslatokra utalok, amikor azt mondom, hogy ezekkel a felvetésekkel fogadjuk el 
az előterjesztést. 

Szavazás: a képviselő-testület 11 igen- 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést és a mellékletét képező határozati javaslatot az elhangzott két 
kiegészítéssel elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2151/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

62/2017.(III.23.) határozata 
a „Sátoraljaújhely Város Településrendezési Tervének felülvizsgálata, és 

digitálisan kezelhető rendszerbe történő felvezetése” tárgyú munka 
településszerkezeti tervet érintő elvi javaslata elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sátoraljaújhely Város Településrendezési 
Tervének felülvizsgálata kapcsán az alábbi tervezési irányokat határozza meg: 

1. Újabb területek bevonásával bővíteni kell az ipari területeket, különös 
figyelemmel a jelenlegi déli ipari terület kiterjesztésére. 
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2. Felül kell vizsgálni a városon áthaladó tehermentesítő út nyomvonalát és 
indokolt kijelölni egy Sátoraljaújhely várost elkerülő út nyomvonalat. 

3. A meglévő zöldsávok megtartása mellett új zöldsávokat kell kijelölni a zavaró 
hatású gazdasági és ipari területek környezetében. 

4. Felül kell vizsgálni a jelenleg kijelölt lakóterületek nagyságrendjét. 

5. Felül kell vizsgálni, hol lehet vegyes funkciójú területeket létrehozni annak 
érdekében, hogy a gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatói beruházási igények 
kielégíthetőek legyenek.  

6. Biztosítani kell olyan területeket, melyek alkalmasak középületek 
elhelyezésére. 

7. Sátoraljaújhely város teljes területére vonatkozóan vizsgálni kell a 
csapadékvíz-elvezetés összefüggéseit. 

8. A Magas-hegyi kilátás biztosítása érdekében olyan megoldást kell keresni, hogy 
az ne legyen ellentétes a város turisztikai terveivel.  

9. Felül kell vizsgálni valamennyi építési övezet beépítési mutatószámait. 

10. A MÁV állomás területét érintően vizsgálni szükséges, hogy a jelenlegi 
használaton kívüli területek milyen más építési övezeti besorolást kaphatnak.  

11. Vizsgálni szükséges, hogy a Mikszáth Kálmán utcán található Tejipar, a 
Vasvári utcán a HERUKON és a Batsányi utcán a Városellátó Szervezet telephely, 
volt ipari ingatlanok milyen új építési övezeti besorolást kapjanak. 

10. A Településrendezési Terv tervezetében szerepeltetni kell minden 
önkormányzati fejlesztési igényt. 

Felhívja a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft-ben közreműködő 
tervezőket, hogy Sátoraljaújhely Város Településrendezési Tervének 
felülvizsgálatakor fentieknek szerezzenek érvényt. 

 

18.napirend 
Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 
Palicz István bizottsági elnök: Pontról pontra haladnék és úgy mondanám a 
bizottság javaslatait. 

1. Liciteljárás keretében történő elidegenítést javasolja a Képviselő-testület 
részére a bizottság. Ez egy pince megnevezésű ingatlan és az induló licitár 
1.380.000,-Ft. A kijelölt vevő pedig a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
legyen. 
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2. Széchenyi Programiroda és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére adja 
térítésmentes használatba, határozott időtartamra a Széchenyi 
Programiroda és Szolgáltató Nonprofit Kft. fennállásáig a nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget. 5 igen szavazattal javasolja ennek megtételét a 
bizottság. 

3. Elutasítást javasol ebben az esetben a bizottság. Itt a bérleményre 
vonatkozó 18.994,-Ft továbbszámlázott vízdíj hátralék elengedéséről szólt 
az előterjesztés.  

4. Az előző napirendi pontnál szóba hozott napirendi pont következik. 
Egyhangú igennel javasolja a bizottság a Képviselő-testület részére, hogy 
utasítsa el az itt megjelölt lakosnak a kérelmét, amelyben a 4110-es hrsz 
alatt felvett vízmosás megnevezésű 800 m2 térmértékű ingatlan 
megvásárlását kérte. 

5. A 2016-os esztendőben, amikor már a 15 millió Ft-os lakásvásárlási 
alapunk kimerült, akkor jó néhány esetben azt javasolta a bizottság a 
Képviselő-testület részére, hogy halassza el a döntést. Most kerülhetnek 
ismét elénk ezek a kérelmek, mivel elindult a 2017-es esztendő.   18 ilyen 
kérelmet láthatunk a táblázatban. Ebből négy esetben tett arra javaslatot a 
bizottság, hogy tegyen ajánlatot az önkormányzat, vagy vásárolja meg az 
ingatlant. Sorolom azt a négy ingatlant, melyben a bizottság azt javasolja a 
Képviselő-testület számára, hogy az önkormányzat vásárolja meg, vagy 
tegyen javaslatot. 
- a táblázatban a 7. sorszámú: 302/A/2 hrsz-ú ingatlan, mely 1 szobás 

komfortos komfort fokozatú társasházi ingatlan, 2.860.000,-Ft értékben, 
- a táblázatban a 16. sorszámú: a megvásárlást javasolja a bizottság, 

1248/A/A hrsz-ú ingatlan, 2 szobás összkomfortos komfort fokozatú, 
társasházi lakásingatlan 2.135.000,-Ft értékben, 

- a táblázatban a 17. sorszámú: a megvásárlást javasolja a bizottság, 1 
szobás komfortos komfort fokozatú társasházi lakásingatlan, 850.000,-
Ft értékben, 

- a táblázatban a 18. sorszámú: az a javaslat, hogy tegyen vételi ajánlatot 
a 1274 hrsz-ú, Rákóczi u. 2.sz. alatt található ingatlan vételére 10 millió 
Ft értékben. 

