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Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 
   Csernai Ferencné 
   Kracson Norbert 
   Lukács Tamás 

Pasztorniczky István 
   Sebes Péter 
   Szász József 
   képviselők 
 
Távol volt:  Palicz István 
   Róth József 
   Schweitzer Tamás 

Szőnyi István 
   képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. 
Rózsahegyi Ferenc aljegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos 
Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Vezetője, Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző 
 
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testületi ülés 
határozatképes, mivel 8 képviselő jelen van a teremben. Elmondta, hogy a törvényességi 
felügyeletet, illetve a tanácskozási jogot aljegyző úr végzi és látja el. Tájékoztatott továbbá, hogy 
két napirendi pont volt meghirdetve, a meghívó elkészült, de a tegnapelőtti vihar okozta 
áramszünet miatt technikai okokból tegnap nem küldték ki, illetve a honlapra sem tudták 
feltölteni. A napirendi pontokon változtatást nem javasolt.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Kérte a napirendi pontok ismertetését.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy a napirendi pontokat a szavazást követően 
ismertetni fogja. Kérte a napirendi pontok elfogadását. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület a napirendet 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely 752/6 helyrajzi számú beépítetlen terület 
megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Egyebek 
  
 

1. Napirend 
Előterjesztés a Sátoraljaújhely 752/6 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a 752/6 hrsz-ú beépítetlen területről van 
szó, melyre jelentkezett Wáberer György vállalkozó. Ott szeretne egy missziós házat létesíteni a 
roma nemzetiség segítésére, integrációs beilleszkedésének erősítésére. Egy olyan szolgáltató és 
kulturális létesítményt szeretne létrehozni, amely a mosakodás, mosás lehetőségét, adott esetben 
főzés lehetősségét biztosítja, ha adomány érkezik a számukra, annak az elosztásának lehetőségét, 
életviteli-életvezetési tanácsok átadását, tanfolyamok szervezését biztosítaná. Elmondta továbbá, 
hogy a terület adottságai az ár is megfelelő, pozitív hatása is lesz a romák felzárkóztatása, 
integrálása terén.  Úgy tudta, hogy a fejlesztés munkahelyet is teremtene. Megkérdezte, volt-e 
liciteljárás és mi volt az eredménye? 
 
Dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a liciteljárás eredményes 
volt, Wáberer úr képviseletében egy személy meghatalmazással megjelent és induló áron érvényes 
ajánlatot tett, azt követően a bizottság az adásvételt megtárgyalta. 
 
Kracson Norbert képviselő: A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
elnöke távollétében ismertette a bizottság döntését, mely szerint az előterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolta a képviselő-testületnek, hogy az induló licitáron történjen meg az 
elidegenítés. 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Kérdezte, hogy mennyi az induló licitár és mekkora területről 
van szó? 
 
Kaibás László osztályvezető: válaszolt, az induló licitár 1.616.000,-Ft, mely a 808 m² 
térmértékű ingatlanra vonatkoztatva, azt jelenti, hogy 2.000,-Ft/ m² áron hirdették meg. Az 
ingatlan a Járóka és a Meder utcák találkozásánál található. 
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Örömmel üdvözölte, hogy Wáberer György Magyarország 
egyik leggazdagabb embere Sátoraljaújhelyben is be akar ruházni. Támogatja az elképzelést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Örömét fejezte ki, és a célt is jónak tartotta, tájékoztatott 
továbbá, hogy a vállalkozónak vannak még más elképzelései is. Kérte a képviselőtársait, hogy a 
bizottság javaslatának megfelelően az adásvételhez járuljanak hozzá.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
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Szavazás:  A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
181/2017. (VII.26.) határozata 

a Sátoraljaújhely 752/6 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete liciteljárás keretében elidegeníti a 
tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 752/6 hrsz-ú, 808 m² térmértékű, „beépítetlen terület” 
megnevezésű, a valóságban Sátoraljaújhely Járóka utca és Meder utca találkozásánál található 
ingatlanát. 
A 2017. július 26. napján megtartott liciteljárás nyertese: Waberer György Péter (1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 18. A lh. II/2.). 
Eladási ár: 1.616.000,- forint. 
Kijelölt vevő: a liciteljárás nyertese. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
 
