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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt (1) ülésén 

A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. április 26. 8.00 óra 

 
 
Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 
   Csernai Ferencné 
   Kracson Norbert 
   Lukács Tamás 
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 
   Szász József 
   Szőnyi István 
    

képviselők 
 
Az ülésről távolt volt: Dankó Dénes alpolgármester 
 
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, 
Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok alezredes, Tóbis Gábor tűzoltó ezredes gazdasági 
igazgató-helyettes, dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő, Seres Péter Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. mb. ügyvezető igazgató, Páles Gábor 
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója, Szabó László alközpont vezető 
MLSZ Regionális Utánpótlás Központ sátoraljaújhelyi alközpont, dr. Csomós 
Katalin  háziorvos, dr. Kemecsei Miklós háziorvos Premedic Kft. dr. Karika Margit 
háziorvos Premedic Kft. Erdélyiné Kocsis Csilla tagintézményvezető pályázó, 
Tiszolci Józsefné tagintézményvezető pályázó. 
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Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Brősztl Gyula Városvédő- és Szépítő Egyesület 
elnöke, Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok alezredes, Tóbis Gábor tűzoltó ezredes 
gazdasági igazgató-helyettes, Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft. mb. ügyvezető igazgató, Páles Gábor Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 
igazgatója, Szabó László alközpont vezető MLSZ Regionális Utánpótlás Központ 
sátoraljaújhelyi alközpont, Tiszolci Józsefné tagintézményvezető pályázó. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
 
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Mielőtt a protokoll 
részére az ülésnek, a napirendi pontokra rátérnék, hagyományos programunk 
szokott lenni, hogy amikor civil szervezeteink, sportolóink, iskoláink diákjai olyan 
eredményeket érnek el, amely példamutató és látványos, hogy köszöntsük őket az 
ülés elején és ez által bemutassuk őket a televízión keresztül a nézőközönségnek. 
Nagy öröm számomra, hogy ez így történhet a mai napon is, ugyanis 2017. április 
4-én került sor a Megyei Komplex Tanulmányi Verseny tanulásban akadályozott 
tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói számára, melyen 
Miskolc, Sárospatak, Sály, Tornanádaska, Kurittyán, Ózd és Sátoraljaújhely vett 
részt. Itt a gyerekek számot adhattak a tantárgyi tudásból. A versenyen egyéni és 
csapatfeladatok megoldásában bizonyíthatták tudásukat a tanulók a magyar 
irodalom, történelem, matematika, életvitel- és gyakorlati ismeretek, földrajz, 
természetismeret tantárgyakból. Iskolánk csapata hosszú idő elteltével mind a 
csapatversenyben, illetve matematika tantárgyban az egyéni versenyben is első 
helyezést ért el. A tanulók csoportja képviselheti Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét 
az országos döntőn, amely Gyömrőn kerül megrendezésre, ez év június 1-jén és 2-
án. Ezek a gyerekek, akik ezt a sikert elérték a Deák Úti Általános Iskola tanulói, 
köszöntöm őket és köszöntöm a pedagógusokat, akiknek nem kis munkájuk van a 
sikerben, hogy nekik is gratulálunk. Fel is olvasom a nevüket, aztán megkérem, 
hogy fáradjanak ide az operatőr mellé, Reskó András VI. osztályos tanuló, Bujdosó 
Levente István VII. osztályos tanuló, Fodor István VII. osztályos tanuló és Góré 
Máté szintén VII. osztályos tanuló.  
 
Gratulált a tanulóknak és a pedagógusoknak az elért sikerekért, a Zempléni 
Kaszinó Étteremben elfogyasztható pizzautalványt adott át a gyerekek részére. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 11 fő jelen 
van. A képviselők megkapták a meghívót és a hozzá tartozó előterjesztéseket, 
háttéranyagokat, illetve meg voltak a szakbizottsági ülések is. A meghívóban 
megadott napirendi pontokra rátérve van javaslat. A 22. napirendi pont nem az 
egyebek lenne, hanem igazgatói pályázatok véleményezése című napirendi pont, 
két iskolának az igazgatói pályázatára beérkezett pályázatokat kell a mai napon a 
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képviselő-testületnek véleményeznie. A 23. napirendi pont Kossuth Zsuzsanna 
szobor felállítása Sátoraljaújhelyben, utána pedig automatikusan haladunk 
tovább, a 24. lenne az egyebek, majd a zárt ülés két napirendi pontja változatlan 
marad. Ehhez képest van-e javaslat napirendi pontokkal kapcsolatosan? 
 
Szőnyi István képviselő: Nem tudom, hogy az igazgatói pályázatokat nem lehetne-
e zárt ülésre tenni? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: az Mötv. szerint, mivel az érintettek 
nem kérték a zárt ülés tartását, ezért nyílt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-
testületnek. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Úgy tűnik, hogy az nyílt ülésen kell, hogy 
maradjon. Más jelentkező nincs, így ezekkel a módosítással kérem 
képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.  
 
S z a v a z á s: A Képviselő-testület a módosításokat 11 igen- 11 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendi 
pontokat fogadják el.  
 
S z a v a z á s: A Képviselő-testület a bővített napirendet 11 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 

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

2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási 
rendelet-tervezetének és 2016. évi beszámolójának jóváhagyására 
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia 
címzetes főjegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó 
közbeszerzési beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Kovács Péter közbeszerzési szakértő 
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7. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervének módosítására 
Előterjesztő: Seres Péter mb. ügyvezető 

8. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására és a rendelet-tervezet indokolására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet munkagépparkjának 
fejlesztésére 
Előterjesztő: Páles Gábor igazgató 

10. Előterjesztés az EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

11. Előterjesztés Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2017. évi 
üzleti tervére és munkatervére 
Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

12. Előterjesztés közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

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

14. A Magyar Labdarúgó Szövetség Regionális Utánpótlás Központjához 
tartozó alközpont fenntartása Sátoraljaújhelyen 
Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester, Szabó László 

15. Előterjesztés felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

16. Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

17. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 
támogatására 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

18. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület tagi 
kölcsön visszafizetési határidő meghosszabbítása kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

19. Előterjesztés képviselői önálló indítvány az európai béruniót célzó polgári 
kezdeményezés támogatására 
Előterjesztő: Pasztorniczky István önkormányzati képviselő 

20. Tájékoztató Sátoraljaújhely Önkormányzata kommunikációs és média 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

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

22. Tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

23. Előterjesztés Kossuth Zsuzsanna szobor felállítására Sátoraljaújhelyben 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

24. Egyebek 
Zárt ülésen 

 
1. Javaslat dr. Boda Pál Sport Díj, Nevelői Díj és dr. Illés László 

Közegészségügyi Díj adományozására (szóban) 
Javaslattevő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Javaslat Az Év Tűzoltója Díj adományozására 
Javaslattevő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 
 
1.Napirend 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 
és a tett intézkedésekről (szóban) 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Március 24-én Zemplén Televízió taggyűlésre 
került sor, 26-án Borsiban a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 341. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen voltunk jelen és átadtam azt a díjat 
Laczkó Lajos úrnak az ottani polgári társulás elnökének, amiről a képviselő-
testület döntött. 28-án a Trefortban, 29-én a Gimnáziumban tartottam rendhagyó 
osztályfőnöki órát. Április 1-jén a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén 
Térségi Egyesületének Abilimpiáját nyitottam meg és köszöntöttem a 
résztvevőket, mint ahogy a Dohánygyári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén 
is részt vettem. Megtörtént a lomtalanítás ugyanezen a napon. Április 3-án 
fogadóóra, 4-én a Zemplén Televízióban, ezen a napon Polgármester Ösztöndíjasa 
cím a Kossuth Lajos Gimnázium tanulójának Szalontai Balázs 12/A osztályos 
diáknak, gratulálunk neki. Április 6-án a Szent Anna Szeretetotthonban 
köszöntöttem Csuha Sándor bácsit 90. születésnapján. 7-én szomorú esemény 
városunk Díszpolgárát kísértük utolsó útjára, Etele György piarista szerzetest. 8-
án jótékonysági labdarugó torna a februári baleset vétlen áldozatainak 
hozzátartozói támogatására volt a Sportcsarnokban. Ugyanezen a napon Kossuth 
Staféta, ismét újhelyi vitte el a kupát, innen volt a több versenyző. 10-én 
rendkívüli testületi ülés, 11-én egyeztetés a Városellátó Szervezettel aktuális 
munkákról, 12-én a Járási Hivatal vezetőjével és még ezen a napon a város 
fejlesztéséről adtunk tájékoztatást a szervezetek és intézmények vezetőinek. 13-
án Ringer István igazgató úrral a várprogrammal kapcsolatban tárgyaltunk, 20-án 
pedig a Prec-Cast vezetőjével. 21-én rendkívüli megyei közgyűlés, múlt hét 
pénteken egy fontos, de egyelőre erről mást nem mondanék, testületi ülésen 
vagyunk túl. Április 22-én országos katasztrófavédelmi versenyen Budapesten 
szerepeltek nagyon szépen az újhelyi diákok, az általános iskolák között 3., a 
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középiskolások versenyében pedig 2. helyezést értek el, gratulálunk a diákoknak 
és a felkészítő tanároknak, és ezzel együtt megköszönjük Mészáros Csaba 
igazgató úrnak és Tóth Zsolt tűzoltóezredesnek a munkát. 24-én a helyi OTP 
vezetője és Rózsa Sándor regionális igazgató úr Debrecenből tett nálam 
látogatást. 24-én a Hősök Temetőjével kapcsolatban tájékoztatás a Zemplén 
Televíziónak, 108 millió forintot nyert a pályázat a Hősök temetőjének teljes 
felújítására. 25-én szintén a megyei közgyűlés bizottsági ülései kerültek sorra. 
Külön felhívnám képviselő-társaim figyelmét és a tv nézők figyelmét, hogy április 
28-án, pénteken este 5 órától a Latabár Színházban jótékonysági rendezvényre 
kerül sor, aminek bevételének egy része a 8 ország, 1 nemzet ifjúsági tábor 
programjára és finanszírozására lesz fordítva. A tábor költségeit ezzel tudjuk 
csökkenteni. Ez a Rotary Klub és az önkormányzat közös programja, mindenkit 
várunk szeretettel.  
 
 
2. Napirend 
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről 
 
Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok: A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság a tavalyi évet is elég eseménydúsan zárta, ez volt látványban is, 
amikor a kollégáim vonulnak, illetve látvány nélküli a hatósági osztály 
tevékenységgel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a 2016. évi beszámolómat 
megpróbáltam úgy összeállítani, hogy az mindent lefedjen az oktatástól kezdve, a 
hatósági munkán át a káresemények mivoltáig elszámolólag, amit hozzátennék az 
írásos beszámolómhoz, hogy Bakondi György tűzoltó tábornok úr távozása után 
az országos vezetésünk folyamatos megbízással teljesítette szolgálati feladatait. 
2017. január 1-től Pintér Sándor belügyminiszter úr véglegesen kinevezte az 
országos vezetésünket, mely szerint dr. Góla Zoltán tűzoltó vezérőrnagy urat 
nevezte ki a főigazgatói posztra, Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes urat általános 
igazgatóhelyettesnek, dr. Mógor Mária Judit ezredes asszonyt a hatósági 
főigazgató-helyettes posztra, Bartók Béla tűzoltó ezredes urat a gazdasági 
főigazgatói beosztásba nevezte ki. Ezáltal az országos vezetés már fix, stabil 
vezetésnek mondható, valamint innentől fogva az általuk képviselt irányelveket 
meg tudják foganatosítani, be tudják tartani. A beszámolómban a vonulási 
statisztikánk a működési területünkön megpróbáltam összevonni az egész évet 
szóban a sátoraljaújhelyi járás területére vonatkozó vonulásokról mondanék pár 
szót. A tavalyi éven 209 esetben érkezett a megyei bevetés-irányítástól jelzés, 
illetve fogadtunk riasztást. Ebből 66 esetben téves jelzésként lett minősítve a 
káresemény a végén. A 209-ből 44 konkrét tűzesetben a kollégáim beavatkozása 
volt szükséges. 9 darab kiérkezés előtt felszámoltként vették a kollégáim, 89 
darab vonulásunk volt műszaki mentésként, valamint egy darab szándékosan 
megtévesztő jelzést kaptunk a tavalyi év folyamán. Úgy gondolom, hogy az 
összriasztásokat, ami a beszámolóban is szerepel, ez a 209 darab riasztás a járás 
területére átlagosnak mondható. Szerencsére tavaly nagyobb természeti csapás 
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víz, szél bármiből adódóan nem volt jellemző a területünkre, most az első 
negyedévben volt a kéthetes havazás, úgy gondolom, hogy azt is sikeresen 
megoldottuk a társszervekkel közösen, nagyobb fennakadást, problémát nem 
jelentett részünkről. Tavalyi beszámolónkban sarkalatos pont volt a kül- és 
beltéri égetéssel kapcsolatosan kaptam tavaly is kérdéseket, szeretném közölni, 
hogy a járás területén az összes önkormányzat tavaly eleget tett annak a 
feladatának, hogy önkormányzati rendeletét meghozza, a beltéri égetésnél 
településen belüli égetésnél a szabályokat meghozta, az időpontokat 
leszabályozta. Ebben mindenki hozzáírta rendeletéhez, hogy ezt felülbírálja a 
minisztérium által kiadott tűzgyújtási tilalom. A települések ezen engedélye 
megtalálható nálunk a híradó ügyeleten. Ha bármilyen lakosnak gondja, 
problémája van és nem tudja pontosan, hogy a településén mikor lehet égetni, 
akkor ha felhívja az újhelyi tűzoltó-parancsnokság híradó ügyeletét, akkor ott 
napra készen településekre lebontva rendelkezésre áll, hogy hogyan szól a 
rendelet, akkor az ügyeletes kollégák segítséget tudnak nyújtani. Ha ezen kívül 
úgy éget valaki, ahogy a rendelet nem engedi és nekünk jelzés jön, károkozás 
történik, feljelentés jön, tavaly ilyen eset nem volt területünkön, bízom benne, 
hogy most is az állampolgárok fegyelme megfelelő lesz. A tavalyi éven az igazgató 
úréknak a fehér foltok kiküszöbölése szempontjából a tavalyi éven a járás 
területén sikerült öt darab újabb önkéntes tűzoltó egyesületet megalapítani, ezek 
nevek szerint Karcsa, Alsóberecki, Pusztafalu, Vágáshuta településeken. Ezáltal is 
nő a területen élő lakosok tűzbiztonsága, illetve az önkéntes egyesületi tagoknak 
megtörtént a 40 órás alaptanfolyam megtartása, levizsgáztak belőle, így az 
önkéntes egyesület teljes jogú tagja. A felszerelések pályázatát kiírtuk, pályázatok 
leadási határ ideje tegnap volt, minden egyesület pályázott, bízom benne, hogy 
sikeresen és el tudjuk látni olyan felszerelésekkel, hogy a mi kiérkezésünkig be 
tudjanak avatkozni. A parancsnokság és a járás önkormányzatainak a kapcsolata 
úgy gondolom, hogy kimondottan jónak mondható, a polgármesterekkel, 
intézményvezetőkkel. Ezáltal szeretném megköszönni a kollégáim és magam 
nevében azokat a lehetőségeket, melyek a kiképzési folyamatunkban a 
helyismereti foglalkozások, szituációs gyakorlatokat lehetővé teszik az 
intézmények területén, ezáltal a kollégáim helyismeretét biztosítják. Úgy 
gondolom, hogy ha bárkitől, bármelyik vezetéstől vagy intézménytől részünkre 
megkeresés érkezik az újhelyi tűzoltó-parancsnokság azt megpróbálja 
végrehajtani – iskolákban, óvodákban, rendezvényeken megjelenünk – teljes 
mértékben támogatjuk ezeket. Szeretném még egyszer megköszönni 
mindenkinek a hozzánk mért jóságát, illetve előzékenységét. Ha bármilyen kérdés 
van ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon szívesen válaszolok.  
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: bizottságunk megtárgyalta és 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót. 
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Kérdések: 
 
Palicz István képviselő: Erősen felháborított a beszámolónak az a része, ahol 
olvashattuk, hogy jelentős számú téves riasztást és jelentős számú szándékosan 
félrevezető riasztást kaptak. Milyen büntetésre számíthat az, aki erre vetemedik? 
 
Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok: a téves riasztások számával kapcsolatban tudni 
kell azt, hogy a régi épületeknél voltak a tűzátjelző rendszerek, melyek az újhelyi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság híradó ügyeletére voltak bekötve. Innentől 
fogva, ha jelzés érkezett valamelyik intézményből a tűzoltós kolléga a megadott 
kontaktszeméllyel rögtön tudott értekezni, ha pedig nem tudták elérni a 
kontaktszemélyt, akkor is elindultak, riasztás alatt voltak. Ha fel tudták venni a 
kapcsolatot a kontaktszeméllyel, akkor le tudta mondani a tűzjelzést és vonulás 
nem valósult meg. Az új szabály szerint a tűzjelző központok országos 
központbázisba vannak bekötve, ami teljesen el van zárva emberi kéztől. Ha 
bejön egy tűzjelzés egy Polgármesteri Hivataltól az országos központba megy fel a 
jelzés, onnantól fogva a számítógépközpont automatikusan rá van kötve a riasztó-
rendszerünkre és dobja a riasztást. Mire a megyei bevetés-irányításon a híradó 
ügyeletes a bevetés-irányító kontaktba tudna lépni a személlyel, amit nem tehet 
meg, mert rögtön dobja Újhelybe a riasztást, addig már két perces riasztási-idő 
betartásával elindulnak a szerek. Azért van az, hogy meg van adva minden egyes 
intézményből, ahol tűzjelző átjelző rendszer van telepítve egy kontakt személy, 
hogy ha ilyet észlelnek, van egy lemondó kódos telefon a megyei ügyeletre, egy 
piros telefon arra csak a lemondó hívások mennek be és ezt a számot, ha felhívják, 
akkor a bevetés-irányításon a bemondott kóddal le tudja mondani a tűzjelzést. 
Annyi átfutása van ennek, hogy 2 perces riasztási időnél ledobja a rendszer, és 
nekünk vonulni kell. Ameddig egy olyan intézménynél van tűzjelzés, amire elég 
ha az Újhely 1-es, 2-es rámegy, az rendben van, de ha egy tűzoltási tervvel 
rendelkezik egy létesítmény, ami mondjuk 3-as, 4-es kiemelt riasztású, mint 
például a művelődési központ, egy nagyobb iskolai létesítmény, vagy a 
dohánygyár, akkor ebben az időben elindul az újhelyi, a szerencsi, a nyíregyházi, 
az encsi, a gönci, a cigándi, nem tudunk mit tenni. Az automata rendszer ezt 
generálja. Ebből adódóan van ez a magas szám a téves jelzésekben. A másik a 
szándékosan megtévesztő jelzéseknél az a baj, hogy a mobilszolgáltatók eladják 1 
forintért a telefonokat, melyeket nem lehet beazonosítani. A régi rendszerben a 
kábeles telefonoknál a híradó ügyeletesek tudták, hogy ki a hívó fél, számkijelzős 
volt a telefon, tudni lehetett, amikor például Ricséről telefonálgattak. Ma már ezt 
nem tudjuk beazonosítani. Van, amikor valaki csak unatkozik, azért telefonál, 
nagyon kevés az, amit be tudunk azonosítani. Három éve vagyok a parancsnoki 
székben, egyszer sikerült a rendőrséggel közösen megfogni a járás területén az 
illetőt, aki szándékosan megtévesztő jelzést adott. Elméletileg, ha szándékosan 
megtévesztő jelzés jön, akkor a megyei irányítás automatikusan megteszi a 
feljelentést a rendőrség irányába, ettől fogva a rendőrség vizsgálja, és vagy sikerül 
elkapni az illetőt, vagy nem. Az esetek 90 %-ában a mobiltelefonok miatt nem 
nagyon lehet beazonosítani az elkövetőt, aki ezzel szórakozik. 
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Pasztorniczky István képviselő: a bizottságban kérdésként feltettem, hogy Önök, 
illetőleg a katasztrófavédelem rendelte-e el azt a tüzivíz medence létesítményt, 
ami a jégcsarnok melletti parkolóban létesült? A kérdésemet az motiválta, hogy 
egy hónapon belül történt egy súlyos baleset - talán a szomszéd megyében -, 
három kisgyerek fulladt bele egy ilyen tüzivíz medencébe, ugyanis ezek csúszós 
fóliával vannak kibélelve, ami csapdaként működik egy kisgyerek számára. Itt egy 
nyilvános parkolóban van egy ilyen „csapda”, azóta már láttam hogy nem csak itt, 
de az elterelő út mellett egy másik közterületen is van egy ilyen tüzivíz medence. 
Tudom, hogy ezekre szükség van, viszont ezt valamilyen módon el kellene 
keríteni, főleg egy ilyen közönségforgalmú helyen. Jelezném Önnek, a kollégái 
mondták, hogy majd továbbítja csak nem kaptam választ, ezért említem meg itt is 
ezt a problémát. Erre figyeljenek oda és legalább az elkerítését rendeljék el, 
amennyiben van hatáskörük.  
 
Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok: a tűzoltóság hatóságként közreműködik 
szakhatóságként épületek átadásában, intézmények átadásában. Én csak a 
tűzoltói részről beszélhetnék, tehát egy létesítménynek ahhoz, hogy az 
tűzvédelmi szempontból megfeleljen a funkciójának, illetve a használatbavételi 
engedélyt megkapja tőlünk, bizonyos tűzvédelmi szabályoknak, meg kell, hogy 
feleljen. Itt például ennek a létesítménynek meg kellett felelni ahhoz, hogy – ugye 
van egy előszámítás, tűzterhelés számítás – tehát van egy tűzoltói oldala a 
dolognak, amivel kapcsolatban az a lényege az egésznek, elő van írva az, hogy 
mennyi oltóvizet kell biztosítani egy ilyen létesítményhez, bármelyikhez. Az 
oltóvíz ellátás biztosítása többféleképpen működhet. Működhet az, hogy amikor 
előírja a hatóságis kollegánk, hogy oda egy tűzivíz medence, x m3-es, tehát a 
létesítmény nagyságától függ, x m3 tűzi vízmedencét kell létesíteni, hogyha nem 
lehet megoldani azt, hogy mondjuk tűzcsapokkal altalaji vagy feltalaji 
tűzcsapokkal nem lehet megoldani. Ami a tűzoltóságot ebben a kérdésben érinti 
ez csak az, hogy kimegy a hatóságis kollega, van az előírásoknak megfelelő tűzi 
vízrendszer. Az most vagy tűzi vízmedence - erről nem beszélt -, vagy tűzcsap 
rendszer. Őt ez érdekli, engem, mint tűzoltási rész az érdekel, hogy az előírásnak 
megfeleljen az a tűzivízmedence, ami oda létesült, hogy nekem a 
gépjárműveimmel egy olyan útburkolat legyen lerakva a medence köré, hogy az 
bármilyen időben, bármikor az én 16-20 tonnás gépjárművemmel meg tudjam 
közelíteni. Ez az első kérdés.  
A második variáció, hogy úgy kell kiépíteni a tűzi vízmedencét, vagy tárolót hogy 
nekünk arra vízkivételi alkalmas hely legyen kiépítve. Tehát legyen kiépítve vagy 
egy szívócsonk, annál is meg van adva, hogy milyen magas legyen, stb. Tehát egy 
ilyen tűzi vízmedencével ennyi dolga van a tűzoltóságnak. Az, hogy ott 
személyvédelem, vagy a bűnügyi részről a gazdasági védelem hogyan valósul meg 
az minket nem érint. Nekünk csak az az előírás, hogy legyen egy tűzivíz medence, 
meg tudjam közelíteni a gépjárművekkel, és tudjak belőle vizet kivenni.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs előírás a tüzivíz tározók elkerítésére, 
sem tűzoltósági szempontból, sem műszaki szempontból. Ez a helyzetből adódik, 
a kialakítás helyétől függhet, de ilyenkor is csak hangsúlyozni tudom, hogy bárhol 
is van tüzivíz tároló az országban, a városban minden esetben a szülő felelőssége 
ott van, hogy a gyereket nem engedi a tüzivíz tároló közelébe. Ez egy parkírozó, 
ha megjönnek a turisták családostul, gondolom a szülők nem hagyják a gyereket 
ott bóklászni, de ennek a védettsége jobb mint az átlag, hiszen itt egy rézsű van, 
nem tud belelépni a vízbe, mert ahhoz fel kell mászni azon a kis dombocskán, 
amivel körül van gátolva ez a víztározó. Ez így egy kicsit nehezebb történet lenne, 
de ne forduljon elő soha, mert az biztos, hogy senkinek nem hiányzik.  
 
Szőnyi István képviselő: A 2 perces riasztáshoz szólnék hozzá. Következőképpen 
néz ki. Kaptam egy kódot, valamilyen embert kell felhívnom, aki majd felhívja a 
tűzoltókat, hogy téves a riasztás. Ez még működik is, ha bent van az ember az 
iskolában, de mihelyt bezár az iskola és akkor jön ki a riasztás, két perc alatt én 
nem érek oda az iskolába, megnézni, hogy kigyulladt-e valami, volt már ilyen eset, 
amikor szerencsére szóltak és nem volt nagy a probléma, be is értem, nem volt 
tűz. Tehát a rendszer valamikor véletlenül is bejelez, most már új rendszert 
csináltattunk éppen ebből kifolyólag, nem is beszélve arról, hogy a konyhában 
nagy gőz van, akkor a füstjelző rögtön bejelez. Csinálni kellene egy szolgálati 
lakást az iskolában, hogy a tűz, a betörő jelzés szinte naponta jön hozzám, hogy be 
kell menni. Ez a két perc nagyon rövid idő, mert ha leindulnak Cigándról és 
nekem azt ki kell fizetni, azt hiszem az iskolának annyi. Szerencsére nem került 
ilyenre sor, ne is kerüljön, de ez a két perc nagyon kevés, különösen akkor, ha 
zárva van az intézmény. Ha bent vagyunk, akkor pillanatok alatt látjuk, hogy mi 
van, de ha nincs bent az ember, akkor ez komplikált. Ha nincs ott senki és be kell 
menni, a kijáratot be kell törni, akkor egész éjszakára oda kell állítanom egy 
embert, hogy őrizze az iskolát, erre szerencsére még soha nem került sor.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Valószínűleg nem jó helyre címeztem ezt a 
hozzászólásomat, de akkor saját magunknak figyelemfelhívásként mindenképpen 
el akartam mondani. Nem jó, hogy a veszély elhárítása érdekében egy másik 
veszélyforrás létesül, de azért parancsnokurat is kérném, hogy saját 
hatáskörében - miután ez egy tűzvédelmi létesítmény -, biztosan vannak műszaki 
előírások, mint ahogy a szívócsonkot elmondta, lehet ide egy kerítést is lehetne 
tenni. Elég lenne, hogyha a csonk kívül van a kerítésen. Azt gondolom hogy ezt 
saját hatáskörben meg fogjuk tudni oldani, ha mi vagyunk a beruházók, ha meg 
nem, akkor az illetékes. A munkájukhoz sok sikert kívánok. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Szeretném megköszönni a tűzoltóság munkáját 
és ahogy parancsnok úr említette, jó az együttműködés az újhelyi 
önkormányzattal, valamint az összes többi településsel. Biztos vagyok benne, 
hogy egyik olyan szervezete Magyarországnak a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, 
amely úgy az általános megelégedettség felső lépcsőfokán van, az első háromban. 
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Valaha volt is ilyen felmérés: 8-10 szakmát szavaztattak meg, hogy a társadalmi 
elismertsége milyen és akkor a tűzoltóság volt az első és szerintem ez most sem 
nagyon változhatott. Ez nem véletlen egyébként, mert mindig lehet számítani 
rájuk, függetlenül attól, hogy éppen milyen fenntartásban – megyei, 
önkormányzati vagy most állami szervként – működnek tovább. A tűzoltók 
ugyanúgy dolgoznak, hogy az azt megelőző időszakban és ezzel a 
biztonságérzetünket erősítik. Azt remélem, hogy továbbra is ugyanilyen pozitív 
hozzáállással, elhivatottsággal végzik majd a munkájukat Újhelyben és az ellátási 
területen, mint ahogy ez eddig történt. Az előző tüzivíz tározós ügyhöz 
hozzátenném, hogy körül lehet keríteni természetesen ezt a picike kis tározót, de 
azon gondolkozom közben, hogy a Bodroggal mi lesz? A horgásztavakkal, meg 
mikor árvíz van, és a 37-esig kijön a Bodrog, ott mi a helyzet, mert azokat 
fizikailag körülkeríteni lehetetlen, a veszélyhelyzet azokban a vadvizekben 
nagyságrendekkel nagyobb. Mindent mindig sajnos lehetetlen megvédeni és 
lehetetlen mindenhol biztonságot teremteni. A szülői felelősség, ha iskolai időben 
van, akkor meg pedagógusi felelősség az, hogy ne engedje olyan helyre a gyereket, 
ahol a testi épsége és az élete veszélybe kerül. Ugyanez vonatkozik erre a néhány 
m2-es tározóra is. Mivel több vélemény nem hangzott el, így kérte a képviselő-
testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 
 
S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.  
  