A fel nem sorolt 14 ajánlat esetében az elutasítást javasolja a bizottság a 
Képviselő-testület részére. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel és a bizottsági javaslatokkal kapcsolatban 
nem hangzott el. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Mindig azt mondom feltenni szavazásra, amely 
a bizottság javaslata volt és ehhez képest lehet majd a gombot nyomni. 

1.Liciteljárással elidegenítés, aki egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta. 
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2.Széchenyi Programiroda részére térítésmentesen az iroda fennállásáig 
használatba adás 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta. 

3.Nem javasoljuk a vízdíj hátralék elengedését. 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 

4.Nem javasolja a bizottság a vízmosás elidegenítését. 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás  szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 

5.A négy kijelölt ingatlan megvásárlására ajánlat tétel 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen-11 igen szavazattal egyhangúlag a 
bizottság javaslatát a 4 ingatlan megvásárlására vonatkozóan elfogadta. 

6.A bizottság javaslata, illetve határozata szerint 14 eladásra felajánlott ingatlan 
esetében a kérelem elutasítását javaslom elfogadni. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen-11 igen szavazattal egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 

A képviselő-testület fenti szavazások eredményeként az alábbi határozatokat 
hozta: 

69/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

63/2017.(III.23.) határozata 
önkormányzati vagyon hasznosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete liciteljárás keretén belül 
elidegeníti, az önkormányzat tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 514/A/4 hrsz-ú, 
a valóságban 3980 Sátoraljaújhely Sziget utca 5. szám alatti, 69 m2 alapterületű, 
pince megnevezésű ingatlanát. 
 
Induló licitár: 1.380.000.- Ft 
Kijelölt vevő: a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a licit nyertesével az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
Határidő: 2017. április 30. 
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69/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

64/2017.(III.23.) határozata 
Önkormányzati vagyon hasznosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 
Programiroda és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére térítésmentes használatba 
adja, határozott időtartamra 2017. január 1. napjától kezdődően a Széchenyi 
Programiroda és Szolgáltató Kft. fennállásáig, az önkormányzat tulajdonát képező 
Széchenyi tér 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. március 31. 
 

69/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

65/2017.(III.23.) határozata 
továbbszámlázott vízdíjhátralék elengedése iránti kérelem elutasításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Fényes 
Tiborné Sátoraljaújhely Rózsa u. 8.  fsz/1 szám alatti lakos kérelmét, melyben a 
Sátoraljaújhely, Viola u. 4. fsz./5. szám alatti volt bérleményére vonatkozó 
18.994.- Ft továbbszámlázott vízdíjhátralékának elengedését kérte. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy kérelmező a képviselő-testület döntéséről értesítse. 
 
 

69/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2017.(III.23.) határozata 
Sátoraljaújhelyi 4140 hrsz-ú vízmosás elidegenítése iránti kérelem 

elutasításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja  Hörcsik József 
Sátoraljaújhely Széphalom Kazinczy u. 307. szám alatti lakosnak az önkormányzat 
tulajdonában lévő 4140 hrsz-ú, „vízmosás” megnevezésű 800 m2 térmértékű 
ingatlan megvásárlása iránti kérelmét. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről értesítse. 
Határidő: 8 nap 
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69/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2017.(III.23.) határozata 
felajánlott ingatlanok megvásárlásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
I.  megvásárolja az alábbi vételre felajánlott ingatlanokat: 

1. Tóth József és és Trencsényi Józsefné 1/2-1/2 tulajdonát képező 302/A/2 
hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely Jókai u. 43. szám alatti 52 m2 
alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú társasházi 
lakásingatlan. 
Vételár: 2.860.000.- Ft. 

2. Kissné Kovács Kriszta 33/53 tulajdoni hányad, és Mándi Zoltán 20/53 
tulajdoni hányad, tulajdonában lévő 1248/A/4 hrsz-ú, a valóságban 3980 
Sátoraljaújhely Vasvári u. 2. I. emelet 4. ajtó alatti 61 m2 alapterületű 2 
szobás, összkomfortos komfortfokozatú társasházi lakásingatlan. 
Vételár: 2.135.000.- Ft. 

3. Domoszlainé Nyikes Erzsébet Ágnes 1/1 arányú tulajdonát képező, Illés 
Aladár holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 2390/A/4 hrsz-ú, a 
valóságban 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Lajos utca 24. szám alatti 38 m2 
alapterületű, egy szobás komfortos, komfortfokozatú társasházi 
lakásingatlan. 
Vételár: 850.000.- Ft. 

 
II. vételi ajánlatot tesz a Falupark Ingatlanforgalmi, Környezetvédelmi és 

Területfejlesztő és Ipari Kft. 1/1 arányú tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 
1274 hrsz-ú, természetben 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi u. 2. szám alatti 
ingatlanra. 
Vételár: 10.000.000.- Ft 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződések 
megkötésére. 