2. Napirend 
Egyebek 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondja, hogy amikor a napirendi pontok kiírásra kerültek, 
akkor még alpolgármester úr nem tudta, hogy közben egy hatalmas felhőszakadás, vihar – széllel 
együtt – érkezik a városba. Képviselőtársa írta tegnap az e-mailt és ez is ugyanazt a kérdést 
feszegeti. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat illetve a képviselő-testület felelőssége, de nemcsak 
a képviselőké, hanem a hivatal dolgozóié és a helyi médiáé is, az hogy ilyen esetekben hűtsék a 
kedélyeket. Azért tartja kifejezetten fontosnak, mert amikor Párizsban, Budapesten, vagy Egerben 
leesik egy ekkora eső, és mutatja a televízió, hogy hömpölyög a víz az utcán és az újhelyi emberek 
megnézik azt mondják, hogy mekkora víz, mekkora eső. Amikor viszont itt történik a városban, 
akkor valamiféle emberi mulasztásban gondolkodnak nagyon sokan. Azért mondom, hogy hűteni 
kell a dolgot, mert ilyen extrém esőt – Lakatos igazgató úr is elmondta, aki 45 éve él a városban, 
de ilyen intenzív esőt, ilyen rövid idő alatt – 40-50 perc alatt – nem élt meg. Ettől többet igen, de 
ilyen időszakban, ilyen gyorsan leesőt, még nem. Ezt pedig a világ bármilyen fejlett és jó 
szennyvíz- és csapadékvíz rendszerrel felszerelt városa – legyen az világváros, vagy kicsi település 
– ugyanúgy megszenvedte volna. A Kazinczy utcán egy fa kidőlése kettévágott egy házat. 
Életveszélyes, nem tudnak bent lakni az ott lévők. Küldte a hivatali dolgozókat egy megbeszélés 
után, hogy próbáljanak meg biztosítani egy lakást a károsultak számukra, addig, míg helyreállítják 
az épületet. Széphalomtól kezdve, a vasútállomásig mindenhol beázások, tetőcseréptől kezdve 
minden van és még a saját épületeinkről nem beszéltünk. Egy ilyen mértékű esőt és csapadékvizet  
az új csapadékvíz rendszer sem tud elvezetni. Olyan méretezés nincs, ami ilyen intenzív 
felhőszakadásra elegendő lenne, olyan átmérőjű csőrendszert senki nem fog engedélyezni 
Sátoraljaújhelynek. Ugyanakkor ez nem csak most volt így, hanem kisebb esőzéskor is, tehát azt 
gondolom, hogy van jogos része is a felvetéseknek. Ennek a helyzetnek az átmeneti javítása 
érdekében már adtunk ki utasítást a Vízműnek, most pedig azt gondolom, és azt fogom javasolni 
Képviselő-társaimnak, hogy azt fogadják el, hogy Lakatos István igazgató úr, illetve Géczi Ágnes, 
Páles Gábor a Városellátó Szervezet igazgatója és Matolcsy Péter az építéshatóság osztályvezetője 
augusztus 15-re tegyenek javaslatot egy átmeneti megoldásra, amely költséghatékony, de 
lehetőséget ad ilyen esetben a víznek a normális módon való levezetésére az ár-apasztóba. Lehet 
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ez egy olyan lehetőség is, hogy a meglévő rendszerből még egy átvezető csövet leviszünk a meder 
széléhez és ott egy kieresztőt, csappantyút rakunk rá. Meg kell nézni, hogy hol a legpraktikusabb, 
mint laikus mondom ezt. Ez az átmeneti megoldás legalább másfél – két évre kell vonatkozzon, 
hogy egy nyári záport, egy normális méretű csapadékmennyiséget viseljen el a rendszer, ne jöjjön 
fel sem a csapadékvíz-rendszeren, sem a szennyvíz-rendszeren keresztül, sem a Károlyi 
lakótelepen és sehol sem. Erre fogok kérni javaslatot, ez pénzbe fog kerülni, a testület majd 
eldönti, hogy meg tudjuk-e fizetni és ezeket az időleges megoldásokat be tudjuk-e vezetni. Ennyit 
szerettem volna egyebekben hozzátenni, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Azért is kértem a tájékoztatást, mert kitettek a lépcsőházakba 
egy értesítést, hogy elkezdődik a csapadékvíz-elvezető rendszer részbeni felújítása szeptember 25-
i határidővel, de ez nem tájékoztatás. Nem tudjuk, hogy mit jelent a részbeni felújítás, mert, hogy 
egy gödröt kiásnak a Munkácsy utcán, egy hete dolgoznak rajta, de hát az egy gödör.  
Nem tudom, hogy mi volt az oka, erre vonatkozik a kérdésem. Azon kívül az ottani munkavégzés 
nem felel meg sem a munkavédelmi, sem a közlekedési szabályoknak. Lehet, hogy én vagyok az 
egyetlen sérültje ennek a felhőszakadásnak, de miközben igyekeztem segíteni a parkolóban térdig 
vízben állva egy nagy értékű autónak a kitolásában, beleléptem egy nyitva hagyott munkagödörbe. 
Mellette törmelék volt felhalmozva, amit persze a víz eltakart, nem láthattam, meg is fürödtem 
ebben a fekáliával szennyezett vízben. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem volt szennyvízfeltörés. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Jó, akkor kisebb a fertőzés veszélye. Tehát elkezdték a 
munkát, otthagyták a törmeléket, nincs elkerítve munkaterület. Nem tudom ki a kivitelezője 
ennek a munkálatnak, de ez a fajta munkavégzés nekem dilettantizmusnak tűnik, vagy 
hanyagságnak. Ebben kérem Polgármester úr intézkedését, hogy ha felásnak egy részt, legalább a 
törmeléket vigyék el onnan. Továbbá kérném a tájékoztatást arra vonatkozóan is, hogy mire 
terjed ki ez a felújítás. 
 