3118/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2017.(IV.26.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadta. 
 
Köszönetét és elismerését fejezi ki a tűzoltóparancsnok és a Sátoraljaújhelyi 
Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot teljesítő tűzoltóknak az elmúlt évben 
végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájukért. 
 
 
3. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási 
rendelet-tervezetének és 2016. évi beszámolójának jóváhagyására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, ahol át 
lett beszélve az anyag. 
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Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az 
előterjesztést. 
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja a javaslatot. 
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta 
és 6 igen, egy tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a rendelet-tervezetet és a beszámolót. 
 
Csernai Ferencné bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – támogatja a 2016. évi zárszámadási rendelet-
tervezetet és a 2016. évi beszámolót. 
 
Kracson Norbert bizottság elnöke: A Városüzemeltetési Bizottság 6 igen, egy 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 2016. évi zárszámadási rendelet-
tervezetet és a 2016. évi beszámolót. 
 
Szőnyi István bizottság elnöke: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja 
a 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezetet és a 2016. évi beszámolót. 
 
Palicz István bizottság elnöke: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangú igennel támogatja mindkét dokumentum 
jóváhagyását. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így 
kérte a képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló rendeletet, valamint a 
2016. évi beszámolót fogadja el. 
 
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás - 10 igen 1 tartózkodás 
szavazattal 
1. meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 9/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
2. 2016. évi költségvetési beszámolóját elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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974/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2017.(IV.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetési beszámolójának elfogadásáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését tudomásul 
vette és elfogadja. 
  
 
4. Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálatára 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: 2004-ben fogadta el a képviselő-
testület Sátoraljaújhely Város Szociális Koncepcióját. Az eltelt időszak alatt 
kétévente vizsgáltuk felül a koncepciót és igazítottuk azokhoz a helyi 
viszonyokhoz, amelyeket tapasztaltunk, illetve amilyen változások 
bekövetkeztek. Ha valaki elővenné az eredeti koncepciót és összehasonlítaná a 
jelenlegi anyaggal, akkor bizony jelentős változásokat észlelne azért, mert amikor 
a koncepció készült, a szociális ellátások területén csak egy-két esetben 
rendelkeztünk végleges működési engedéllyel, mivel nem voltak meg a feltételek. 
Azóta örömmel lehet mondani, hogy minden egyes tevékenységre határozatlan 
idejű működési engedéllyel rendelkezünk. A SWOT analízisből látható, hogy a 
szociális ellátórendszer teljes mértékben kiépült, és a feladatát jól ellátja a 
városban. Együttműködünk azzal a néhány civil szervezettel, akik szintén ezen a 
területen működnek, kiegészítik a mi tevékenységünket, illetve ellátják azon 
feladatokat, melyeket mi nem látunk el. A szociális ellátó rendszer intézményi 
hátteréről elmondható az, hogy ma Sátoraljaújhelyben ez a legfejlettebb, a 
legkorszerűbb, ez alatt nemcsak az épületeket értem, hiszen az elmúlt években 
uniós pályázatok révén új bentlakásos otthon, új családsegítő és gyermekvédelmi 
központ épült, felújításra került a Hősök tere 10. alatti épület és a Hunyadi utcai 
mozgáskorlátozottak illetve idősek klubja is jelentős változáson ment keresztül. 
Az ott dolgozók áldozatos munkát végeznek, annak ellenére, hogy nagyon hosszú 
ideig a bérezésük jelentősen átlag alatti volt. Úgy gondolom, hogy a szociális 
pótlék valamelyest ezt a problémát már rendezi. Azonban annak ellenére, hogy 
eddig csak pozitívumokat mondtam, továbbra sem álltunk le arról, hogy 
gondolkozzunk, hogy mit lehetne még fejleszteni ezen a területen. Mindenképpen 
szeretnénk növelni a szociális étkezők számát, reméljük, hogy azon uniós 
pályázat – mely a konyha felújítását célozza meg – elnyerése esetén lehetőség lesz 
a kapacitás bővítésére és amennyiben a finanszírozási feltételek megfelelőek, 
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akkor a pszichiátriai és a demens személyek nappali ellátását is szeretnénk 
biztosítani ezen rászoruló személyek részére. 
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. A bizottsági ülésen részletes megtárgyalásra 
került a napirend, illetve az előterjesztés. Egyetlen kritika fogalmazódott meg 
azzal a szervezettel kapcsolatosan, aki a koncepció összeállításához nem 
szolgáltatott adatot. Ez negatívumként fogalmazódott meg, mert aki állami 
támogatást vesz igénybe és működtet egy szolgálatot, illetve egy szolgáltatást, 
talán ennyi kötelezettségének kellene lennie, hogy adatot is szolgáltat a saját 
munkájáról, az adott város képviselő-testületének. 
 
Kérdések: 
 
Róth József képviselő: Azt szeretném megkérdezni jegyző asszonytól, hogy 2015-
ről 2016. évre 434 fővel csökkent a lakosság száma Sátoraljaújhelyben. Miből 
gondolja, hogy ezek csak hét-nyolc fős családok, akik elvándoroltak innen? A 
beszámolóban ez szerepel. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ha figyelmesen olvasta el képviselő 
úr, akkor több dolog volt felsorolva, és példálózó jelleggel van felsorolva az, hogy 
hét-nyolc fős családok mentek külföldre. Ami viszont tény, egyrészt azért, mert 
nálunk ez a segélyezési rendszerből kiderül, hogy milyen családok mentek 
külföldre. A bizottsági ülésen nem tudom, hogy ott volt-e, mert ott is elhangzott, 
hogy viszont van olyan ezek közül, aki pár hónap múlva visszajön, mert rájön, 
hogy kint sem kolbászból fonták a kerítést, nem tud elhelyezkedni és nem 
jogosult azokra a szociális juttatásokra, amiket itthonról a televízión keresztül 
nézve úgy gondol, hogy majd meg fog kapni a nyugat-európai országokban. Tehát 
példálózó jellegű ez a hét-nyolc fős család, de valós adatokon alapul.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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1949/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2017.(IV.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálatáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdésében 
foglaltak alapján Sátoraljaújhely Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 
felülvizsgálat és a felülvizsgálatról szóló előterjesztést jóváhagyta. 
 
 
5.Napirend   
Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentésének elfogadására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az éves ellenőrzési jelentés az elmúlt 
évben végzett belső ellenőrzések vizsgálati anyagát tartalmazza. Elmondtam a 
bizottsági ülésen is azt, hogy amit a belső ellenőr egy-egy vizsgálat alapján 
megállapít, az egy az egyben átkerül az ellenőrzési jelentésbe. Tehát itt átfogó 
képet kap arról a képviselő, hogy milyen hiányosságok kerültek megállapításra. 
Látható, hogy jelentős hiányosságok egyik vizsgálatnál sem merültek fel 
igazándiból és most már azt hiszem, hogy az új közbeszerzési szakértő 
beállításával a régi közbeszerzési hiányosságok is meg fognak szűnni. Látható az 
is az anyagból, hogy nem csak azokat a vizsgálatokat tudta elvégezni a belső 
ellenőr, melyek az ellenőrzési tervben szerepeltek, hanem azon felül is végzett, 
méghozzá a közmunka felhasználása, a közmunkaigénylés, a kapott pénzek 
felhasználása területén végzett ellenőrzéseket. Javaslom az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A belső ellenőrzés hatályán fel van sorolva sok 
intézményünk, többek között a Zempléni Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás is, illetve a gazdasági társaságok. A kérdésem az, hogy miután másik 
társulásnak is tagjai vagyunk, - például az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Társulásnak – hogy arra miért nem terjed ki. Nyilvánvaló, értem én 
azt az egy fő kapacitást, az természetesen kevés, de lehet, hogy ott is indokolt 
lenne. Mint ahogy az csak költői kérdés, hogy a többi gazdasági társaság, amiben 
más települések is benne vannak, azok is nyilvánvaló – de ott ez az ügyvezető 



16 
 

hatásköre – azért nem szerepel. Ezek pedig az Újhelyi Gazdálkodási, meg Ipari 
Park, ezek egyszemélyes Kft-k. A kérdésem az Abaúj-Zempléni Társulásra 
vonatkozik, hogy arra nem terjeszthető-e ki?  
  
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Mindenki a saját háza táján 
sepregethet csak. Ez a társulás, a Területfejlesztési azért került be, mert a 
társulási megállapodásban az szerepel, hogy Sátoraljaújhely végzi ezt a feladatot, 
mint gesztor önkormányzat. Például a Hulladékgazdálkodási Társulás, vagy 
mondhatnám a Zemplén Televíziót is, a Vízműt is, Felügyelőbizottsággal 
rendelkezik. Ott, a Felügyelőbizottság, illetve az, hogy nekik kell, hogy a belső 
ellenőrzést önállóan működtessenek, az ő feladatuk ennek az elvégzése. Mi ebben, 
így direkt nem vehetünk részt, felkérés alapján igen. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
  
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4045/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2017.(IV.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2016. évre vonatkozó éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. 

 
 
6.Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó 
közbeszerzési beszámolójának elfogadására  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Dr. Kovács Péter szakértőnk nincs jelen a mai 
egyeztetésen, az anyag viszont a képviselő-testület tagjai számára kiküldésre 
került. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.  
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

3861/2017. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2017.(IV.26.) határozata 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 

beszámolójának elfogadásáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési beszámolóját elfogadta. 
 
 
7.Napirend 
Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervének módosítására  
 
Seres Péter mb. ügyvezető: A bizottsági üléseken már elmondtam, gyakorlatilag, 
számszakilag nem változik, jogcím tekintetében változik egy helyen az üzleti terv. 
Szerencsére előremutató jelek vannak arra, hogy a tervezett pályázataink 
nyerhetnek, több már realizálódni is látszik. Éppen ezért nem a tulajdonosi 
hozzájárulás mértékére terveztük, hanem vállalkozói és pályázati bevételek sorra 
azt az év elején még nem látszó 100%-ban még nem látható bevételt. Ennyi 
változott, számszakilag nem változott.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az üzleti tervet 
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az üzleti tervet megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Még egy helyen változott az üzleti terv, az 
ügyvezető aláírásánál, ugyanis a legutóbbi elfogadása óta történt egy személyi 
váltás. Ezzel kapcsolatban nem is annyira megbízott ügyvezető úrhoz lenne a 
kérdésem, hanem talán polgármester úrhoz, hogy az új ügyvezetői pályázatot 
mikor tervezik a tagok, illetve a tulajdonosok kiírni?  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Melyik részét nem értette a múltkor elmondott 
mondanivalómnak ezzel kapcsolatosan? Mert, hogy elmondtam. Biztos, hogy 
valaki még emlékszik rá.  
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Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: A véleményemben csak válaszolnék. Nem magam 
miatt kérdeztem, hanem a közvélemény tájékoztatása miatt. Ugyanis a múltkori 
ülésen elhangzottakról, amit nem közvetített a Zemplén Televízió, nem 
értesülhettek a válaszáról. Ezért tettem fel a kérdést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta az üzleti tervet.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal az üzleti terv 
módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1647/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2017.(IV.26.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének 
módosításáról 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi módosított üzleti tervét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
8.Napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására és a rendelet-tervezet indokolására 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az elmúlt testületi ülésen vetődött 
fel, hogy magában a rendeletben ne legyen időbeli korlát. Ez egyetlen egy módon 
oldható meg, mégpedig a leírtak szerint. Tehát ezt a jogszabály helyet a 
rendeletből javaslom kivenni. Leírtam azt is, hogy így az engedélyezésnél, illetve 
magánál az anyakönyvi eseménynél kell majd vizsgálni azt, hogy a körülmények 
megfelelőek-e. Azért került egy hónappal hamarabb be az előterjesztés, mert 
időközben valahonnan a Hegyaljáról egy házasulandó fiatal pár jelentkezett 
április 29-én tartanák az esküvőjüket, és amennyiben jó idő van, úgy szeretnék 
kint megtartani. Ennyit az eddig leírtakról. Viszont kénytelen vagyok kiegészíteni 
a rendelet-tervezetet, mégpedig azzal, hogy abban a részében, ahol az 
anyakönyvezető díjazása van, oda tegyünk be egy technikusi díjat, 2.000.-Ft 
nettódíjazással eseményenként. Ugyanis más önkormányzatoknál a technikusi 
feladatokat – itt a gépzenére kell gondolni – szervező iroda látja el, aki a 
Polgármesteri Hivatallal szerződéses kapcsolatban áll, és a szervező iroda kéri a 
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pártól azt az összeget ezért a munkáért amennyit kér. Nálunk nincs ilyen szervező 
iroda, meg kell mondjam, hogy az elmúlt években többször próbáltuk 
kezdeményezni, akár kollégáknál vagy olyan személyeknél, akik részt szoktak 
venni házasságkötések alkalmával szavalóként vagy akár technikusként, hogy 
váltsák ki az egyéni vállalkozói igazolványt, de valahogy nem akadt mégsem rá 
vállalkozó, és így elég problémát okoz. Mindaddig, amíg ezt külső szolgáltatóval 
nem tudjuk megoldani, javaslom, hogy ezt a díjazást építsük be a rendeletünkbe.  
 
Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdések: 
 
Palicz István képviselő: Főjegyző asszony hogyan járna el abban az esetben, hogy 
ha azzal kopogtatna be valaki az ajtón, hogy ő extrém körülmények között 
szeretné kimondani a boldogító igent. Gondolok itt például a Sólymon való 
átcsúszás közben, vagy búvár ruhában, vagy bárhol máshol. Ilyenkor hogyan 
történne ez az esküvő? 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Igen, a televízió olyan extrém 
eseteket hozott, és egy jó pár évvel ezelőtt volt is egy műsor, amiben így történt a 
házasságkötés -  búvárruhában víz alatt - és utána foglalkoztak vele, hogy az nem 
valós házasságkötés volt, mert nem jöhetett úgy létre. Én nem azt mondom, hogy 
nem lehet olyan extrém eset, amit ne lehetne engedélyezni. Ez attól függ, az 
emberek fantáziája végtelen. Az biztos, hogy a Sólymon nem, mert a Sólymon egy 
ember ül, még hogyha a másik ember ül is a másikon, és mehet egyszerre, hol az 
anyakönyvvezető? Ez az egyik. A másik, hogy hol hallja az anyakönyvvezető azt, 
hogy mit mond az egyik fél, és mit mond a másik fél? Tehát, ami a lényeges, hogy 
méltó körülmények között kell megtartani az esküvőt, biztosítani kell ezt 
nemcsak az anyakönyvvezető, hanem a házasulandók részéről és arról a közegről, 
tehát arról a helyszínről is, ahol ezt megkötik. Pont azért van az, hogy még, ha két 
tanús esküvőről is van szó, akkor is feldíszítjük a lenti anyakönyvvezetői szobát, 
úgy rendezzük be, hogy az megfelelő helyszínt biztosítson. Ne egy iroda 
hangulatát mutassa, hanem azt, hogy két ember ma az életének egy fontos 
lépéséről fog dönteni. Ez a példa ez biztos, hogy nem megy, de lehet, hogy lenne 
olyan, amire azt mondom, hogy mehet.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt 
és liberális változtatás volt, így az anyakönyvvezető hivatott az adott helyzetben 
eldönteni, hogy a hely, az idő, a körülmények azok megfelelőek-e arra, hogy az 
elvárásoknak megfeleljen az esküvő lebonyolítása. Nekünk jó 
anyakönyvvezetőink vannak, tehát ezt ők tudják mérlegelni és el is tudják 
dönteni.  
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További kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta meghozta az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendelete módosítása tárgyában alkotott 10/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
9.Napirend 
Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet munkagépparkjának 
fejlesztésére 
 
Páles Gábor Városellátó Szervezet igazgató: Nincs kiegészítenivalóm az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a gépek beszerzését az 
önkormányzat végezze el, mert az önkormányzati feladatokat fognak ellátni 
ezekkel a gépekkel. 
 
Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és ugyanezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a gépbeszerzést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag (Csernai 
Ferencné képviselő rövid távollétében) az előterjesztést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

3905/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2017.(IV.26.) határozata 

munkagéppark fejlesztéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetésében nettó 30 millió forint előirányzatot biztosít használt, jó műszaki 
állapotú munkagépvásárlás céljából az önkormányzat feladatainak ellátása és 
bérbeadás céljából. 
Az előirányzatból egy darab árokásó-rakodó gépet és egy darab összkerék-
meghajtású, billenőplatóval és darufelépítménnyel szerelt szállító járművet kell 



21 
 

beszerezni, mely alkalmas a téli hóeltakarítási munkák elvégzésére, tolólappal és 
sószóró adapterrel felszerelt. 
 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 30 millió forint előirányzatot a 
2017. évi költségvetés módosításakor a költségvetésbe építsék be. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy fenti gépek beszerzéséről gondoskodjon.  

 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Azt gondolom, hogy az önkormányzat részéről 
meg van a kellő megértés és értés ahhoz, hogy miért van erre szükség, úgyhogy 
remélhetőleg ez minél hamarabb be is következik.  
 
 
10.Napirend 
Előterjesztés az EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat benyújtására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Annyival szeretném csak az 
előterjesztést kiegészíteni, hogy időközben megérkezett a pályázatnak az összege, 
23. 309.330.- Ft-ra javaslom benyújtani a pályázatot.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag (Csernai 
Ferencné képviselő rövid távollétében) az előterjesztést elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta:   
 

2311/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
91/2017.(IV.26.) határozata 

EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása” című pályázat benyújtásáról 

 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Az 
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”  EFOP-3.7.3-16 kódszámú 
pályázati kiírásra. 
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A pályázat keretén belül az önkormányzat fenntartásában működő 
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a 
munkaerőpiacra történő segítése, a megfelelő korszerű információhoz történő 
hozzásegítésük, kompetenciafejlesztésük, valamint az egész életen át tartó 
tanulás EU-irányelveknek megfelelően, formális és informális tudásanyag 
biztosításával.  
A pályázat keretén belül programok, szakkörök, társas foglalkozások, 
tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások megtartására, Szabadegyetem 
megszervezésére kerülne sor.  
 
A pályázat megvalósításának összköltsége: 23.309.330.- Ft. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Igényelt támogatás összege: 23.309.330.- Ft. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
11.Napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2017. évi 
üzleti tervére és munkatervére  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Alpolgármester úr az előterjesztője ennek a 
napirendi pontnak, de mivel hivatalos úton van, ezért ezt most nem tudja 
megtenni. Ha valakinek esetleg kérdése lenne, akkor megpróbálunk válaszolni rá.   
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság, valamint az 
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság. 
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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1595/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
92/2017.(IV.26.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2017. évi 
munkatervének és üzleti tervének elfogadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-
Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2017. évi munkatervét és üzleti tervét  
elfogadta. 
 
 
12.Napirend 
Előterjesztés közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A leírtak alapján teljesen egyértelmű a kérés, 
illetve az ok. Több kiegészítésem így nem is nagyon lehet.  
Az előterjesztést a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 
tárgyalta.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás: A képviselő-testület 11 igen – 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1863/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
93/2017.(IV.26.) határozata 

a Holdfény Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Holdfény Kulturális 
Egyesület (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Rigó u 13.) civil szervettel 2017. 
február 27-én megkötött közművelődési megállapodást, közös megegyezéssel 
2017. április 27. napjával megszünteti. 

1863/2017. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2017.(IV.26.) határozata 
a Magyar-Lengyel Baráti Társaság Közhasznú Egyesülettel kötött 

közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-Lengyel Baráti 
Társaság Közhasznú Egyesülettel (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Rigó u 13.) 
civil szervettel 2017. február 27-én megkötött közművelődési megállapodást, 
közös megegyezéssel 2017. április 27. napjával megszünteti. 
 
 
13.Napirend 
Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság véleményével értek egyet.  
 
Palicz István bizottsági elnök: Alpontok szerint fogom sorolni a bizottságnak a 
javaslatait. Az egyes pontnál 5 igen szavazattal azt javasolja a bizottság, hogy 
vegye le a napirendi pontjáról a képviselő-testület ezt a kérelmet, azzal, hogy a 
bizottság egy bejárást szeretne megtartani ezen a helyszínen, és a következő havi 
ülésen kerülhetne ez a kérelem újból előterjesztésre.  
A kettes pontnál egyhangú igennel a megvásárlást javasolja a bizottság. Az itt 
megjelölt kétszobás, összkomfortos komfortfokozatú lakóház és telek 
tekintetében. Az értékbecslő által megállapított 5.955.000.- Ft-os áron.  
A harmadik pontnál, ahol egy háromlakásos társasház ingatlant ajánlanak fel 
megvételre. Itt az elutasítás a bizottságnak a javaslata.  
A negyedik napirendi pontnál pedig úgyszintén az elutasítást javasolja a 
kérelemmel kapcsolatban a bizottság.  
A felajánlott ingatlanokkal kapcsolatosan hozott a bizottság egy határozatot, 
amely azt javasolja egyhangú igennel, hogy a felajánlott ingatlanok tekintetében 
legközelebb 2017. szeptemberében tűzze napirendi pontjára az önkormányzat a 
felajánlott lakásokról szóló előterjesztéseket. Az időközben vételi felajánlást 
tevők pedig kapjanak írásban értesítést, hogy mikor kerül majd megtárgyalásra a 
kérelmük. Azért született ez a határozat és ez a javaslat, mert való igaz, hogy ha 
egy tömbben látnánk több felajánlást, akkor az önkormányzat, és a képviselő-
testület könnyebben tudna dönteni abban, nagyobb lenne a rálátása, hogy mely 
ingatlan vagy lakóépület az, amelynek a megvásárlása érdemleges.  
 
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a bizottság által tett 
javaslatokat.    
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Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen - 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
bizottsági javaslatokat elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

69/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2017.(IV.26.) határozata 

Önkormányzati vagyon hasznosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  leveszi napirendjéről 
Balogh Attila Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 25. szám alatti lakos, önkormányzati 
tulajdonban lévő 2924/19 hrsz-ú, 38 m2 térmértékű „épület-udvar” megnevezésű 
ingatlan megvásárlására irányuló kérelmét. 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság helyszíni bejárását követően a vételi ajánlatot újratárgyalja. 
 
Határidő: 2017. májusi ülés 

69/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
96/2017.(IV.26.) határozata 

ingatlan megvásárlásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kőrösi Gábor és 
Horváthné Kőrösi Erzsébet kérelmét megtárgyalva megvásárolja az 1/2-1/2 
arányban tulajdonukat képező 2843 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, 
Kossuth tér 28. szám alatti „lakóház-udvar” megnevezésű ingatlant. 
Vételár: 5.955.000.- Ft. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződések 
megkötésére. 
Határidő: 2017. május 31. 

 
69/2017. 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2017.(IV.26.) határozata 
Önkormányzat részére felajánlott ingatlanok megvásárlásának 

elutasításáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat 
részére felajánlott ingatlanok megvásárlását, illetve cseréjét elutasítja: 



26 
 

1. Lakatos Gyuláné és Lakatos Erika Sátoraljaújhely, Kerek u. 13., 
2. Tánczos Gábor Sátoraljaújhely Révész u. 14. II/1. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintetteket értesítse. 
Határidő: 8 nap 

 
69/2017. 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

98/2017.(IV.26.) határozata 
Önkormányzat részére vételi ajánlatok elbírálásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat részére vételre felajánlott lakásokról szóló előterjesztéseket 2017. 
szeptemberi ülésén tűzi napirendre. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy az időközben vételi felajánlást tevők ajánlatait vegye 
nyilvántartásba és az elbírálás időpontjáról az ajánlattevőket írásban értesítse. 
Határidő: értelemszerűen, folyamatos 
 
 
 
14.Napirend 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Regionális Utánpótlás Központjához tartozó 
alközpont fenntartása Sátoraljaújhelyen 
 
Szabó László alközpontvezető: Nincs szóbeli kiegészítésem a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot 
megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a hozzájárulást az alközpont működéséhez. 
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a 9 millió forintot megszavazta és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek az előterjesztést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha az önkormányzat ezt az önerőt bevállalja, 
akkor ez a 30.000.000.- Ft fejlesztés a következő időszakban a gyerekek 
utánpótlása a labdarúgáshoz rendelkezésre áll itt Sátoraljaújhelyben. Kétszáz-
kétszázötven gyerekről van szó a térségből és Sátoraljaújhelyből. Róluk szól ez a 
történet, az ő képzésükről.    
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.  
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Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

3988/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2017.(IV.26.) határozata 

a Magyar Labdarúgó Szövetség Regionális Utánpótlás Központhoz tartozó 
alközpont  fenntartása, továbbfejlesztése céljából pályázati önerő 

biztosításáról 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.  kinyilvánítja, hogy a térség labdarúgó sportágának fejlesztése érdekében a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Regionális Utánpótlás Központhoz tartozó 
alközpont Sátoraljaújhelyben való további működését messzemenően támogatja. 
2. a Magyar Labdarúgó Szövetség Regionális Utánpótlás Központhoz tartozó, 
Sátoraljaújhelyben működő alközpont fenntartása és továbbfejlesztése céljából 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére 9 millió 
forint pályázati önerőt biztosít az Alközpont részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert,  

• hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat nevében 3 évre szóló 
szándéknyilatkozatot tegyen a Sátoraljaújhelyi TK SE-vel együtt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség és a DVTK felé a kötelezően megvalósítandó 
feladatok támogatását illetően, 

• a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerűen. 
 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 9 millió forint pályázati önerőt az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításakor a költségvetésbe 
építsék be. 
 
 
15.Napirend 
Előterjesztés felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vállalkozó háziorvosi szerződések 
megkötésére  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Egyértelmű mindenki számára a napirendi 
pont. Időszakonként ezzel újra és újra találkozunk, ahogy lejár a szerződések 
ideje, és újra megkötésre kerül. Jelen pillanatban is ez a helyzet. Az előterjesztést 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta.   
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság három 
körzet esetében tárgyalta az öt éves szerződés lejárta miatt az orvosok 
munkájának az értékelését és javaslatot a további működtetésre, ez konkrétan a 
III. számú és a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetet érinti, valamint az I. számú 
gyermek háziorvosi körzetet. Mindhárom körzet munkájáról a beszámolót 
megtárgyaltuk és 6 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság elfogadta a szakmai 
beszámolókat. A Bizottság javasolja a három orvos vonatkozásában a képviselő-
testület számára a bizottság 6 igen szavazattal, hogy a III. számú felnőtt 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kössön 
háziorvosi, vállalkozási szerződést dr. Csomós Katalinnal, a VIII. számú felnőtt 
háziorvosi körzet vonatkozásában dr. Kemecsei Miklóssal, az I. számú gyermek 
háziorvosi körzet vonatkozásában pedig dr. Karika Margittal, további öt évre. A 
szerződés tartalmazza az ellátandó területet, valamint a rendelési időt. A 
rendelési idő vonatkozásában dr. Kemecsei Miklós esetében szerdai nap 11:00 
órától 15:00 óráig lenne a rendelési idő az előző időszakhoz viszonyított eltérés 
miatt, és csütörtökön pedig 07:00 órától 11:00 óráig, és ugyanúgy pénteken 07:00 
órától 11:00 óráig. Dr. Karika Margit esetében pedig a tanácsadási idő változna 
csütörtökön 08:00 órától 12:00 óráig. Ez a bizottság véleménye és javaslata az 
előterjesztéssel kapcsolatban.   
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a bizottság javaslatait a háziorvosi vállalkozási szerződések 
megkötésére vonatkozóan. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen- 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
bizottság javaslatait elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1820/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2017.(IV.26.) határozata 

a sátoraljaújhelyi III. számú felnőtt háziorvosi 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 a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 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 III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására dr. Csomós Katalinnal szerződést köt a határozat mellékletében 
foglaltak szerint. 
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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.     
 

1819/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
101/2017.(IV.26.) határozata 

a sátoraljaújhelyi VIII. számú felnőtt háziorvosi 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 a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 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 VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására a Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel - képviseli Dr. Kemecsei 
Miklós -  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.     
 

1820/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
102/2017.(IV.26.) határozata 

a sátoraljaújhelyi I. számú házi gyermekorvosi 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 a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 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, 
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területi ellátási kötelezettséggel bíró I. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására a Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel – képviseli dr. Karika 
Margit - 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.     
 
 
16.Napirend  
Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítására  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nincs kiegészítenivalóm az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Az előterjesztést tárgyalta a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság.  
 
Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

2690/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
103/2017.(IV.26.) határozata 

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 jelen 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 
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17.Napirend 
Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 
támogatására  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Támogatom a támogatás megadását.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az előterjesztést a Gazdasági, Városfejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta.  
 
Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangú igennel azt javasolja, hogy az 
önkormányzat biztosítson 500.000.- Ft kamatmentes kölcsönt ennek a 
házaspárnak, az itt megjelölt sátoraljaújhelyi ingatlan megvásárlásához, 74 
hónapos törlesztési futamidővel és az itt megjelölt és leírt ütemezéssel.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4046/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
104/2017.(IV.26.) határozata 

lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakáshoz jutás helyi 
támogatásának szabályairól szóló 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelet 
alapján dr. Terdik Sándor és dr. Terdikné Bodrogi Blanka 3980 Sátoraljaújhely 
Esze Tamás u. 50. 1/1 szám alatti lakosokat, a sátoraljaújhelyi 2503/1 hrsz-ú, 
„kivett lakóház, udvar” megnevezésű természetben Sátoraljaújhely, Popelyás u. 1. 
szám alatti (tulajdoni lapon Várhegy utca 1.)  544 m2 alapterületű belterületi 
ingatlan megvásárlásához  74 hónapos futamidővel, 500.000.- Ft, azaz ötszázezer 
forint összegű visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesíti. 
 
Nevezettek a z önkormányzati támogatást az alábbi részletekben fizetik vissza: 
48 hónapig   6.000,-Ft/hó, 
22 hónapig   8.000,-Ft/hó, 
4 hónapig   9.000.- Ft/hó. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatási szerződést nevezettekkel írják alá. 
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Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a támogatással megvásárolt 
ingatlanra a támogatási összeg erejéig a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba 
kerüljön bejegyzésre. 
  
 
18.Napirend 
Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület tagi 
kölcsön visszafizetési határidő meghosszabbítása kérelmének 
megtárgyalására  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Alpolgármester úr helyett én vagyok az 
előterjesztő. Rövid kérés, indoklással együtt a képviselő társak előtt ott van. 
Érthető és látható, hogy a finanszírozás a visszafizetést befolyásolja, úgyhogy azt 
javaslom, hogy várjuk meg és adjuk meg a 2017. július 31-i határidőt a tagi 
kölcsön visszafizetésére.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta az előterjesztést.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4047/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
105/2017.(IV.26.) határozata 

Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület tagi kölcsön visszafizetési 
határidő meghosszabításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-
Hegyköz Turizmusáért Egyesület részére Legek Földje Zemplén  SH/1/3 projekt 
megvalósításához biztosított 36.806.341 Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejét 
2017. július 31. napjáig módosítja. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsön szerződés módosítását készítse el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, a tagi kölcsön szerződés módosítás aláírására. 
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19.Napirend 
Előterjesztés képviselői önálló indítvány az európai béruniót célzó polgári 
kezdeményezés támogatására  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Pasztorniczky István képviselő úr 
beadványáról van szó. Ilyen szempontból előterjesztőnek tekintendő. 
 
Pasztorniczky István képviselő: A televíziónézők kedvéért és a képviselő-testület 
tagjait is kérem, hogy támogassák ezt a jó ügyet. Arról van szó, hogy a Jobbik 
kezdeményezésére nyolc ország: Magyarország, Horvátország, Lengyelország, 
Szlovákia, Románia, Bulgária, Lettország és Észtország képviselői elfogadtak egy 
európai béruniót célzó kezdeményezést, amelyhez kérem most a képviselő-
testület támogatását is. Arról van szó, hogy az Európai Unióban 1.000.000 
állampolgár aláírását kell ahhoz összegyűjteni, hogy az Unió napirendre vegye azt 
a jogalkotást, ami azt célozná, hogy ne csak az európai árak, hanem az európai 
bérek is közelítsenek egymáshoz. Ez egy olyan probléma, ami sajnos 
csatlakozásunk óta fennáll, és ami településünket is sújtja, pontosabban az itt lévő 
vállalkozásokat is, hiszen lassan működésképtelenné válnak a vállalkozások, 
legalábbis nagyon nehezen találnak munkaerőt. Hiszen a jó és mobil munkaerő a 
nagy bérkülönbség miatt nyugatra vándorol. Többek között ennek a folyamatnak 
a megállítását is szándékozza ez a kezdeményezés, és amit a Jobbik megbízásából 
nyújtottam be egyéni indítványként és kérem, hogy támogassák a határozati 
javaslatot.  
 
Kérdések: 
 
Schweitzer Tamás képviselő: A következő kérdéseim lennének. Igazából kik az 
aláírók, mert az aláírásból nem derül ki. Országokat felsorolt képviselő úr, 
Magyarországról tudjuk, hogy a Jobbik, de a többi országot ki képviseli? Végül is a 
Jobbik sem az országot képviseli, úgy tudom. Azon kívül, ha egy ilyen ötlet 
megvalósulna, akkor mi lenne a piacgazdasággal, mint eszmével? Melyik ország 
bérszínvonalához igazítanák ezt a kezdeményezők, tehát a leggazdagabbhoz-e, 
vagy a legszegényebbhez, vagy egy átlagoshoz? Hogyha ez a kohézió létrejönne, 
akkor, ha mindent Brüsszel szab meg, például árakat, béreket, sőt sok mindent 
amit már próbál, akkor hol lenne a szabadságunk? Miből gondolják az aláírók, 
hogy Nyugat-Európa piacgazdasága lemond az olcsóbb munkaerőről, mert éppen 
az ellenkezője látszik a migráció kapcsán, és mivel minden mindennel összefügg, 
akkor most a Jobbik támogatja a migrációt, vagy nem támogatja, mert egyik téma 
kapcsán hol ez merül fel, hol pedig az. Most például éppen a migráció ellen jönne 
ez az írás, ahogy olvasom. Aztán azt is olvasom, hogy az aláírók szerint hosszú 
távon a kis és középvállalkozások számára is előnyös lenne, lefordítva pár évet 
kell csak guggolva kibírni, tehát biztos ez? Nem inkább a guggolásból földre 
kiterülés lenne, mikor most is a minimálbér kapcsán folyamatos a siránkozás. 
Mert ha ma egy mezőgazdasági kisvállalkozónak holland béreket kellene kifizetni, 
akkor olyan árverést kellene végrehajtani, hogy nem lenne fizetőképes kereslet, 
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és nemhogy egy év alatt, hanem egy hónap alatt padlón lenne. A hatodik 
kérdésem pedig, hogy nem gondolja a Jobbik, hogy vissza kellene inkább térni a 
sikeres nemzetpolitikához, a sikeres, egységes Európai Unió politikája helyett?  
 
Szász József képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy miért pont Brüsszeltől 
várjuk ezt? Miért nem Magyarországtól várjuk el ezt a felzárkózást? A magyar 
kormánynak kellene ezt megoldani.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Schweitzer képviselő úrnak válaszolnék, hogy az 
Európai Unió alapszerződésében van benne, idézem ezt az egy mondatot: 
„Előmozdítja a gazdasági és társadalmi és a területi kohéziót, valamint a 
tagállamok közötti szolidaritást”. Tehát az Európai Uniónak szerződésében, 
alapszerződésében vállalt feladata, hogy előmozdítsa a kohéziót, azaz a 
bérfelzárkózást. Miután az Unióban eddig ez senkinek nem jutott eszébe ezért 
gondolta azt a Jobbik, hogy ezt egy jogalkotási aktussal is elő kellene segíteni. Azt, 
hogy kik írták alá, azok a felsorolt országokból származó pártok képviselői, akik 
csatlakoztak eddig ehhez a kezdeményezéshez. Most az, hogy ezek milyen 
politikai beállítottságú pártok, ezzel én nem is foglalkoztam, nem is firtatnám. Itt 
ugyanis egy jó ügyről van szó. Arról, hogy ne csak az árak legyenek egységesek az 
európai piacon, hanem a bérek is. Mint ahogy mondtam, Brüsszelből nagyon sok 
mindent szeretnének nekünk diktálni. Mi most első alkalommal kezdeményezzük 
azt, hogy az Európai Unió vagy Brüsszel ne csak fentről lefelé, hanem alulról 
felfele is kényszerítsük rá az ottani döntéshozókat arra, hogy jogi eszközökkel is 
segítsék elő azt, amit sajnos a piac eddig nem tudott kikényszeríteni. Ennek 
nyilván sok oka van. 
Szász képviselő úrnak pedig gyakorlatilag ugyanezt válaszolnám. Azért kívánjuk 
most Brüsszelt ezzel az 1.000.000 aláírással rászorítani, mert kötelező jellegű 
kényszert tenne le vagy indítana el, hogyha összejönne az 1.000.000 aláírás, hogy 
ne egyirányú legyen ez a Brüsszelből eddig irányított politika, hanem kétirányú. 
Használjuk ki jó célra az Európai Uniós tagságunkat.  
 
Vélemények:       
 
Schweitzer Tamás képviselő: Én értem ezt a nemes kezdeményezést, meg szép is, 
de ez jelen leiratban vagy jelen javaslatában annyira utópia, hogy nagyjából a Kék 
sziget című könyvet tudnám ehhez csak hasonlítani. Az árak és a bérek 
tekintetében pedig szerintem az egy parasztvakítás, hogy az árak begyűrűztek 
Magyarországra és a bérek pedig nem gyűrűztek be. Tehát aki külföldön van, 
külföldön dolgozik, az nagyon jól tudja, hogy ez nem igaz. Nézzük, mondjuk a 
lakbéreket, közlekedési költségeket, rezsiköltségeket, tehát köszönő viszonyban 
nincsenek a hazaival. Magyarországon 34 Ft jelenleg egy KW energia előállítása, 
vagy pontosan ennyit fizetünk érte, mert jóval kevesebb az előállítása, 
Németországban ugyanezért 97 Ft-ot kérnek. Tehát hogyha ár meg bér, akkor 
valószínűleg azután kell, hogy következzen az áraknak a begyűrűzése. Ehhez több 
tíz év kellene, igazából én ezt nem látom. Azt gondolom, hogy a saját országunkra 
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kellene koncentrálni és nekünk kellene kiállni a rezsicsökkentés mellett, és a saját 
gazdaságunkat erősíteni, összefogva a közép- és a kelet-európai blokkal.  
 
Palicz István képviselő: Ez az indítvány akár még szimpatikus is lehetne, hiszen ki 
ne szeretne magasabb bért. Valamennyien, úgy gondolom, és kívánjuk is 
mindenkinek azt, hogy legyen magasabb a bére. Akkor lehetne ezt a kérdést 
feltenni Brüsszelnek, hogyha Brüsszelből fizetnék a magyarországi béreket. Mert 
akkor azt mondanánk, hogy fizessetek többet, de magyarországi béreket, azt 
Magyarország fizeti a saját zsebéből képességei szerint. Nem egyszer kerül sor 
vitára, beszélgetésre, hogy az Unió más országaiban, Európában miért annyi a 
bér, miért a sokszorosa, többszöröse a magyarországinak. Olyankor én azt 
szoktam mondani, hogy vigyázni kellene azzal, hogy mit vetünk össze mivel. Nem 
nézhetjük azokat az országokat, azoknak az országoknak a bérét, akik mondjuk a 
történelem folyamán különböző okok miatt dúsgazdaggá váltak, mert leölték az 
indiánokat, elszállították a négereket rabszolgának, gyarmataik voltak és ebből 
iszonyatosan meggazdagodtak. Magyarországnak meg a történelmi útja olyan, 
amilyen, nekünk volt Trianonunk, első világháború, második világháború, 
gyarmatunk talán egy volt, valahol fent északon némi pingvinnel vagy fókával, 
magyarul nem ért semmit. Tehát mi ezekből meggazdagodni nem tudtunk, 
ellenben sokszor sújtottak minket olyan dolgok, ami Magyarország fejlődését 
úgymond fékezte. Legutóbb az oroszok ültek itt 40 évig rajtunk, amíg másokon 
nem. Úgy gondolom, hogy Magyarország ahol most tart, az önmagában egy csoda, 
és Magyarország jelenleg a magyar emberek munkájából ilyen fizetéseket tud 
adni a jelenlegi magyar kormány. Adhatna magasabbat is, mert úgy gondolom, 
hogy a bankjegy nyomdákat el lehetne indítani és akkor azt mondanánk, hogy jó 
legyen mindenkinek dupla a fizetése és ezt meg is lehetne valósítani, csak azt a 
bért, ami mögött meg nem áll munka, azt rövidesen az infláció fogja követni. 
Úgyhogy én ezt ilyen tekintetben rendkívül aggályosnak tartom. Továbbra is azt 
kell szem előtt tartani, hogy ennek az országnak a gazdasági helyzete milyen 
bérekre ad lehetőséget. Láthattuk az elmúlt időszakban volt béremelés a 
szakmunkásoknál, már ez is problémákat okozott egyes vállalkozóknál és 
vállalatoknál. Akkor képzeljük el azt, hogyha most duplájára emelnék a béreket. 
Tehát gazdasági teljesítmény nélküli béremelést én nem tartom előnyösnek, 
hanem hosszú távon inkább még hátrányosnak. Sajnos ezt figyelembe kell venni 
egyelőre.   
 
Szász József képviselő: Nekem az a véleményem, hogy Magyarországon a 
megyékben is vannak eltérések a bérekben, nem csak nyugaton. Egy olyan párt 
kéri ezt, aki nem csatlakozott annak idején a béremelésekhez. Azt vallották, hogy 
az Unión kívül is van élet, égették az uniós zászlót, kidobták a WC-be. Sajnos én 
ezeket nem tudom támogatni.  
 