 
69/2017. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2017.(III.23.) határozata 

Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok megvásárlásának 
elutasításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
részére felajánlott ingatlanok megvásárlását elutasítja: 
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1. Pakot Jenő, Pakot Judit, Pakot Tiborné, Pakot Katalin, Pakot Renáta, Pakot 
László, Sátoraljaújhely Sziget u. 12. lakásingatlan, 

2. Demeter Erzsébet Sátoraljaújhely, Árpád u. 42. lakásingatlan, 
3. Demeter Dániel Sátoraljaújhely, Árpád u. 44. lakásingatlan, 
4. Demeter Andrea Sátoraljaújhely, Árpád u. 47. lakásingatlan, 
5. Markovics Győző Márió Sátoraljaújhely, Árpád u. 49. lakásingatlan, 
6. Markovics Martin Edward Sátoraljaújhely, Árpád u. 52. lakásingatlan, 
7. Csiki Tamás, Csiki László, Csorosz Sándorné, Gojdics Lászlóné 

Sátoraljaújhely, Kossuth u. 10. lakásingatlan, 
8. Deák József, Deák László, Müller János és Müller István Oszkár 

Sátoraljaújhely, Köztársaság u. 19. lakásingatlan, 
9. dr. Matyi Gábor Sátoraljaújhely, Móricz Zs. u. 8. lakásingatlan, 
10. Botos Ferenc és Botos Ferencné Sátoraljaújhely, Táncsics tér 4. 

lakásingatlan 
11. Rostás Béla és Rostás Béláné Sátoraljaújhely, Viola u. 4. lakásingatlan, 
12. Asztalos László és Asztalos Lászlóné Sátoraljaújhely, Kopaszka u. 19. 

lakásingatlan, 
13. Bajusz János és Bajusz László Géza Sátoraljaújhely, Kossuth u. 9. 

lakásingatlan, 
14. Markovics Karolina Sátoraljaújhely, Árpád u. 22. lakásingatlan. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintetteket értesítse. 
Határidő: 8 nap 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési Bizottság megtárgyalta az alapító okirat 
módosítást és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára a férőhelyek 
növelésére vonatkozó előterjesztést. 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

2633/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2017.(III.23.) határozata 
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a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 
Óvoda Alapító Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok 
megküldéséről gondoskodjon. 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

20.napirend 
Előterjesztés a Zempléni Vízművek Kft. részére átadott víziközmű és 
szennyvízközmű vagyon után a fogyasztói árban meg nem térülő 
értékcsökkenés értékével megegyező felújítási, beruházási kötelezettség 
elengedéséről 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A bizottsági ülésen felmerült egy-két 
dolog, először ezekre szeretnék kitérni. Felmerült először az, hogy megfelel-e a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdésében 
foglaltaknak a Vízmű. Igen megfelel, itt van Lakatos István ügyvezető igazgató 
úrtól a nyilatkozat. Több mint a fele a beérkezett bevételének az állami, vagy az 
önkormányzati fenntartású intézményektől származik. Ez csak Sátoraljaújhelyre 
vonatkozik. A másik pedig, hogy annyiban módosítom a határozati javaslatot, 
hogy javaslom, hogy a többi tulajdonos ezirányú határozatának a meghozatala az 
feltétel legyen, hogy az önkormányzatunk elengedi az összeget. 

Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztést. 

Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
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Kérdések: 

Pasztorniczky István képviselő: Köszönöm a szót. A TV nézők kedvéért mondom 
el, hogy itt arról van szó, hogy közel 150 millió Ft értékű amortizációs költséget, 
amire az árbevételben nem képződik fedezet, azt engedünk el a vagyonkezelőnek. 
A Bizottságban nekem volt aggályom, hogy csak mi. Úgy tudom, hogy 55 település 
a tulajdonosa a Vízmű Kft-nek. Amit a Jegyző Asszony elmondott, az megnyugtató, 
egyrészt abban, hogy együttesen döntsenek és akkor lépjen hatályba ez a 
megállapodás, hogy ha a többi tulajdonos is lemond a maga részéről, másrészt, 
hogy ha ez a bevételi hányad megvan valóban a Zempléni Vízmű Kft. részéről, 
akkor úgy gondolom törvényi akadálya nincs a dolognak. Azért azt tudomásul kell 
vennünk, hogy valamiféle vagyonfelélésről van szó, mert ez az amortizációs 
költség szükséges lenne ahhoz, hogy azon a szinten tudjuk tartani a víziközmű 
vagyont, amit megkövetelne ez az amortizációs költségnek a ráfordítása. Nyilván 
a csökkenő lélekszám és a csökkenő fogyasztás ennek ellenében hat.  

Szőnyi István képviselő: A következő képen alakult ez a folyamat. A 
rezsicsökkentés okán addig bele lehetett építeni az amortizációt az árba, azután 
már nem lehetett beépíteni. Nyilván keletkezik veszteség a Vízmű részére. Ha ezt 
a 146 millió Ft-ot beépítenék az árba, akkor nem lenne, aki kifizetné a 
vízköltséget. Ezért más utat választott a Kormány. A következő az eljárás. 
Pályázatban ezt a pénzt vissza lehet nyerni, illetve nem ezt a pénzt, hanem 
beruházásokra lehet pályázni, ami meg is történt. Igazgató úr elmondása szerint a 
tulajdonosok 20 milliárd forintra pályáztak a tulajdonosok. Sárospatakon is 
megtörtént a pályázat beadása. Tehát nem romlik az állapota a közműnek, hanem 
ezekkel a beruházásokkal szinten tartja, vagy még nagyobb beruházásokat is el 
tud végezni. 