Kracson Norbert képviselő: Múlt hét csütörtökön elkezdték megoldani a parkolósáv és a 
szennyvízprobléma kérdését, meg is oldották és ezért nem volt szennyvíz kiömlés. Azzal kezdték 
el, hogy felbontották a kiemelt szegélyt a zöldsáv és a párhuzamos parkolósáv között. A 
párhuzamos parkolósáv lesz most aszfaltozva. Leginkább az volt a probléma, hogy előtte ki volt 
téve a lépcsőházakhoz, hogy mikor kérik a lakosságot, hogy hagyják szabadon a helyet és vannak 
olyan részek, ahol nem tudott végigmenni a gép, mert autókat hagytak ott. Ezt kezdte el a gép 
csütörtökön, pénteken folytatták, majd jött a felhőszakadás. Ez a munka kezdődött el, az aszfaltot 
1 méteren a garázsok előtt fel fogják bontani, ott lesz elhelyezve pluszban a csapadékvíz-elvezető 
és egy vályút képezve az fogja oda bevezetni a csapadékvizet a későbbiekben. Azért az ott 
lakóknak is úgy kellene hozzáállni. Igaz ez egy gyors döntés eredménye, mármint úgy gyors, hogy 
több mint egy hónapja történt, hogy az önkormányzat árajánlatokat kért és ahogy meg volt az 
eljárás, el is kezdődnének a munkálatok, de a lakosságnak is úgy kellene hozzáállni, hogy van egy 
időszak 8 és 17 óra között amikor korlátozottan lehet parkolni, vagy nem lehet parkolni.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ez így van, ez megfelel a helyzetnek, ahogy elmondta a 
képviselő úr. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Nincs ilyen kitéve. 
 
Kracson Norbert képviselő: A fákra is ki vannak téve. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: A tájékoztatás megfelelő volt. A szennyvíz esetében pedig 
találtak olyan átköthető szakaszokat, ahol meg tudták osztani a kevésbé terhelt szakaszokat és a 
nagyon terhelt szakaszokat, mint a korábbi időszakban látható volt. Átkötésekkel meg tudták 
oldani azt, hogy több rendszeren keresztül el tudják irányítani a szennyvizet, így az nem nyomja 
fel a fedlapokat a Károlyi lakótelepen. Valami hasonlóra gondolok a csapadékvíz kapcsán is. Erre 
is valami ilyen lehetőség kellene, közös együttműködésre, közreműködésre van szükség. 
Remélem, hogy erre megtalálják a megoldást, hogy ez kezelve legyen. Ez a munka – a parkírozó 
építés – ha az idő engedi, egy héten belül befejeződik. Ettől függetlenül fogunk szólni, hogy 
szalagozzák ki az egész munkaterületet. Látható legyen, még akkor is, ha víz van. 
 
Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Nemcsak a Károlyi utca probléma itt, hanem az aluljáró is. 
Minden alkalommal ismétlődő probléma. Ez nemcsak a természeti csapásnak tudható be, hanem 
tervezési probléma, amit valaki annak idején átvett és üzemeltet jelenleg is. Annak idején 
valamilyen szinten, mint közműnél dolgozó, beleláttam a tervezésbe, vitatkoztak, hogy elegendő 
lesz-e a szivattyú, vagy nem lesz elegendő, de láttuk, hogy nem lett elegendő. Nem kellene így 
hagyni, szerintem lehetne ezen változtatni, csak valakinek kezdeményezni kellene. Gondolom a 
közút kezelőjének, ettől függetlenül elindíthatnánk valamiféle intézkedést. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megtörtént.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Nem csak ott volt nagyobb károkozás a vihar miatt, hanem a 
város több pontján. A védekezési munkálatok mentek tegnap egész nap, nemcsak a mai napon, 
hanem még az elkövetkező hetekben is el fog tartani. Nagy mennyiségű törmelék került le a 
hegyoldalakról a város felső részére, ezeknek megindult az összetakarítása. Irdatlan mennyiségű 
kárt szenvedett a zöldfelület, nagyon sok fa dőlt ki, rengeteg ág szakadt le. Szerintem egy hétig 
fogják szállítani a város különböző pontjairól ezeket az ágakat. Két helyen van olyan 
magántulajdont érintő fakidőlés, ahol nagyon komoly műszaki beavatkozásra van szükség, hogy 
egyáltalán le lehessen emelni a fákat a házakról. Az egyik a Kazinczy utca 1. szám és a Kazinczy u. 
73. szám. Éppen ezért javasolom -, igaz nem tudjuk még megmondani, hogy milyen összegről 
van szó - de döntsünk arról, hogy vis maior pályázatot nyújtunk be. Jelen tudásom szerint 
önkormányzati vagyont érintő olyan káresemény, ahol helyreállítást kellene végezni nem történt. 
Ez kimondottan a védekezési munkálatok enyhítésére szólna, ebbe beletartozik a szállítási feladat, 
speciális fakivágási feladat. Úgy gondolom, hogy ez milliós tétel felett lesz. Jelen pillanatban még 
nem tudják megmondani a szakértők, most zajlanak a helyszíni szemlék, hogy egyáltalán milyen 
járművel, hogyan lehet leemelni a fákat a házak tetejéről. A tegnapi naptól számítva hét napunk 
van arra, hogy magát az igényünket bejelentsük és akkor ezt követően a szokásos módon, ha hét 
napon belül a Magyar Államkincstár szakértője nem jelenik meg a helyszínen, akkor 
katasztrófavédelem helyi vezetője adja ki az igazolást, hogy jogos volt az igény. Márpedig jogos 
volt. A Városellátó Szervezetünk tegnap nagy mennyiségben hozott szállítólevélen fóliát, 
tetőlecet, kora este is dolgoztak azokon a helyszíneken, ahol olyan volt a tető, hogy muszáj volt 
köztes megoldást teremteni, mert tegnap este is valószínű volt, hogy esni fog az eső. Ezek a 
költségek mind a védekezés költségeibe bele kerülnének, így ebben kérek egy felhatalmazást, hogy 
nyújtsunk be egy vis maior pályázatot, aminek a dokumentációját a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztálya állítja össze. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Amúgy is mondani akartam, és ahogy említette is 
alpolgármester úr, a nagymennyiségű törmeléket, tehát ebben a pályázatban a csapadék-, csatorna-
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rendszer teljes átmosásának is szerepelnie kellene. Ilyenkor lerakódás keletkezik és a következő 
zápor fogja eldönteni, hogy sikeres volt-e ez a munka. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: A csatornatisztítás szerepel a költségekben. 
 