Kracson Norbert képviselő: Képviselő társaim már előttem is megfogalmaztak 
több aggályt is ezzel kapcsolatban, és én is csak azért szeretnék ehhez csatlakozni, 
mert részben nem is kapott Schweitzer képviselő úr sem választ, másrészt az 
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előterjesztés, a javaslat nem részletezi például azt, hogy valóban melyik szinthez, 
az átlaghoz, vagy Németországhoz a legmagasabb bérekkel rendelkező országhoz 
gondolják a benyújtók az igazítást. A másik kérdésem, hogy ennek milyen 
következményei lehetnek? Ezt nem taglalja ez a beadvány, például nem hangzott 
el az sem, de gondolom ezt az adóztatást is, adókérdést is felveti, illetve 
megváltoztatja, hiszen ilyen jellegű béremelésnél ezt valamilyen szinten követni 
kell, és ez nem kényszeríti egy ország vezetését utána arra, hogy mondjuk adókat 
emeljen. Azért én óvatosan kezelném ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy ez a 
felvetés azért még sok kérdést felvet és azért ilyen formában nem hiszem, hogy 
ezt így elsőre lehetne támogatni.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Válaszolnék némileg a felvetésekre. Palicz 
képviselő úrnak azt mondanám, hogy valóban, vannak történelmi adottságaink, 
de azt gondolom, hogy nem nyugszunk bele, nem nyugodhatunk bele, hogy ez így 
legyen. A többieknek is mondanám, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét 
természetesen belföldön is szeretnénk, és annál inkább is kell erre jogi 
szabályozás. Az, hogy uniós zászlót égettünk, igen az Uniónak vannak olyan 
akciói, többek között most az óriás posztereken olvashatjuk a kormánynak a 
szövegét, hogy: „Állítsuk meg Brüsszelt”! Igen, tehát ne csak egyirányú legyen a 
brüsszeli tevékenység, ezt kezdeményezi ez az indítvány, és ennek a támogatása 
ez csak egy kezdeményezés, majd az 1.000.000 aláírás fogja erre feltenni a pontot. 
Viszont, ha nem támogatják képviselő társaim, lelkük rajta, de hogyha majd azért 
fog bezárni Sátoraljaújhelyben egy gyár, mert nem tudja a meglévő termelő 
eszközeit működtetni, mert a munkaerő elvándorol, és a lélekszám csökken, és 
majd amikor az iskolákat is azért kell bezárni, mert elmegy a munkaerő 
négyszeres-ötszörös bér miatt külföldre - meg nem csak a munkaerő, előbb-utóbb 
majd a családját is elviszi magával – akkor foghatjuk a fejünket. Ennek a 
folyamatnak nekünk elsőként kellene a támogatását, pontosabban nem a 
folyamatnak, hanem az ezt megállítani szándékozó indítványt támogatni, hiszen 
térségünket és városunkat sújtja szinte legnagyobb mértékben a megyében is, 
meg az országban is a lakosság csökkenés, amelyiknek az egyik alapos oka éppen 
ez a nagy bérkülönbség, amit mi szeretnénk csökkenteni egy ilyen indítvánnyal. 
Én kérem, hogy támogassák.  
 
Schweitzer Tamás képviselő: Az utóbbi felvetésre jutott eszembe, hogy igazából a 
gyárak bezárása, vagy nem bezárása az nekünk munkaerő problémához vezet. Az 
önkormányzatunknak ehhez vajmi kevés köze van. Erre hivatott az istenített 
piacgazdaságnak a megoldása. Ez a fajta összeurópai massza, ez a kohézió 
igazából nekem egy Szovjetunió feeling. Ez már volt, nem jött be. Azon kívül pedig 
a bérekkel kapcsolatban Szász képviselő úrral egyetértek, hogy Magyarországon 
nincsenek meg az egyforma munkáért az egyforma bérek, de könyörgöm, 
Londonban sincsenek meg az egyforma munkáért egyforma bérek, mert egy 
kelet-európai vagy egy indiai dolgozó nem kapja meg ugyanazt a bért. Szerintem 
ez a mi életünkben ez az utópia nem fog elkövetkezni.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Magam is nagy figyelemmel olvastam az 
indítványt. Két érzés volt bennem, amikor végigolvastam. Az egyik az, hogy ez egy 
nagyon jó, pozitív ügy, pozitív politikai kezdeményezés. Jól is hangzik, és milyen 
jó lenne, ha ez így lehetne, hogy ha az Európai Unió arról is szólna, hogy egy 
szerszámhegesztőnek, vagy egy géplakatosnak a fizetése ugyanannyi 
Németországban, mint Magyarországon, ugyanannyi, mint Hollandiában vagy 
Franekkerben vagy Sátoraljaújhelyben. Mert akkor európai szinten lenne, egy 
színvonalon lenne és azt hiszem, hogy ez az életminőségben erősen meglátszana, 
de az előzmények azok kicsit másként alakították a dolgot, és amikor ezen 
elkezdtem elmélkedni, hogy ennek mennyi lehet a realitása, akkor már nem ez a 
jó érzés volt bennem, rossz sem, hanem kérdések merültek fel. Az első az, hogy 
akik ezt megfogalmazták, azok tudják-e, akkor miért nem írták le, vagy pedig nem 
tudják, az pedig nagyon nagy baj, hogy akár egy ország, akár egy uniós 
szerveződés – mint az Európai Unió – csak és kizárólag a nonprofit, a nem 
termelő szférában lévő, állami, közalkalmazottak, és köztisztviselők bérére tud 
hatást kifejteni. Magyarul a költségvetéséből annyi bért tud emelni, amennyi a 
költségvetésben rendelkezésre áll, ha sok áll rendelkezésre, emelheti, ha meg 
nem, akkor meg nem. Ezt senki nem fogja az adott kormány helyett kifizetni, mint 
ahogy az Európai Unió sem fogja, de még ha akarná is, legfeljebb és hogy ha úgy 
alakulna, ahogy a javaslat megél, kizárólag ezt a köztisztviselői, 
kormánytisztviselői, közalkalmazotti rétegnek tudja valamilyen módon a 
fizetését, a bérét, a jövedelmét befolyásolni.  
A második része a gazdaság szereplője. Kinek van arra ráhatása, mert, hogy 
senkinek nincs, hogy azt mondja, hogy Te itt maradsz Magyarországon, és meg 
kell emelned a bért ennyivel és ennyivel. A következő kérdés, ha ezt mégis 
megteszi, akkor mi történhet? Az egyik lehetőség tényleg az, hogy a gyárat 
bezárják, mert elviszik az országból, és akkor elkezdjük növelni a 
munkanélküliséget. A másik, hogy valami dotációt kapnának ezek a cégek, a kicsik 
is és a nagyok is, valahonnan, valakitől, valamiért, amivel ők tarthatnák az 
előírást, és emelhetnék a béreket. Viszont azt nagyon jól tudjuk, hogy csak annyit 
tudunk költeni, amennyi pénz a zsebünkben van, ahhoz pedig újabb pénzek 
kellenek a zsebünkbe, tehát ez csak és kizárólag adóemeléssel finanszírozható, 
akár az egyik, akár a másik irányt nézzük, kizárólag adóemeléssel, hiszen ennek a 
pénznek be kell folyni ahhoz, hogy kiadásként ezt el tudjuk számolni, mert jó, 
hogy ha egyenleg van közötte. Adóemeléssel tudjuk, a vállalkozó pedig a 
termékének az emelésével, vagyis áremeléssel tudja. Ha az adót emeljük, akkor 
annak az a következménye, hogy – bár lehet, hogy emelkednek a bérek – a másik 
az, hogy ugyanúgy emelkednek a kiadások, és bár magasabbak lesznek szám 
szerint a jövedelmeink, de az árak is ugyanannyival lesznek magasabbak. Tehát, 
ha kijövünk a boltból, az üzletből ettől nagyobb megtakarításra nem teszünk 
szert. A vállalkozó pedig természetszerűleg csak ehhez az egyhez tud nyúlni, mert 
különben nem tudja kigazdálkodni, nincs lehetősége, hogy kigazdálkodja ezt. Az 
Unió, és az uniós országok ezzel kapcsolatos egyik, még felmerülő lehetősége, 
hogy erősen visszafogják az állami kiadásokat. A legnagyobb állami tétel, a kiadási 
formában az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás, társadalombiztosítás. Ezt a 
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kettőt tudja visszafogni, ebből is leginkább a nyugdíjat. Azt gondolom, hogy ennek 
egy olyan kihatása is lehet, hogy stoppolhatják, hosszú időre blokkolhatják a 
nyugdíjak emelését, az értékének megőrzését, tehát befagyaszthatják vagy adott 
esetben még akár csökkenthetik is. Ilyen áron kinek kell a béremelés, hogy ha 
azok az emberek, akik ledolgozták az életüket tisztességben, és becsületben, nem 
kapnak annyi nyugdíjat, hogy meg tudjanak élni, például Ukrajna, ahol durván 
magyar pénzre fordítva 20.000.- Ft a nyugdíj. Tehát csoda kategóriába megy, hogy 
egyáltalán ott az emberek miből tudnak megélni vagy, hogy egyáltalán tudnak 
enni, ruházkodni és részt venni a társadalmi életben. Valóban elhangzott 
Schweitzer Tamás képviselő úr részéről, hogy rendben, vannak uniós bérek, 
legyenek mindenhol, de miről beszélünk, melyik országéról beszélünk? Mert nem 
biztos, hogy Angliában ugyanolyan a bérszínvonal, mint Németországban, sőt 
biztos vagyok benne, hogy Dél-Oroszországban alacsonyabb, mint 
Németországban vagy Hollandiában, Benelux országokban vagy hasonlítsuk össze 
Svédországgal, tehát vannak kérdések, rendkívül sok, ami itt felmerült. Úgyhogy 
én összefoglalva, ahogyan az elején kezdtem befejezve a két érzés dulakodott 
bennem. Úgy érzem, hogy egy nagyon kedves, nagyon jó szándékú 
kezdeményezés, alapvetően naív, mert talán tudják azt, akik ezt megfogalmazták, 
hogy jelen pillanatban erre nincs reális lehetőség. Nincs lehetőség az országok 
különbözősége és helyzete miatt. Abban az esetben, hogy ha ezek a cégek ezt a 
terhet a nyakukba kapják, akkor tényleg lesz elvándorlás, nem kicsi, nem annyi, 
mint most, hanem a többszöröse, mert ezeknek az embereknek akkor itt nem 
tudunk munkahelyeket adni, de a kisvállalkozások is bezárnak. Azt hiszem, hogy 
ezt meg senki nem szeretné. Én azt javasolnám, hogy mégis érezve a jó szándékát 
ennek a kezdeményezésnek, amit itt láttunk, ha ezekre a kérdésekre logikus és 
adekvát válaszokat kapunk, kaphatunk, akkor én nagyon szívesen újra 
beszélgetek erről. Nem hiszem, hogy bárki is elzárkózna egy ilyen lehetőségtől, de 
jelen formájában, jelen gazdasági helyzetben és most itt Magyarországról, és 
elsősorban Sátoraljaújhelyről beszélek. Ebben óriási kockázatokat látok, óriási 
kockázatok rejlenek az itt élők számára, és bár ebben az esetben egy ilyen 
előterjesztésnél a hatásvizsgálat nem előírás, nem kötelező, de például, ha 
valamelyik előterjesztéshez kellett volna nem akármilyen hatásvizsgálat, nem 
képviselő úr részéről – nem munkát akarok adni – hanem mondjuk, a Jobbiknak 
vannak közgazdászai és az ő részükről mellé csatolni egy oldalt, két oldalt, három 
oldalt, - nem tudom mennyit kell – és ezekre a felmerült kérdésekre nem csak 
bennem merül fel, vagy a jelentkezők részéről, hanem szerintem egy olvasás után 
mindenkiben motoszkál a miből is tudjuk kérdés elsősorban. Ezekre jó lenne 
választ kapni, mert ha pozitív válaszokat kapnak és nem csak ez a tíz országból 
delegált uniós képviselő, hanem mindenki, és a kockázatok minimálisak, akkor ki 
lenne az a bolond, aki nem fogadná el ezt a lehetőséget. Ennyit kívántam 
kiegészítésként hozzátenni a leírtakhoz és az elhangzottakhoz. Mindenkinek szíve 
joga, hogyan vélekedik az előterjesztésről, és ha elindul majd az aláírás gyűjtése, 
ennek az 1.000.000 állampolgárnak az aláírása szükséges hozzá – gondolom ott is 
mindenféle politikai oldalból lesznek, akik ezt alá fogják írni – de addigra, hogy ez 
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sikeres legyen ezekre a kérdésekre kötelezően meg kell adni a választ, mert akkor 
nem biztos, hogy meglesz a kellő számú aláírás.  
 
Egyéb kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 5 
tartózkodással az előterjesztés tárgyában nem hozott döntést. 
 
 
20.Napirend 
Tájékoztató Sátoraljaújhely Önkormányzata kommunikációs és média 
tevékenységéről  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A napirendi pontnak én vagyok az 
előterjesztője. A leírtakhoz képest nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdésekre, 
véleményekre természetesen válaszolok. A tájékoztatót az Idegenforgalmi és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.  
 
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 
Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta  a tájékoztatót. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag (Szőnyi István 
képviselő rövid távollétében) a tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

4013/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
106/2017.(IV.26.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és 
médiatevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata kommunikációs és médiatevékenységéről szóló tájékoztatóját 
tudomásul vette. 
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21.Napirend 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nincsen szóbeli kiegészítésem a 
tájékoztatóval kapcsolatban. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a tájékoztatót.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag (Szőnyi István 
képviselő rövid távollétében) a tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

70/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2017.(IV.26.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
 
22.Napirend 
Tagintézmény-vezetői pályázatok elbírálása 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Két középiskolában, szakképző iskolában járt 
le az igazgatóknak a mandátuma, ezért a fenntartó kiírta a pályázatot. Az egyik a 
Kossuth Lajos Gimnázium, a másik pedig a Trefort Ágoston Szakképző Iskola. 
Mindkét esetben egy-egy pályázat került beadásra, mindkét esetben a jelenlegi 
intézményvezetők nyújtották be a pályázatukat. A gimnázium esetében Tiszolci 
Józsefné, a Trefort esetében pedig Erdélyiné Kocsis Csilla, igazgatónő. Az ő 
pályázatukat, bár elég tempós volt a kiküldés, mi is így kaptuk, csak be akartuk 
hozni mindenképpen a mostani testületi ülésre. Volt lehetőségük képviselő 
uraknak megnézni, tanulmányozni, megvizsgálni, úgyhogy ezen a testületi ülésen 
erről véleményt is tudunk mondani. Erdélyiné Kocsis Csilla igazgatónőnek 
korábban lekötött útja volt, ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen, viszont 
Tiszolci Józsefné igazgatónő jelen van. Ezért, ha kérdése lesz bárkinek, akkor ezt 
az ő esetében meg tudják tenni. A Trefort esetében pedig összegyűjtjük a 
kérdéseket, és megküldjük igazgatónőnek, ha hazaérkezik, akkor erre írásban lesz 
módja válaszolni. Az előterjesztést a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság tárgyalta. 
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Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 
Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen – 6 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta a pályázatokat, az ülésen láttuk a 
pályázatokat ettől függetlenül mivel egy-egy pályázó van, ezért is támogatta a 
bizottság a pályázatokat.  
 
Kérdések: 
 
Palicz István képviselő: Abban az ügyben szeretnék érdeklődni, hogy az Ön által 
vezetett intézményben az hogyan történhet meg, hogy a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek csak egy részét látja el gyógypedagógus, egy jelentős részüket 
pedig mondjam úgy, hogy kompetenciával nem rendelkező, a környékről 
származó hölgy látja el, aki nem gyógypedagógus. Azt Ön is nagyon jól tudja, hogy 
az SNI-s, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását csak és kizárólag 
gyógypedagógus láthatja el a szakértői véleményben megfogalmazottak szerint. 
Az Ön intézményében a második félévben ez nem így történik, mi ennek az oka? 
 