Dankó Dénes alpolgármester: Hasonló stílusú megjegyzést tennék, lehet, hogy 
könyveléstechnikailag nem jelenik meg. Valóban ez az amortizációs alap, annak 
tekintetében, hogy ezt a fogyasztói árban nem lehet feltüntetni, így nem képződik. 
Így a határozati javaslatunk az, hogy a fogyasztói árban megtérülő csökkentésből 
adódó kötelezettséget, amely közel 12 millió Ft, ezt fejlesztésre kell, hogy fordítsa 
a Zempléni Vízmű Kft. Nem teljesen arról van szó, hogy mindent elengedünk és 
bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, hanem kimondottan ezt a 12 millió Ft-ot a 
Vízműnek, hangsúlyozom Sátoraljaújhely város víz- és szennyvíz-hálózatára kell 
fordítania. Tehát amellett, hogy elengedjük a 2016. december 31-ig fennálló 
visszapótlási kötelezettséget, ezzel szemben előírunk 12 millió Ft összegű 
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fejlesztést. Ez az egyik oldala, a másik pedig, valóban, amit amortizációs alapot 
nem tud képezni, mert, hogy a fogyasztói árból ez nem térül meg és gyakorlatilag 
ez olyan pénz, ami nem áll rendelkezésre, ilyen nyereséget, tudomásom szerint 
semmi nyereséget nem termel a cég, hanem 0-ral működik, hogy a meglévő 
eszközállománya, a meglévő rendszerei ne amortizálódjanak Sátoraljaújhely 
esetében, egy derogációspályázat került benyújtásra. Reményünk szerint utolsó 
fázisban megvalósulás előtti döntéshez kerül, ez azt jelenti, hogy a város azon 
részén, ahol vegyes víz-, szennyvíz-és csapadékvíz elvezetés van, ezek kiváltása 
megtörténik. Ez nagyléptékű műszaki fejlesztést jelent. Tehát a vagyona, ami a 
városhoz tartozik, az így fejlesztésre kerül. Egy hasonló témájú pályázaton 
dolgozik a Vízmű Kft., kimondottan a szennyvíz-telep felújítására, azon belül is az 
iszapkezelés, illetve annak a mozgatására, kezelésére, és a szennyvíztisztító-telep 
korszerűsítésére pályázik. Valóban ebben a formában így nem térül meg, de más 
forrásból, reményeink szerint, ha ezek a beruházások megtörténnek és így 
nemhogy vagyonvesztés, hanem vagyongyarapodás fog fennállni. Nyilván ez 
pályázati kérdés, ha a pályázati forrás megérkezik, annak egyetlen módja lenne, 
amit Képviselő úr mondott, az pedig az áremelés. Nyilván ez nem a mi 
hatáskörünk, nem az önkormányzat dönt az árról, illetve egy jogszabály 
változtatás kellene hozzá, jelen pillanatban a fogyasztói árban amortizációt nem 
lehet feltüntetni.   

Szamosvölgyi Péter polgármester: Több jelentkező nincs, a vitát lezárom. 
Szavazásra bocsátom az előterjesztést a jegyző által elmondott kiegészítő 
javaslattal együtt. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodással az előterjesztést az 
elhangzott kiegészítő javaslattal együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2973/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2017.(III.23.) határozata 
a Zempléni Vízmű Kft. részére átadott viziközmű és szennyvízközmű vagyon 

után a fogyasztói árban meg nem térülő értékcsökkenés értékével 
megegyező felújítási, beruházási kötelezettség elengedéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
1. a Zempléni Vízmű Kft. részére a fogyasztói árban meg nem térülő 
értékcsökkenésből adódó 2016. december 31-én fennálló 146.080.664 Ft 
visszapótlási kötelezettségét, feltétellel elengedi. 
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A visszapótlási kötelezettség elengedésének feltétele, a Kft. többi tulajdonosa 
részéről azonos tartalmú döntés becsatolása. 

Felhívja a Zempléni Vízmű Kft. igazgatóját, hogy a feltétel teljesülését 2017. 
augusztus 31. napjáig – testületi határozatokkal – igazolja. 

2. a Zemplén Vízmű Kft-nek a fogyasztói árban megtérülő értékcsökkenéséből 
adódó 2016. december 31-én visszapótlási kötelezettség mellett fennálló 
11.953.225 Ft követelése  esetén előírja, hogy 2017. évben 11.953.225 Ft összegű 
visszapótlási kötelezettségét a város víz- és szennyvízhálózatában történő 
felújítással, vagy beruházással teljesítse.  

A beruházást, felújítást Sátoraljaújhely Város Polgármesterével köteles a 
Zempléni Vízmű Kft. igazgatója egyeztetni. 

 

21. napirend 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Szóbeli kiegészítés nincs.  

Kérdések, vélemények a tájékoztatással kapcsolatban nem hangzottak el, ezért 
a polgármester szavazásra bocsátotta azt. 

