
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 

Szám: 68-7/2017. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli 
nyílt ülésén.  
A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Tanácskozóterme, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.  
A képviselő-testületi ülés ideje: 2017. április 10.  
 
Jelen vannak: 
  Szamosvölgyi Péter polgármester 
  Dankó Dénes alpolgármester 
  Csernai Ferencné 
  Kracson Norbert  
  Lukács Tamás 
  Palicz István 
  Pasztorniczky István 
  Róth József 
  Schweitzer Tamás 
  Sebes Péter 
  Szász József 
  Szőnyi István 
   

képviselők 
 
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. 
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Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
 
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 12 
tagja jelen van. A Képviselő-testület tagjai megkapták a tájékoztatást a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, egy nyílt és egy zárt napirendi pontról van szó. Nekem 
lenne egy tájékoztatóm, egy kiegészítésem, egyebekben. Véleményem szerint ez a 
legmegfelelőbb kifejezés rá. Nekem ennyi kiegészítésem lenne, másnak lenne-e 
valamilyen kiegészítése? 
 
Pasztorniczky István képviselő: A tájékoztató a Zemplén Televízióval 
kapcsolatos? Akkor kérném, hogy az egyebekben a taggyűlésről, vagy a legutóbbi 
ülés utáni történésekről ejtsünk szót.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Rendben van, akkor ezzel együtt két dologról 
fogunk beszélni az egyebekben, a Zemplén Televízióról, meg amiről én szeretnék 
tájékoztatást adni. Amennyiben egyetértenek velem, akkor a módosításokkal 
együtt elfogadásra javaslom a napirendi pontokat. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet a kiegészítéssel együtt 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag - elfogadta. 
 
Napirend: 

1. Előterjesztés támogatási kérelem benyújtására ASP rendszer 
kiépítése céljából tárgyú 16/2017.(I.19.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Egyebek 

Zárt ülésen 

Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen 
benyújtott kifogás elbírálására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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1.Napirend 
Előterjesztés támogatási kérelem benyújtására ASP rendszer kiépítése 
céljából tárgyú 16/2017.(I.19.) határozat módosítására 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az első napirendi pont keretében az ASP 
rendszer kiépítése kapcsán  korábban hozott határozatunknak a módosítására 
kerül sor. Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Elmondanám, hogy megszavazom ugyan a 
javaslatot, mert nem akarom akadályozni az önkormányzat működését. Maga az 
ASP rendszer álláspontunk szerint az önkormányzatiság felszámolása felé egy 
további lépés. Nem most kezdődött, hanem évekkel ezelőtt elindították.  Ennyit 
szerettem volna csak hozzáfűzni.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Azért azt el kell mondanom, hogy semmi titkos 
adatot nem fog beszedni tőlünk a kormányzat. Az ASP rendszer becsatolja azokat, 
amiket jelentés formájában így is meg úgy is megtesz a Polgármesteri Hivatal és 
ez így volt 1992-ben, 2007-ben és így van ma is. Én ebben nem látok semmi 
rosszat, sőt inkább azt gondolom, hogy a munka hatékonysága nagyobb fokú lesz. 
Tehát értem én a Jobbiknak az álláspontját, csak az az érdekes, hogy semmi extra 
nem történik, hanem azok az adatok, amiket most külön-külön jelentések 
formájában egyenként nyújt be általában a Pénzügyi Osztály, az most egy 
csokorban kerül továbbításra a központi kormányzat számára. 
    
Szamosvölgyi Péter polgármester: További vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést. 
 
S z a  v  a  z á  s:  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
81/2017.(IV.10.) határozata 

támogatási kérelem benyújtására ASP rendszer kiépítése céljából 
16/2017.(I.19.) határozat módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 19-én 
megtartott ülésén támogatási kérelem benyújtására ASP rendszer kiépítése 
céljából tárgyú 16/2017.(I.19.) határozatának szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KÖFOP-10.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. 