Szőnyi István képviselő: Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a pályázati 
kiírásban hogyan szerepelt, hogy mivel kell pályázni?  
 
Tiszolci Józsefné igazgatónő: Akkor menjünk sorban. Az első kérdésre a 
következő a válaszom. Iskolánkban hál Istennek nincsen túl sok olyan tanuló, aki 
sajátos nevelési igényű. Egy olyan tanulónk van ezek közül, akinek speciálisan 
logopédus végzettségű gyógypedagógusra van szüksége, Ő ilyen jellegű 
felkészítést is kap, az idén fog végezni ez a tanuló. A többi gyermek esetében 
pedig iskolánkhoz, illetve a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz jelentkezett az Ön 
által is névtelenül is megnevezett személy. A Centrum megvizsgálta az Ő 
végzettségeit, elfogadta és alkalmazta. Ez a személy ilyen formában, mint az 
iskola közalkalmazottja, illetve a Szerencsi Szakképzési Centrum két 
tagiskolájában, a Trefortban és a Kossuth Lajos Gimnáziumban látja el ezeket a 
feladatokat. Ámbár most ebben a hónapban a kolléganő sajnálatos módon 
táppénzen van, úgyhogy amennyiben nem fogja tudni a továbbiakban ellátni a 
feladatát, akkor valószínűleg természetesen más megoldást fogunk keresni.  
A második kérdésre pedig a válaszom az, hogy a kiírás szerint a pályázathoz a 
kötelező mellékletek mellett egy öt évre szóló vezetői programot kellett 
elkészíteni, amelyet április 4-ig kellett a fenntartó felé benyújtani, és ezt én 
megtettem. A kötelező mellékletek pedig természetesen a különböző végzettséget 
igazoló okiratok, a munkáltatói igazolás a meglévő szakmai gyakorlatról, erkölcsi 
bizonyítvány és szakmai önéletrajz.  
 
Vélemények:  
 
Palicz István képviselő: A kérdésemhez visszatérve csak annyit, hogy azért ebben 
az ügyben a szülők is mozgolódnak, van, aki hangosabban, van, aki csendesebben. 
Van olyan, aki az osztályfőnök felé jelezte is az ezzel kapcsolatos aggályait, hogy 
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egy fejlesztő pedagógussal végeztetnek gyógypedagógusi munkát, aki egyébként 
általános iskolában az úgynevezett beilleszkedési, tanulási és magatartási 
problémás általános iskolás gyerekekkel foglalkozhatna. Úgyhogy azért ebben a 
dologban nincsen teljesen rend és választ pedig a miértre nem kaptak. Ha nem 
lesz megfelelő ellátás ebben az intézményben, mint ami egyébként a 
sátoraljaújhelyi más intézményekben teljesen rendben lévően működik, akkor ez 
könnyen egyes tanulóiknak az érettségijébe kerülhet, hiszen a mentességeket, 
könnyítéseket ennek alapján az ellátás alapján kaphatják meg. Amennyiben 
mondjuk megszűnik a gyermek diagnózisa, lehet, hogy nem fog sikerülni neki 
majd az érettségi. Ami a pályázatot illeti, azt hittem, hogy ez a pályázatnak egy 
nagyon erősen lerövidített kivonata, amelyet a kezemhez kaptam, mert 
helyzetelemzést, statisztikát, vezetői programot, jövőképet nem nagyon találtam 
benne. Márpedig azt vártam volna ettől a pályázattól, hogy felvillantja azt 
igazgatónő, hogyan gondolja a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium régi 
fényét. Természetesen nem rövid idő alatt, de milyen lépéseket tenne annak 
érdekében, hogy az a régi fény valamilyen módon visszajön, mert valamennyien 
tudjuk újhelyiek, hogy azért az a színvonal, amely most ebben az iskolában van, az 
nem az a színvonal, hogy itt tartsa a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy a megtartó 
erejét ennek az intézménynek ugyancsak erősíteni kellene, mert ez az oka annak, 
hogy más intézményekbe, más városok intézményeibe vándorolnak el a nyolcadik 
osztály után a gyermekek.  
 
Szőnyi István képviselő: Én is azért kérdeztem meg, mert két különböző 
pályázatot kaptunk. Az egyik az Önében egy szakmai önéletrajz volt, nem volt 
semmi más. Amit mi kaptunk csak szakmai önéletrajz volt benne, ezért 
kérdeztem, hogy biztosan benyújtotta? Természetesen a pályázatnak része kell, 
hogy legyen. A tagintézmény-vezetőnek az elképzeléseit tartalmaznia kell. 
Nyilván akkor így el tudom fogadni, hogyha a fenntartóhoz benyújtotta, ugyan mi 
nem láttuk, de hát bízzunk benne, hogy ez megtörtént.  
 
Tiszolci Józsefné igazgató: Be kellett nyújtani elektronikus formában is, tehát CD-
re másolva kellett az összes dokumentumot benyújtani. Ezen kívül el kellett 
készíteni egy eredeti példányt, ahol minden ott volt összecsatolva, ami a 
mellékleteket így felsorolta. 
 
Szőnyi István képviselő: Igen, ez volt a kérdés. Tehát biztos vagyok benne, hogy 
pályázott, csak mi nem kaptuk meg, tehát nem mi tehetünk róla, illetve Ön sem, 
hogy nem kaptuk meg ezt a részt. Bízom benne, hogy biztos megfelelő programot 
állított össze a tagintézményre vonatkozóan, és nyilván támogatjuk, mert amúgy 
is egy pályázó van.  
 
Tiszolci Józsefné igazgató: A pályázati anyag benyújtásának a következő módja 
volt. El kellett készíteni egy eredeti dokumentumot, ehhez kellett az összes 
szükséges, és kötelező mellékletet csatolni. Majd mindezeket CD-re írva kellett 
benyújtani a fenntartóhoz, illetve konkrétan a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz, 
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és el kellett készíteni csak a vezetői programnak egy másolható, lefűzött 
példányát. Ezt a lefűzött példányt kapták vissza az én kollégáim, a tantestület 
részéről megbízott kollegák, akik az iskolai fordulónak a lebonyolításával vannak 
megbízva. Gyakorlatilag ennyi az információm, ennyit tudok mondani. Ez, amit itt 
most látok, ez valóban a szakmai önéletrajz, és nem a vezetői pályázat, az egy 
huszonnyolc oldalas dokumentum. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A másik felvetés, amit esetleg képviselő társam 
említett?   
 
Tiszolci Józsefné igazgató: a sajátos nevelési igényű tanulók esetében jelenleg ezt 
az információt tudom továbbra is adni. Tehát a munkáltató egyetértésével történt 
ennek a fejlesztő pedagógusnak az alkalmazása. Azon túlmenően nekünk fontos 
az Ő jelenléte, hiszen nemcsak ezekkel a gyermekekkel van nekünk problémánk. 
Hiszen a bejövő kilencedik évfolyamos gyermekeinknél ott olyan jellegű 
problémákkal küszködünk, hogy a tanulás tanítása is fontos feladatunk, és ezeken 
a területeken igazán sokat tudott segíteni a gyermekeknek. Tehát, ha az Ő 
egészsége meg fogja engedni, és újra munkába tud állni ezen a területen továbbra 
is szeretnénk, hogyha közreműködne az iskolában. Az egyéb jellegű dolgokat 
pedig egyeztetni fogom az én fenntartómmal, a munkáltatómmal, hogy vizsgáljuk 
felül a végzettséget és, hogy amennyiben ez tényleg nem felel meg olyan típusú 
tanulók esetében, ahol akár érettségi tárgyak alól való felmentés lehet ennek a 
következménye, akkor ott a speciális végzettségű szakember láthassa el ezt a 
feladatot.  
Visszatérve az iskolára, itt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a Kossuth 
Lajos Gimnázium, a Trefort Ágoston Szakképző Iskola, eredeti nevén a Szepsi és 
anno a középiskolai Szlovák Nemzetiségi Kollégium még a múlt században – ha 
szabad így tréfálkoznom – átkerült a Megyei Önkormányzat fenntartásába. 
Elérkeztünk a 2011-es évhez, amikor a Megyei Önkormányzat – teljesen mindegy, 
hogy milyen szempontból modernizálási, anyagi, egyéb meggondolásokból – 
elkezdte a hozzá tartozó intézmények átalakítását. Akkor összevont, szétszedett, 
elvette a gazdasági hivatalainkat, technikai dolgozóinkat, elvette az iskoláktól a 
gépjárművet és minden egyebet. Most, 2016. július 1-e után visszakerültünk abba 
az állapotba, ahonnan indultunk 2011-ben. Ez a 2016/2017-es tanévünk arról 
szól tulajdonképpen, hogy még visszaszerezzük a technikai dolgozóinkat, ez 
sikerült is 2017. február 9-től. 
Gyakorlatilag most visszakerültünk abba az állapotba, ahonnan indultunk 2011-
ből, csakhogy közben lelaktuk az épületeinket, elhasználódtak az eszközeink, 
karbantartás címszó alatt kaptunk három-négy vödör festéket évente. Azon kívül 
a lapos tetejű épület beázásával küszködünk, évente megközelítőleg 100.000.-
150.000.- Ft-os gyors javítást eszközölt a mindenkori fenntartó, és minden 
tavasszal újra és újra kezdődik ez a probléma. Éppen a mai napon postázok 
polgármester úr részére is ezzel kapcsolatban egy levelet. Mindeközben mi 
történt? A tankötelezettség 16 évre szállítódott le, a szakképzési évfolyamok 
három évről kettőre csökkentek. Ez már magában is jelentős gyermek létszám 
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csökkenést okoz egyszer, a másik, hogy gyakorlatilag a gyermek létszámnak 
egyébként is csökkenésének vagyunk tanúi, ezzel minden iskola küszködik. Az 
iskolák száma nem változott gyakorlatilag, viszont a beiskolázható tanulóknak a 
száma igen. Valóban verseny alakult ki az iskolák között. Bennünket ezek az 
átalakítások nagyon hátrányosan érintettek. Ez alatt az időszak alatt négyszer 
változott meg a nevünk. Most az a hatosztályos gimnazista tanuló, aki ebben az 
évben fog érettségizni, az úgy kezdte meg itt a tanulmányait, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei és ami, ez volt a neve az iskolának, most pedig úgy fejezi be, hogy 
Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhely Kossuth Lajos Gimnázium 
Szakgimnázium és Szakközépiskolája. Ez nagyon nagy presztizs rontást végzett. 
Gyakorlatilag az összevonások, a szétszedések, azt, hogy anyagiakban 
semmiféleképpen nem voltunk ellátva, nem tudtuk az eszközeinket fejleszteni, a 
számítógépeinket kicserélni. Tehát majdnem azt mondom, hogy az objektív okok 
is vezettek mindezekhez a problémákhoz. Bizony nekünk az elkövetkezendő öt 
évben vissza kell szereznünk úgymond a régi fényünket. Ehhez az én kollegáim, a 
tantestület segítőkész, hiszen a pályázat elkészítéséhez is nyújtottak segítséget, 
javaslatot. Új képzéseket indítottunk már eddig is, a következő tanévre is 
tervezünk. Azon kívül a felnőttképzés terén is sikerült nekünk esti képzést 
beindítani, ebben a formában azt gondolom, hogy Sátoraljaújhely 
vonzáskörzetében élő diákok és szülők láthatják, hogy itt igenis az iskolában az 
átalakítások alatt is folyt a munka. Azért a verseny eredményeink azok magukért 
beszélnek. Tehát minden évben voltak pályázatok, országos versenyek, megyei 
versenyek, ahol igenis nagyon jól szerepeltünk. Ezt szeretnénk természetesen az 
elkövetkezendő időkben folytatni, szélesíteni. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Valakinek olyan kérdése vagy hozzászólása, 
ami a Trefort vezetői pályázatára vonatkozik?  
 
Pasztorniczky István képviselő: Csak nagyon röviden, mert igazgató asszony 
említette a megyei közgyűlésben még az előző ciklusban zajlott folyamatot a 
2011-es évről van szó. Miután én is részese voltam polgármester úrral együtt 
annak a bizonyos átszervezés kampánynak, - vagy nem tudom, hogy minek 
nevezzem -, én a magam részéről szívesebben ámokfutásnak nevezném, de nem 
ugyanazon az oldalon ültünk. 2011-ben igen, az egy meglehetősen kapkodó 
átszervezés volt, hogy ennek a motivációja mi volt nyilván nem Mengyi Roland 
fejéből pattant ki, bár az ő vezérletével hajtotta végre a közgyűlési többség ezeket 
az átszervezéseket, és csak előkészítése volt annak az államosításnak, ami aztán 
2012-ben fejeződött be és utána már kiesett az én látókörömből is. Sajnálom, 
hogy ezt az intézményeknek végig kellett szenvedni. Ebből a szemszögből 
kevésbé ismertem, úgyhogy szeretném megköszönni igazgató asszonynak ezt a 
tájékoztatást, de át tudom érezni a helyzetet, mert mi is, mint részesei a 
folyamatnak csak előterjesztés és vita szinten tudtunk belefolyni, természetesen 
megakadályozni nem tudtuk. Ugyanakkor a magam részéről azt mondhatom, 
hogy ez egy kormányzati koncepció volt, ami a megyék hatáskörét meglehetősen 
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megnyirbálta, aminek csak egy része volt az intézmények elvétele. Csak ennyi 
adalékot szerettem volna hozzáfűzni, ha már ilyen szinten említésre kerültünk.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Bár a kérdést úgy tettem fel, hogy aki a Trefort 
igazgatójához írásban szeretne kérdést feltenni, attól kérnénk a hozzászólást. 
Ehhez képest igazgató asszonyhoz szólt ez a politikai cenzúra,  múlt hét pénteken 
is más oldalon voltunk képviselő úr. Igen, majd később erről fogunk beszélni.  
 
Aki egyetért, és elfogadja Tiszolci Józsefné pályázatát a Kossuth Lajos Gimnázium 
vezetésének betöltésére, az igen gomb megnyomásával jelezze.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 
Tiszolci Józsefné igazgatónőt a következő öt évre is tagintézmény-vezetőnek 
kinevezni.  