S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a tájékoztatót 
tudomásul vette. 

70/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

71/2017.(III.23.) határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

22. napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Két információt kívánok átadni 
Képviselőtársaim részére. Az egyik: a fejlesztések, a felújítások, a pályázatok 
soráról öt tételben a város honlapján és a facebook oldalán tájékoztatást 
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indítottunk. A múlt hét pénteken jelent meg az első csokor, holnap a második, 
aztán folyamatosan a harmadik, negyedik, mindig pénteki napokon fog 
megjelenni. Amikor mindent feltettünk, reményeink szerint, amit most tudunk, 
hogy milyen beruházások lesznek, kicsik is nagyok is, akkor ezt egy táblázatban 
fennhagyjuk valahogy, hogy egyben is látható legyen, nemcsak részleteiben. Azért 
osztottuk fel öt részre, hogy olvasható legyen, mert ha valaki egyben meglát 
háromoldalnyi táblázatot, nem biztos, hogy el fogja olvasni. De így, hogy 
felosztjuk kisebb egységekre, így lehet, hogy jóval többen megnézik. 
Képviselőtársaim is tudják, mondhatják, ha valaki érdeklődik, hogy mik fognak 
történni az elkövetkezendő időszakban Sátoraljaújhelyben. Egy dolog, nincs 
odaírva, mivel azt nem tudjuk, hogy mikor kezdődnek a programok, igaz, van ahol 
megvan. A nagyobb beruházásoknál nem tudjuk a beruházások kezdő időpontját. 
Egyelőre, ha valaki érdeklődik, akkor „reméljük, hogy hamarosan”.  

A második téma egy javaslat, de nem találtam olyan napirendi pontot a mai 
ülésen, ahol ezt szóvá tudnám tenni, ezért itt az egyebekben mondom el. 
Mindenki tudja, hogy a Borbarlang hol van és mindenki tudja, hogy milyen 
állapotok uralkodnak ott. A terasz részéről hullik le a vakolat, szerintem nem 
lenne, jó, ha valaki idegen odaállna autóval, mert másnap mehetne fényezésre az 
autó. De nemcsak erről van szó, hanem gyerekekről, felnőttekről is szó van, mind 
veszélyben vannak. Magántulajdonban van, kerestük a tulajdonost, korábban 
felszólítottuk, az a tulajdonos nem csinált semmit. Az új tulajdonost meg sem 
találjuk. Nincs lakcíme. Ez az állapot meg olyan, amilyen. Ezért nekem az a 
javaslatom, hogy az önkormányzat önhatalmúlag bontsa le életveszély miatt a 
teraszépületet. Zárjuk le az alagút részét vasajtóval az ingatlannak, a kulcs itt 
megtalálható lesz a Polgármesteri Hivatalban. A tereprendezés történjen meg, a 
tulajdonost pedig, ha megtaláljuk, számára nyújtsuk be a számlát, ellenkező 
esetben pedig fizetési meghagyást bocsájtsunk ki. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Először az életveszélyessé 
nyilvánítást kezdeményezzük. Kell egy szakvélemény. Kb. egy fél év, de 
megpróbáljuk sürgetni, az engedélyezés Sárospatakhoz tartozik. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Tehát az ütemezés úgy történhet meg, ahogy a 
Főjegyző Asszony mondta, életveszélyesnek kell nyilváníttatni, kell egy statikusi, 
vagy egy mérnöki szakvélemény. Az engedélyezést Sárospataktól kell 
megkérnünk. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, a 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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Szavazás: a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag a polgármester 
javaslatát elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2017.(III.23.) határozata 

a Borbarlang épülettel kapcsolatos intézkedésekről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
életveszélyes Borbarlang épülete bontási ügyében kezdeményezze az 
építéshatósági eljárás lefolytatását. 

Határidő: 2017. március 30. 

 