 
2.Napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megvolt a Zemplén Televízióval kapcsolatosan 
a döntés, – bár a közgyűlésre nem tudtam elmenni, alpolgármester úr vett részt 
rajta – az eredmény az volt, hogy közös megegyezéssel az ügyvezetőtől, Hörcsig 
Mártontól elköszönt a televízió arra az időszakra, amíg a vizsgálat lezárul, illetve 
kiírásra kerül majd az ügyvezetői álláshelyre a pályázat. Addig pedig Seres Péter 
lett megbízva a televízió ügyeinek továbbvitelével. Az ő pénzügyi vezetői helye 
nem lesz betöltve, hanem most mind a kettőt ő fogja vinni, illetve ő viszi már. A 
leltár átadás-átvétel folyik a mi részünkről és aljegyző úr volt jelen rajta, még 
nincs kész, ezzel kapcsolatban még van feladat, munka, illetve nagyon sok 
feladatot kapott a televízió vezetője. Sok minden nem volt kész, nem volt meg és 
hiányzott ahhoz, hogy a szabályossága biztosítva legyen a televízió működésének. 
Ezt dátumozva, határidő megjelölésével feladatként megkapta a megbízott vezető. 
Ezek a munkák folynak, éppen múlt héten pénteken kaptam meg a társulási 
szerződésnek a módosítását, és majd az jön a testület elé.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Mennyi időre kapott megbízást? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Semennyire nem kapott. Nem tudjuk 
dátumhoz kötni. Kell egy ember, aki viszi a televíziót, tehát vezetőnek lennie kell. 
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A tulajdonosoknak el kell döntenie majd, hogy melyik az az időpont, amikor kiírja 
az ügyvezetői álláshelyre a pályázatot. Ez akkor történjen-e meg, amikor lezárul a 
nyomozás, és az ügyészség valószínűsítem, hogy vádemeléssel bíróságra adja az 
ügyet, vagy pedig akkor, amikor a bíróság döntést hoz, vagy ettől függetlenül 
mondhatják azt a tulajdonosok bármikor, hogy most jött el az ideje annak, hogy 
tisztán látunk, forintosítható minden, mindenkinek a felelőssége tisztázva van, és 
ezek alapján mondhatja azt, hogy kiírja a pályázatot. Egy biztos, hogy ideiglenesen 
van megbízva. Tehát ez kötelező volt, valakinek ott kell lennie az élen, valakinek 
aláírási jogot kell adni. A televízió működését biztosítani kell, úgyhogy ebből a 
szempontból az egyetlen és legpraktikusabb megoldás, de mondom még egyszer, 
hogy nincs tudomásom róla, hogy mi lesz a későbbiekben.  
A másik egyebek következik. A képviselő-testület tagjainak én múlt héten, szerda-
csütörtök környékén küldtem egy részletes tájékoztató anyagot, remélem, hogy 
megkapták. Ennek a címe: DVTK regionális központ 2017 tavaszi struktúra, 
felszerelések. A lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy az áprilisi rendes testületi 
ülésre be fogjuk hozni, akkorra már lesz egy határozati javaslat is hozzá. Azért 
adnék nagyon kevés magyarázatot és most nem is szeretném nagyon tárgyalni. 
Lehet véleményt mondani, de ez majd akkor lesz napirendi pont. Azért küldtem 
ki, mert megkeresett engem Szabó László, az STK utánpótlás alközpontjának a 
vezetője, átstrukturálták ezeket a területi képzéseket. Kevesebb alközpont van, 
mint amennyi volt, tehát megszűntek jó néhányan. Sátoraljaújhely egy ilyen 
alközpont hosszú-hosszú ideje, de van aspiráns, aki szeretne az lenni, Cigánd 
rengeteg pénzt tett bele a fociba, és az utánpótlást is szeretné alközpontként 
tovább vinni. Jelen pillanatban itt van Sátoraljaújhelyben az alközpont. A két 
időpont és két összeg is meghatározásra kerül, ha valaki majd végigolvassa, akkor 
ebből nagyjából kiderül, de majd meghívjuk erre a testületi ülésre Szabó Lászlót, 
hogy pontos tájékoztatást adjon. Két pályázatról van szó, amit be kell adni és meg 