Szász József képviselő: Tegnap, amit említettem… 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Az sajnos nem vis maior. Nem, mert nem burkolt felületű az út. 
Beszéltem igazgató úrral, és abban maradtunk, ahogy lélegzetvételhez jutnak, a saját gépeinkkel 
javítják az utakat. A zúzott, leőrölt törmeléket be is hengerelik, megpróbálnak olyan dőlést adni, 
hogy le is vezesse a csapadékot. Megvizsgáltuk Hidegh Lajossal és a katasztrófavédelemmel. Soha 
semmilyen burkolat nem volt azon az úton. Legalább ha makadámút lett volna annak idején, 
dokumentálható formában, akkor vis maior pályázati téma. Földutat nem lehet. 
 
Szász József képviselő: A Némahegy aszfaltos út, még látszik is. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Igen, ott vis maiorból történt a beavatkozás. Azt fontos tudni, 
hogy kétszer ugyanarra a helyszínre nem tudunk pályázni. Hidegh Lajost ki tudjuk küldeni még 
egyszer, de az Ő és a katasztrófavédelem véleménye, hogy nem vis maior kategória. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Hidegh úr a képviselő úrral egyeztessen időpontot, nézzék 
meg együtt, ha belefér, belefér, ha nem akkor, majd saját hatáskörben javítunk a helyzeten. Vagy 
így, vagy úgy. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Elnézést, hogy még egyszer szót kérek, de hozzám érkezett 
egy kérés, hogy vessem már fel a Korányi utca 10. sz. társasház alagsorát rendszeresen elönti a víz 
és állítólag az önkormányzati tulajdonban van. Mondtam, hogy biztosan társasház, csak van 
benne önkormányzati tulajdon is. 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Évekkel ezelőtt valóban problémát jelentett a csapadékvíz 
feltörés a pincében, körülbelül 2-3 évvel ezelőtt ott egy új hosszú csapadékvíz-elvezetőt 
építettünk ki, a ház saját vízelvezető rendszere a városi rendszerhez kötöttük, komoly beavatkozás 
volt, azóta nem jött fel a víz egyszer sem. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Önkormányzati tulajdonban van? 
 
Dankó Dénes alpolgármester: Vegyes, van benne magántulajdon és önkormányzati tulajdon is. 
Az előző esők alkalmával egyszer sem jött fel a víz, jól működik a rendszer, most ennek az 
özönvízszerű esőnek köszönhetően olyan helyeken jelent meg víz a városban, ahol előtte soha. 
 
Csernai Ferencné képviselő: Van benne magántulajdonú és önkormányzati tulajdonú lakás. 
Magánszemélyként fűzöm hozzá, hogy nálunk a Korányi 6. számban a műanyag ablakon folyt be 
a víz, nem győztem a törölközőket rakni, de az elmúlt 33 évben erre még nem volt példa. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nálunk a gázkazán kéményén jött be a víz. Tehát voltak 
érdekes, extrém esetek. Jelen pillanatban kollégáink azokra a helyszínekre, ahol a kárbejelentések 
megtörténtek, kimennek. Ahol lehet, ott egy gyorssegéllyel fogunk beavatkozni, vagy javítani a 
helyzeten. Nem hagyunk senkit az út szélén, de annak, akinek beázott a plafon, annak nem 
fogunk gyorssegélyt adni, mert ez sajnos magántulajdonnal előfordul. Viszont, ahol olyan kár 
keletkezett, ami jelentősnek mondható, ott már valamilyen hozzájárulást fogunk adni. Durván 30 
ilyen helyszín van, ahova ki kell menni. Sokkal több a kár és nagyon sokan úgy vannak, hogy nem 
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kérnek az önkormányzattól, mert magántulajdonban van és biztosítása is van és előbb-utóbb 
ebből pénz is lesz, de tisztában van vele, hogy neki kell ezt a helyzetet orvosolnia. Viszont, akik 
jelentkeztek, azoknak megpróbálunk segíteni, ha jogos a kérés.  
 