Szász József képviselő: A kérdésem az lenne, hogy miért van szüksége a Prec-cast 
Kft.-nek ukrán munkavállalókra? Itt is van elég munkanélküli. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elvileg megkérdezni meg lehet bárkitől, 
bármit, akár a Prec-Cast Kft. igazgatójától, vagy a vezetőjétől is. A kérdés jogosnak 
is tűnhet, mert valóban van csekély munkanélküliség Sátoraljaújhelyben. Az én 
információm az, hogy a Prec-Cast Kft. és a többi nagycég közül is szinte mindenki 
folyamatosan hirdet állásokat, betanított munkakörbe is. Az a helyzet, hogy 
Sátoraljaújhelyből ezekre az álláshelyekre szinte nem jelentkezik senki, még a 
regisztrált munkanélküliek közül sem. Mert nem vállalja a négy műszakot, vagy 
egyéb ok miatt. Ezért egyre többen járnak be a Bodrogközből, sőt már Szabolcsból 
is megjelentek az Ipari Park cégeinél dolgozók, annak ellenére, hogy valóban 
vannak munkanélküliek Sátoraljaújhelyben. Viszont nincsenek eszközeink, amivel 
mi kényszeríthetjük a dolgozót, hogy menjen és dolgozzon, kapjon normális 
fizetést, ne munkanélküli legyen, ne segélyen éljen. Azt is látnunk kell, hogy a cég 
fejleszt, egyre több emberre van szükség és ha nem lesz embere a fejlesztésekhez, 
akkor ez már a további fejlesztések gátját fogja jelenti. Kénytelen betölteni az üres 
álláshelyeket onnan, ahonnan tudja. Nekik sem jó ez, hogy határon túlról hoznak 
dolgozókat, mert sok pénzbe kerül. Tehát abban az esetben, ha elegendő 
jelentkező lesz városunkból és a térségből az üres álláshelyekre, akkor nem lesz 
szükség határon túli dolgozói felvételre a cégnél. Jelen pillanatban ez a probléma 
fennáll. Ettől függetlenül meg tudjuk konkrétan kérdezni, hogy hány főről van szó, 
amilyen információt megadnak, egyébként nem köteles a cég vezetője információt 
átadni Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának. Érdekes a helyzet a 
munkavállalási kedv terén is. Van városunkban a közmunka-program. Az 
önkormányzat és intézményei viszik, itt is az a helyzet, hogy lógnak a levegőben 
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álláshelyek, erre sem jelentkeznek. Szakképzetlen, négy általánossal rendelkező 
személy sem vállalja el a munkát. Ezzel mi végképp nem tudunk mit kezdeni. Jó 
hír is egyben, hogy jelentősen lecsökkent a munkanélküliség a térségben. Rossz 
hír, hogy vannak, akikkel nem tudunk mit kezdeni, mert ha nem akar dolgozni, 
akkor nem fog. Ez rendszerfüggetlen, teljesen mindegy, hogy milyen kormányzat 
van az országban, ez emberi mentalitás kérdése, ezzel nem tudunk mit kezdeni.  

 
Pasztorniczky István képviselő: Érzékeny témát vetnék fel, de nem tudom szó 
nélkül hagyni. Tegnap, véletlenül ugyan, de akkor mentem arra, amikor a Partizán 
emlékműnél ünnepi műsor, - vagy minek nevezzem – megemlékezés volt. Ezt már 
máskor is felvetettem. Tulajdonképpen terroristákra emlékeznek ott és 
mindenkinek szíve ügye, hogy viszonyul ehhez. Ezt nem én mondom, hanem a 
Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalásában fejtette ki, hogy a partizánokat 
minden időben, minden hadsereg, terroristának tekintette, és úgy is bánt velük. 
Most anélkül, hogy a történelmi hátteret feszegetnénk, megnéztem és láttam, 
hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata is koszorúz. Én úgy gondolom, hogy 
az én nevemben ne koszorúzzon az önkormányzat, szerintem határozatot sem 
hoztunk róla. Arról hoztunk már határozatot, hogy azt a terhet át fogjuk építeni, 
ez a partizán emlékmű kerüljön a szoborparkba, vagy ahol helye van neki. Az a 
véleményem, hogy vagy négy magyar, nemzetiszín szalagos koszorú mellett, 
miközben magyar áldozatai nem voltak ennek, csak a magyarokra lövöldöző 
köztörvényes bűnözők, különböző nációkhoz tartozó bűnözőknek a nevei 
olvashatók ott. Tehát volt egy ukrán meg egy orosz szalaggal ellátott koszorú, hát 
ez a két nemzet éppen egymás polgárait lövi halomra. Tehát ilyen szempontból se 
biztos, hogy ez itt a közös emlékezésnek a helyszíne kell, hogy legyen, de 
mindenképpen azt szeretném, hogy ne koszorúzzunk az önkormányzat nevében. 
Polgármester úr, ha úgy gondolja, akkor a saját nevében koszorúzzon, vagy pedig 
hozzon róla a testület határozatot és akkor egy névszerinti szavazásban döntsük 
el, hogy ki az, aki a terroristákra kíván emlékezni évről-évre, és ki az, aki nem. Ez 