4051/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
108/2017.(IV.26.) határozata 

a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői 

álláshelyre kiírt pályázat véleményezéséről 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztásra Tiszolci 
Józsefné pályázót javasolja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület határozatát a Szerencsi Szakképzési 
Centrum részére küldje meg. 
Határidő: 2017. május 11. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Most pedig Erdélyiné Kocsis Csilláról 
szavazunk, a Trefort Ágoston Szakképző Iskola vezetői álláshelyének betöltésére.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 
Erdélyiné Kocsis Csilla igazgatónőt a következő öt évre is tagintézmény-
vezetőnek kinevezni.  
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4051/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2017.(IV.26.) határozata 

a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői álláshelyre 

kiírt pályázat véleményezéséről 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői beosztásra 
Erdélyiné Kocsis Csilla pályázót javasolja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület határozatát a Szerencsi Szakképzési 
Centrum részére küldje meg. 
Határidő: 2017. május 11. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A döntéshez sok sikert kívánunk, illetve 
reményeink szerint a döntés pozitív lesz, tehát a további munkához is sok sikert 
kívánunk.  
 
 
23.Napirend 
Előterjesztés Kossuth Zsuzsanna szobor felállítására Sátoraljaújhelyen 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kossuth Zsuzsanna év is van, hiszen Arany 
János év is van. A város erősen kötődik hozzá, és felmerült egy javaslat, egy ötlet, 
egy elképzelés, hogy mi lenne, ha úgy próbálnánk az emlékének tisztelettel 
adózni, hogy egy mellszobrot állítanánk Sátoraljaújhelyben. Műemléktábla van 
kint az épületen, tehát az ebből a szempontból rendben van, de most még egyet 
már nem tudunk feltenni. Viszont egy egész alakos szoborra pályázni lehet, de az 
biztos, hogy az éven nem valósul meg, még ha nyerünk, akkor sem, mert az 
nagyon lassú folyamatokon megy keresztül. Ezért lenne az a javaslatom, hogy 
ahol a Rákóczi szobor fel lett állítva a Sétáló utcán, a templom alatti támfalnál, ott 
van az a fasor mondjuk így, és akkor is azt mondtuk, hogy nagyjainkat bizonyos 
távolságra egymástól, ott mellszobrokkal meg lehetne jeleníteni. Nahát ide 
gondolom, hogy majd megkérjük a szakembereket, hogy nézzék meg, hogy 
pontosan hova kerüljön. Ide, erre a részére gondolom én ennek a szobornak a 
felállítását. Ehhez a javaslathoz kérném a képviselő-testületnek a hozzájárulását.  
 
Vélemények:   
 
Pasztorniczky István képviselő: A magam részéről csak a támogatásomról 
szeretném biztosítani a kezdeményezést, és kiegészíteni annyival, hogy milyen jól 
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mutat itt a Rákóczi mellszobornak is a kicsinyített mása, ha majd azt is 
elhelyezhetnénk itt, akkor a Díszterem is ennyivel gazdagodna, ha megkaphatjuk 
majd a – nem tudom ez ilyen előtanulmány vagy mi volt ez a kicsinyített Rákóczi 
szobor – tehát csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nagyon örülök, hogy Ön támogatásáról 
biztosított, de csalódott vagyok, mert egyszer már megtette ezt egy hónappal 
ezelőtt, amikor egy dologgal kapcsolatban a maximális támogatásáról biztosított – 
nemcsak engem, hanem Sátoraljaújhelyt is – mint a múlt héten ezzel szemben 
más történt volna.  
 
Csernai Ferencné képviselő: Én is szeretném támogatni ezt a kezdeményezést. 
Pár héttel ezelőtt a gimnáziumban egy nagyon meghitt és kedves ünnepségen 
vettem részt, amit ápolás napján Kossuth Zsuzsanna emlékére szerveztek, és 
akkor bennem is megfogalmazódott az, hogy az ápolói képzés, és a Kossuth 
családdal való kapcsolat is Kossuth Zsuzsának a munkássága alapján célszerű 
lenne, és örülök ennek a kezdeményezésnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Azért nem lesz olcsó. Azt nem kérdezte senki, 
hogy mennyibe kerül, de a pénz a legkevesebb. Egy árbecslést kértünk, de három 
árajánlatra itt is szükség lesz. Ez az árbecslés 3.700.000.- Ft volt. Ebben minden 
benne van persze, de azért ez nem egy néhány százezer forintos tétel, de azt jó, ha 
mindenki tudja, hogy körülbelül egy mellszobor, talapzattal együtt most ennyiért 
készülhet el.  
Egyéb kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatát.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a Kossuth 
Zsuzsanna mellszobor állításáról szóló polgármesteri javaslatot, valamint a 
3.700.000 Ft összeg biztosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
 

4215/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2017.(IV.26.) határozata 

Kossuth Zsuzsanna mellszobor állításáról 
 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Kossuth Zsuzsanna Emlékév méltó megünneplésére Kossuth Zsuzsanna 
mellszobor elkészítéséről dönt, 

2. a mellszobor elkészítése céljából 3.700.000.- Ft előirányzatot biztosít 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
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Az elkészült mellszobor a Római Katolikus Templom alatt lévő támfal előtti zöld 
felületen kerül elhelyezésre a Város Hete rendezvénysorozat keretében. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 3 árajánlat bekéréséről a mellszobor 
elkészítése érdekében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az általa választott legkedvezőbb 
ajánlattevővel a mellszobor készítésére a szerződést kösse meg. 
 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 3.700.000.- Ft előirányzatot a 2017. 
évi költségvetés módosításakor a költségvetésbe építse be. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az időpontot még hozzátenném. Az 
elkészítésnek is van egy komoly ideje. Ezért szeptemberben, a Város Hetére 
tennénk a szobornak a leleplezési időpontját. Azt gondolom, hogy ez reális 
távolság a döntéstől számítva. 
 
 
24.Napirend    
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nekem egy bejelentésem van. A holnapi napon, 
csütörtökön kerül sor a játszótér pályázat kivitelezőjével a szerződés 
megkötésére, aláírására. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen munkaterületet is 
adunk, és jövő héttel elkezdődik a játszótér építési program, ami két hónapig fog 
tartani. Közreműködik benne még a Városellátó Szervezet is, ezáltal egy 
szerintem fantasztikus és közmegelégedésre történő program kezdődik és 
fejeződik be az év nyarára. Tehát azért tegyük hozzá, hogy még ha minden jól 
megy, jó időben ezt be is tudjuk fejezni, és én azt hiszem, hogy mindenki elégedett 
lesz, a kicsik, nagyok, anyukák, apukák és természetesen a gyermekek. 
Eljutottunk idáig, ezért nagyon sokat kellett hajtani, mert decemberben már a 
számlákon volt a pénz, az igaz, csak éppen akinek a közbeszerzést végig kellett 
volna vinnie, a közreműködő szervezetnek az nem nagyon tudott ehhez 
hozzákezdeni. Úgyhogy erőteljes nyomást kellett gyakorolni azért, hogy ez a 
munka elindulhasson, de elindul. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az M3-
as mentén lévő, már nem funkcionáló, tehát kiszáradt fákat vágja ki, feltehető, 
hogy ezt tovább fogják vinni a főútvonalakra is, és ezeket a fákat ingyenesen 
átadják az önkormányzatok részére, de a szállításról az önkormányzatnak kell 
gondoskodnia. Eddig, - ez hétfőtől van meghirdetve ez a program – a mi 
megyénkben Encsen és Szikszón lehetett ilyen fát igényelni. Meg kell, hogy 
mondjam, hogy az egyik helyen 50 erdei m3-t, a másik helyen 30 erdei m3-t, ami 
nem egy nagy mennyiség, és ráadásul ez nem kemény, hanem puha fának 
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minősül. Tehát azt mondják, hogy elég hamar elég, és kicsi az átmérője. Bízom 
benne, ha másért nem, azért mert amikor jövök meg megyek, szoktam 
számolgatni, hogy Patak és Újhely között hány száraz fa van, és amennyi van, 
abból biztos, hogy több tíz család tudna fűteni. 
Tehát a javaslatom az, - mert kell hozzá a testületi döntés -, hogy amennyiben itt 
helyben is lehet igényelni ilyen szociális tűzifát, akkor az önkormányzatunk éljen 
ezzel a lehetőséggel. Távolabb azért nem javaslom, mert többe kerül a 
fuvarköltség, mint hogyha megvennénk itt a fát.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Azt kérném, hogy úgy válaszoljunk a kérdésre, 
hogy igen, majd hogy ha, mondjuk egy 20-25 km-en belül a 37-es mellett is 
történik ilyen fajta fakitermelés, akkor igényt tartanánk a szociális tűzifaként való 
felhasználására.  
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   

4015/2017. 
 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2017.(IV.26.) határozata 
szociális célú tüzifa igényléséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Zrt. 
által, a 2017. évi Közfoglalkoztatás PILOT Mintaprogram és Országos 
Közfoglalkoztatási Mintaprogram során kitermelt faanyag szociális célú 
tüzifaként történő felhasználása céljából 50 erdei m3 szociális célú tüzifaigényt 
nyújt be. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt az igény benyújtására abban az esetben, ha a tüzifa 
Sátoraljaújhelytől 15-20 km sugarú körből szállítható. 
Határidő: igénybenyújtás azonnal, illetve értelemszerűen, 
Felelős: jegyző 
 
 
Palicz István képviselő: Az egyik dolog, amiről beszélnünk kellene az a 
zöldhulladék elszállítás. Láttam, hogy jegyző asszony is nyilatkozott ezzel 
kapcsolatosan a televízióban. Azért kellene erről beszélnünk, mert most már jó 
egy hónapja legalább azt tapasztalom, hogy a kupacok szaporodnak az utcák 
szélén, mert a lakosok egyszerűen a lemetszett faágakat, tuja ágat, füvet kihordják 
különböző színű zsákokban az út szélére, és ezek ott díszelegtek egész Húsvét 
alatt és még a mai napig is ott vannak kint. Én nem tudok arról, hogy ez miért így 
történik, először is mi ez az új szokás a lakosság részéről, hogy egyszerűen 
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kipakolja az út szélére? Ez valahogy ezelőtt néhány évvel nem volt. Kirakja és 
majd lesz vele valami. Az tudható, hogy a Városellátó már nem végez ilyen 
munkát. Erről szeretném, hogy ha itt is szó esne, hogy hogyan tovább ebben a 
dologban.  
A másik dolog az, hogy az előző rendőrségi beszámolónál szó esett a különböző 
elektromos és belső égésű motorocskával meghajtott járművek sorsáról, hogy 
valóban kell-e majd rájuk bukósisak, jogosítvány és biztosítás. Tegnap kaptam 
tájékoztatást a rendőrség részéről, hogy ezen az ügyön továbbra is erősen 
dolgoznak különböző szervezetek, minisztériumok. Jelenleg még nincsen benne 
döntés, tehát akinek ilyenje van, az jelenleg még használhatja továbbra is, 
megkötések nélkül, de várható, hogy valamilyen szabályozás az be fog következni.  
A harmadik dolog pedig, ezt szeretném megkérdezni, hogy polgármester úrnak 
van-e információja, valami közelebbi információja a Húsvétkor az Esze Tamás 
utcán történt balesetről, ahol fejre állt egy autó? Olyan módon, hogy a Piac tér 
aljától, ettől az állomástól egészen a templomig repült, és ott állt meg aztán a 
kerítés tövében, a templom fala állította meg. Tehát, hogy kik ezek és milyen 
módon okozták? Mert úgy gondolom, hogy egy ilyen minimum 50 méteres 
repülésnél biztos, hogy nem 30-al ment. Most is azt tapasztalom, hogy a 
rendőrség kint mér a város végén, ma reggel is a Patakról átérkezőket mérték 
háromnegyed nyolckor szorgalmasan, a belső területeken pedig, ahol 
száguldozók okoznak súlyos baleseteket nem történik meg ez.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A zöldhulladékkal kapcsolatban annyit 
mondanék, hogy a szórólapok kiküldésre kerültek a héten. Ez minden háztartásba 
kikerült. A módja és a rendje milyen lesz a zöld hulladék elszállításának: valóban 
ZHK-s zsák, illetve ha megfelelő méretnél kisebb átmérőjű ágakról van szó, 
metszés után, összekötve az is elvitelre kerül, havonta egy alkalommal, a zsákot 
pedig biztosítani fogja a ZHK. De addigra, mire – ez most májusban indul – 
eddigre már valóban nagyon sok helyen kikerültek a falevél, a gallyak, a fű, az 
épületek, ingatlanok elé. Ez bizonyára azért történt, mert a korábbi években 
tulajdonképpen a Városellátó Szervezetnek, volt ilyen felvállalt feladata. 
Megpróbálta elszállítani ezt a hulladékot, de nincs kapacitás, nincs hova rakni. 
Ezen a területen is rendnek kell lennie, ezért arra kérünk mindenkit – és most 
kihasználom a lehetőséget – a televízión keresztül is, hogy a szórólapban 
foglaltakat vegyék figyelembe, és aszerint rakják ki a zöld hulladékot, hogy ne 
éktelenkedjenek kint az épületek előtt. Hozzáteszem, hogy akinek több zöld 
hulladéka származik, mint amennyit a zsákba bele tud tenni, vagy amennyit össze 
tud pakolni mellé, vagy már ki van rakva, ha kiviszi a Néma-hegyre a hulladék 
udvarba, ott díjmentesen átveszik. Tehát akkor is meg lehet oldani ezt a kérdést, 
ha már ki van rakva. Saját zsákba bele tudja tenni, és egy normál autó 
csomagtartójában is ki lehet szállítani, tehát erre is meg van a lehetőség.  
A másik felvetés a baleset volt. Annyit tudok biztosan, mert kocsival ott mentem 
fel a piac utcáján, mert nem lehetett tovább menni, le volt zárva az Esze, Mártírok 
utca egy jókora szakaszon, és ott a lezárást végző rendőrt kérdeztem meg, hogy 
mi történt, és mondta hogy egy fiatalember autóval, nagy sebességgel 
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végigcikázott a két padka között, és a végén megállt orral befelé az evangélikus 
templomnál. Ennyi az információm, de természetesen kapitány úrtól be tudjuk 
kérni minden ilyen esetben a tájékoztatást, és a következő testületi ülésen – ha  
rendkívüli ülést tartunk, akkor még hamarabb is tudunk tájékoztatást adni, mint 
egy hónappal ezelőtt. Véleményem szerint is egyértelmű volt, hogy a gyorshajtás 
benne volt ebben, illetve csak gyorshajtás volt benne. Lehet, hogy még más dolog 
is volt, ami kiváltotta ezt Húsvét hétfőn.  
Megköszönte a munkát a képviselő-testület tagjainak, és a nyílt ülést 
berekesztette. Zárt ülés következett, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 