Kracson Norbert képviselő: Javaslatom lenne, hogy gondolkozzunk a fák kérdésén. A Károlyi 
lakótelepen több fát is kidöntött, letört a vihar, de a Kazinczy utcán lévő platán sort is meg 
kellene nézni, mert ott is kidöntött fát, és az ilyen extrém időjárások miatt ott is lépni kell. 
Nemcsak a száraz fákra gondolok.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Jövő héten a Kazinczy utcán, tehát a Rákóczi utca sarkától a 
Görög templomig bezárólag átnézetjük még egyszer. Nagyon sok fát kellene kivágni, nagyon sok 
probléma van velük, csapadéktól függetlenül is. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a hozzáállás az 
ott lakók részéről, hiszen őket kell elsősorban megkérdeznünk. Amit Kracson Norbert képviselő 
mondott, valóban az egész városban át kell tekinteni az állományt. Akár egy tájékoztató kampányt 
is adni kell az újhelyieknek, hogy azt tudomásul kell venni, hogy a fa ugyanolyan élőlény, mint 
bármilyen más növény, vagy akár az ember. Elér egy kort, amikor már sajnos kiszáradás van, ágak 
törnek le, mikor tőből kiszakadhat és akármilyen szép és lombos, és akárhogy is ragaszkodunk 
hozzá, ezt is elismerem, de ha valakinek az autójára, vagy a gyermekére dől rá, akkor pedig az 
önkormányzat felelőssége lesz, hogy nem vettük észre, noha öreg volt a fa. Át kell tekintenünk az 
egészet. Most nem jó ez az időjárás, de ha valami hozadéka lehet jó értelemben, akkor most 
mindenki el fogja fogadni, hogyha azt fogjuk mondani, hogy tessék megnézni, hogy ez a fa 
legalább 80-90 éves, meg lehet nézni az interneten, hogy körülbelül milyen korú lehet egy fa, ami 
még nem veszélyes. Minden fajtának meg van az az életciklusa, amíg szép és jó, aztán eljön a az 
időszak, amikor már veszélyt is jelenthet. Úgyhogy ezt elkezdjük. Augusztus 15-ig az említett 
három vezető tegyen le egy alternatív javaslatot az önkormányzat számára, amivel lokalizálni 
tudnánk a nagymennyiségű csapadék leesése esetén a csatornarendszer működését. Erről 
szavazunk először. 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
182/2017.(VII.26.) határozata 

a csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy mennyiségű csapadékvíz 
elvezetési problémáinak megoldására, a felgyülemlő csapadékvíz Ronyva árapasztóba történő 
elvezetése érdekében terv készítését rendeli el. 
 
Felkéri a Zempléni Vízmű Kft. igazgatóját, a Szennyvíztisztító Telep vezetőjét, a Városellátó 
Szervezet igazgatóját és az Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy 
készítsenek javaslatot a fenti csapadékvíz elvezetési probléma megoldására és azt terjesszék a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. augusztus 15. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Vis maior pályázat benyújtása, erről szavazzunk. 
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Szavazás:  A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
183/2017.(VII.26.) határozata 

vis maior pályázat benyújtásáról 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be a 2017. július 23-i nagy esőzések és viharkár védekezési költségeinek 
enyhítésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Pasztorniczky István képviselő: Nem akarom húzni az időt, de lenne egy kérdésem. Korábban 
a Jegyző Asszony említette, hogy volt olyan pályázat, ami a kiszáradt fákat a főutak mentén az 
önkormányzat számára kitermelhetővé teszi. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ez még nem ért ide. 
 
Pasztorniczky István képviselő: Pedig ez most egy jó alkalom lenne, mert keresztbe dőlt a 37-
es főúton is egy fa. 
 
Csernai Ferencné képviselő: Jegyző asszony azt ígérte, hogy ha lesz ez, akkor pályázunk rá. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Amikor szekérrel haladtak a népek Újhelytől Miskolcig egy 
nap alatt, akkor ez nagyon jó volt, mert árnyékot adott és télen a hófúvást is valamennyire 
megfogta. De mióta autók mennek, viszonylag nagy sebességgel én az összes fát kivágnám az 
utak széléről és kb. egyharmadával csökkenne a halálos balesetek száma a főutakon. Hiszen a 
sofőrnek egy balesetnél nagy sebességnél nagyon nehéz két fa közé kormányozni az autót. 
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester  

 