különösen esedékes a tegnapi londoni események fényében, ugye ez már nem az 
első volt, ahol iszlám terroristák öltek ártatlan civileket. Kérdésként fel lehetne 
tenni azt, hogy ezekről az iszlám terroristákat is ünnepi körülmények között 
fognak róluk megemlékezni. Ez nyilván csak egy költői kérdés, nekem a kérésem 
az lenne, hogy az önkormányzat nevében ne helyezzenek el ott koszorút évről-
évre.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr, ha már éppen arra járt véletlenül, 
és véletlenül megnézte a koszorúkat is biztos. Éppen arra járt véletlenül, éppen 
abban az időben, amikor a koszorúzás volt és éppen a koszorúkat is véletlenül 
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megnézte, hogy van-e a városnak koszorúja vagy nincs. Véletlenül szoktak 
történni a dolgok, ezt nagyon jól tudjuk. Akkor azt is észrevehette, hogy az 
önkormányzat részéről nem volt ott senki a koszorúzáson, sem én, sem 
alpolgármester úr, a képviselő-testület tagjai sem voltak ott.  
Azt is biztos tudja, vagy arra is emlékszik, hogy egy jó ideje már nem az 
önkormányzat a szervezője ennek a programnak, hanem ezt a nemes feladatot 
átadtuk a büntetésvégrehajtási intézetnek és ennek a rendezvénynek ő a 
szervezője. Azt is biztosan észrevette, hogy nincs kötelezés, tehát nem kérünk 
gyerekeket, óvodásokat zászlócskákkal, meg iskolásokat sem, őket sem láthatta a 
rendezvényen. Nincs kultúrműsor sem, ha jól tudom, ebben nem vagyok teljesen 
biztos, de azt gondolom, hogy az sincs.  
Jelen állás szerint ezt a rendezvényt sem a Tudományos Akadémia, sem más nem 
tartotta persona non gratanak, amellett, hogy mindenkinek erről a programról, 
azokról a cselekményekről, amelyekről képviselő úr beszélt, megvan a maga 
véleménye. Nekem is megvan a véleményem, nagyjából azonos az Önével, de én 
tiszteletben tartom másoknak a véleményét is, akiknek pedig ez mást jelent, mint 
amit nekünk jelent. Éppen ezért gondolom azt, hogy amíg nem egyértelmű a 
történet, - hogy ezt nem kötelező és nem kell megünnepelni -, addig nem nagyon 
tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert én polgármesterként minden embert 
képviselek ebben a városban, politikai gondolkodástól függetlenül. De ha már ezt 
a kérdést felvetette, akkor nekem is lenne egy költői kérdésem ezzel 
kapcsolatosan. A Magyar Nemzetben olvastam egy cikket az Ön főnökével, Vona 
Gáborral, aki a következőket írta: „Éppen ideje lenne már egy hidat építeni.” 
Ő is ilyen hídépítő ember, mint mi. Csak Ő ilyen virtuális hidat, légvár hidat 
szeretne építeni. „Éppen ideje lenne már egy hidat építeni a jobb és baloldal 
között, hogy át tudjunk járni egymás felé.” Képviselő úr, amit most elmondott ez 
nem pont a hídépítésről szól. Tehát most az a kérdésem, hogy képviselő úr még a 
régi Jobbikban gondolkozik, ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, vagy most már 
észrevette, vagy nem vette még észre, hogy a trend az már más. Most már a 
Hanukára küldünk táviratot a Mazsihisznek, most már odafigyelünk cigány 
honfitársainkra és barátainkra, most már nem hordunk atillát, illetve a 
Parlamentben már senki sem hord az Ön frakciójából, mert már nem ez a divat. 
Tehát ne magyarkodjunk, ne erősködjünk, hanem legyünk egy tuti kis kedves, 
cuki középpárt és akkor próbáljunk meg egyezkedni a baloldalon lévőkkel is. 
Ezzel nekem nincsen problémám, hiszen Magyarországon legalább 500.000 és 
1.000.000 között lehet azoknak a radikális gondolkodású, jobboldali embereknek 
a száma, akik azért szavaztak két választáson keresztül is Önökre, a Jobbikra, 
mert úgy gondolták, hogy az a radikalizmus, az a nemzeti radikalizmus, amelyet 
Önök képviseltek – múlt időben mondom – az szükséges a dolgok rendbe tételére. 
Ez úgy látszik már nincsen képviselve, illetve tévedek, mert képviselőtársam 
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képviseli. Ezért le a kalappal képviselőtársam előtt. Nagyon örülök annak, hogy 
nem változott a gondolkodása, ugyanazt mondja most is, mint amit négy évvel 
ezelőtt mondott, és ez nagyon szép és becsülendő dolog, csak nehogy megüsse a 
bokáját, mert közben az idő eljárt e felett a gondolkodás felett a Jobbikon belül is. 
Ez meg nem lenne jó senkinek, úgy gondolom.  
 