kellene nyernie az egyesületnek. Az egyik egy eszközbeszerzés, 30.000.000.- Ft, 
EU-s pályázat, aminél a cégektől jön össze a támogatás, az ő társasági adójuk 
terhére, és eddig úgy volt, hogy az önerőt majd állja a Labdarugó Szövetség az 
alközponton keresztül, de most nem így van, hanem az önkormányzatoknak vagy 
az önkormányzatnak kell eldönteni, hogy hozzáteszi-e az önerőt. Ez a 
30.000.000.- Ft esetében 8.000.000.- Ft körüli összeg, teljesen pontosan nem 
tudom megmondani. Azt tudom, hogy ez jövő január végéig fizetendő ki. Ha ezt a 
pályázatot nem adja be az STK, akkor biztos, hogy nem lesz alközpont, 
amennyiben más beadja a térségben. Tehát majd ezen kell gondolkodni, hogy 
akarjuk-e hogy labdarugó alközpont legyen itt nálunk, majd biztos fogja mondani, 
hogy hány csapat lesz, hány gyerek vesz részt benne. A legismertebb, legjobban 
szeretett, legnépszerűbb sportágról van szó. Ez az egyik, illetve első eleme ennek 
a programnak, ha ez megvan, akkor egy évig biztos, hogy alközpont marad 
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Sátoraljaújhely. De közben elő kell készíteni egy másik pályázatot, ugyanis elő van 
írva, hogy az alközpontnak milyen kritériumoknak kell megfelelni. A meglévő 
pályákhoz képest kell még egy természetes füves, szabályos labdarugó pálya, 
aminek szintén állja a költségét a Labdarugó Szövetség, de annak is lesz egy 
önereje. Azt gondolom, hogy önmagában az önerő nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy 30.000.000.- Ft lesz. Szerintem egy pálya, ahogy beszélgettünk róla nem úgy 
van, ahogy én laikusként elképzelem, hogy szórunk egy kis fűmagot, aztán egy év 
múlva már el is készült. Ez nem így működik. Különböző szekciók vannak, ami 
egymásra van rakva és akkor a végén gyeptégla van. Körbe kell keríteni, vannak 
vele tennivalók. Mindenesetre, hogy tudjunk majd valamit mondani az április végi 
ülésen, megnézetem, hogy hol van ilyen hely, ahol egyáltalán nekünk területünk 
van és egy labdarugó pálya kifér rá. Kézenfekvő lenne a Dohány úti  sportpálya, 
de a Dohány úti pályára teljesen más pályázat van benyújtva, úgyhogy úgy 
gondolom, hogy azt a pályázatot azért vissza nem fogjuk visszaadni, hogy 
labdarugó pálya létesüljön. Ez pedig középtávon kell, hogy megvalósuljon, 
mondjuk a következő éven minimum el kell, hogy kezdődjön. Szerintem lehet 
kiadni határidő-módosítást is, és akkor a rákövetkező év lehet a befejezési 
határidő. Tehát ez az, amiben az önkormányzat érintett lett, mert egy hónappal 
ezelőtt ez még nem lett volna kérdés, most nem is beszélnék róla. Eddig úgy volt, 
hogy nincs, nekünk nem kell hozzátenni semmi önerőt, most meg nem így van. 
Ezért küldtem ki az anyagot a képviselő-testület tagjainak és azt szeretném kérni, 
hogy azért nézegessék ezeket az adatokat, információkat, és gondolkozzanak 
rajta, hogy a testületi ülésen milyen döntést hozzunk majd az ügyben. Kell-e 
megtartani Újhelynek ennyi pénzért az alközponti szerepet, mert ugye ez mégis 
csak egy központi, egy vonzásközponti dolog, vagy pedig ilyen áron nem kell. Az 
utánpótlás, a labdarúgás Sátoraljaújhelyben is jó nekünk, hogy ha csak az edzőjük, 
az újhelyi gyerekekkel foglalkozna, velük is csak részben, mert akkor az alközpont 
fog velük foglalkozni. Én most nem is akarok állást foglalni egyáltalán, ennyit 
szerettem volna elmondani kiegészítésként. Ha valaki nem kapta meg, az jelezze, 
mert akkor elküldjük még egyszer.  
Hozzászólás nem hangzott el, ezért az ülést berekesztette. A képviselő-testület 
zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 

 
Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 

címzetes főjegyző polgármester 
   