Palicz István képviselő: Nagyon örülök annak, hogy polgármester úr felvetette a 
Borbarlang kérdését, hiszen volt már vele éppen elég problémánk. Ott kezdődve, 
hogy a hajléktalanok is beleköltöztek, aztán az üvegportál tényleg folyamatosan 
romlik és omlik lefele úgy, ahogy polgármester úr elmondta. Az odaálló 
autósokra, de akár a gyalogosokra is veszélyes, tehát lépnünk kell. Teljes 
mértékben tudom ezt támogatni és szerintem a közvetlen környezetében lakók 
meg még jobban fognak neki örülni, hogy ha rendeződik ez a kérdés.  
Amiért szót kértem az, hogy nem tudom, melyik szervhez kell fordulni abban az 
ügyben, hogy a jó idő beálltával ismét egyre gyakrabban látok az Esze Tamás 
utcán, a piac és az Esze Tamás úti iskola közötti területen fekete kalapos, fekete 
ruhás, nagybajuszú férfiakat, 10-12-t is kávézgatni és beszélgetni az utcasarkon, 
ugyanilyen érdekes rózsás ruhába öltözött hölgyeket néhány gyermekkel a 
karjukban. Nem tudom, hogy ők most migránsok, turisták vagy mivel 
foglalkoznak, és mivel töltik az idejüket Sátoraljaújhelyben és környékünkön. 
Nem tudom, hogyha én látom őket, akkor mások miért nem látják őket. Ez már 
évek óta folyik egyébként ez a történet, rendszeresen felbukkannak, aztán 
eltűnnek. Néha látok egy-egy nagyobb szőnyeget a hónuk alatt, hogy kit visznek 
benne, azt sem lehet tudni. Tehát lehet, hogy rá kellene nézni erre a dologra, hogy 
ez a csoport ez milyen tevékenységet folytat Újhelyben és minek jön ide.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Két dolgot tehetünk, tehettünk volna egy 
harmadikat is, mondjuk a kettes napirendi pontnál, a rendőrség beszámolójánál 
ez egészen aktuális felvetés lehetett volna. Írjunk egy levelet a 
rendőrkapitánynak, hogy újra elkezdődött az Esze Tamás utcán, a piac környékén 
láthatóak, ott szállnak meg valahol, illetve nézzük meg, hogy annál a szállásnál be 
vannak-e jelentve, tehát a vendégéjszakák után fizetve van-e az idegenforgalmi 
adó. Ugye az idegenforgalmi adót azt fizetni kell, ezt is mindenképpen nézzük 
meg. A rendőrség figyelmét pedig hívjuk fel arra, hogy ezek az emberek meddig 
tartózkodnak itt, hogy jöttek ide, miből élnek, mit csinálnak. Én kérdeztem őket, 
tavaly több alkalommal kérdeztem őket. Ezek az emberek Romániából idejött 
árusok, cigányok egyébként, van, aki perfekt beszél magyarul és hibátlanul van, 
aki akcentussal, van, aki nem beszél magyarul, vagy nem akar magyarul beszélni. 
Mindegyik, akivel beszéltem és tudtam vele szót érteni, ugyanazt mondta. „Itt 
vagyunk, lerobbant az autónk, csináltatják a kocsit és nemsokára megyünk 
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tovább”. Szó szerint ugyanezt mondta a tizenhat évesnek tűnő lányka is, mint a 
hatvan éves bácsika, fekete kalapban. Tehát ez meg van beszélve náluk, biztos ez 
egy tuti tipp arra, hogy a rendőrök ne tudjanak velük mit kezdeni, mert rövid 
ideig vannak. Jó, persze utána lehet járni, hogy akkor hol az autó, meg stb, de 
nekem ilyen jogosultságom nincsen. Írunk egy levelet a rendőrségnek, meg akkor 
megnézzük, hogy a szálásuk hol található.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Tulajdonképpen egy viszont válasznak kértem 
szót, de ha már Palicz képviselő úr említette, akkor én meg akartam kérdezni, 
hogy a fekete kalap, kabát mellett pajeszuk is volt-e vagy sem, de ha Romániából 
jöttek, akkor lehet, hogy nem egyre gondolunk. Amúgy van ott egy 
idegenforgalmi, vagy nem tudom hivatalos vagy nem hivatalos szálláshely, de én 
is láttam ezeket az illetőket. Polgármester úrra visszatérve annyit szeretnék 
válaszolni, hogy a közelmúltban és hál Istennek és nem azért mondom, hogy hál 
Istennek, mert avattunk emléktáblát, de a gulágra elhurcolt áldozatok emlékére, 
ott a szomszédos épületen avattunk egy emléktáblát. Azt gondolom, hogy ez is az 
idők változásának a jele, meg lehet, hogy a Fidesz változásának a jele is, örülünk 
neki. De nem biztos, hogy ezt az emlékművet is az idők végezetéig fent kell 
tartanunk és az idők végezetéig ünnepelnünk kell, mert változik a megítélés.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr, egyetértek. Nincs vita közöttünk 
ebben az ügyben, a teret át kell rendezni, döntéseket kell hozni a szobor jövőjével 
kapcsolatban és helyével kapcsolatosan. Az úgynevezett sírkerttel kapcsolatban, 
ha sírkert egyáltalán. Ezt jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy az e, de 
azt képviselő úr már a nagykövetségekről is kevesen jönnek. Amikor 
polgármester lettem, akkor itt nyolc-tíz nagykövet, konzul, katonai konzul vagy 
attasé sorjázott itt a Díszteremben. Annyian voltak, hogy át nem láttam az egyik 
végéről a másikig a rendezvénynek. Sokan jöttek és voltak olyan hozzászólók – 
kéretlenül is -, akik az akkori magyar kormánnyal szemben rikácsoló hangon 
mondtak beszédeket, úgy hogy bekapcsoltak az autóknak a riasztói, olyan 
frekvencián szólt az egyik hölgy. Én láttam, hogy ez nem jól van így, tehát ezen 
mindenképpen változtatni kell. Ez egyébként jó úton halad azért, mert 
észrevehető. De külpolitikai szempontból és most szűken mondom, Kárpát-
medencei külpolitikai szempontból nem biztos, hogy az a legjobb, ha máról 
holnapra ezt a rendezvényt bezárjuk, lehúzzuk a rolót, mert rögtön sikerül a most 
már valamilyen módon alakuló szerbekkel, horvátokkal, szlovákokkal, az 
ukránokkal nem tudom, hogy éppen most hogy állunk, de korábban úgy tűnt, 
hogy javuló viszonyt egyik pillanatról a másikra, esetleg egy kicsit fagyasztani. 
Tehát én emiatt lennék egy kicsit óvatosabb ebben az ügyben. Az már önmagában 
jelzés értékű, hogy az önkormányzat kifarolt ebből a rendezvényből. Tehát mi 
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már nem veszünk részt ezen a rendezvényen, és nem vagyunk a szervezői ennek 
a rendezvénynek. Ha meglesz a módja és a lehetősége annak, hogy szépen, 
óvatosan megszüntessük ezt a programot, akkor én nem vagyok ellene.  
 
Megköszönte a munkát, a nyílt ülést berekesztette, majd egy negyed órás szünetet 
követően következett a zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 


