
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 

Szám: 68-18/2017. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli 
nyílt ülésén. 
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal, 3980 
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Jegyzői Tanácskozó. 
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. szeptember 8. 
 
Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 
   Kracson Norbert 
   Lukács Tamás 
   Palicz István 
   Pasztorniczky István 
   Róth József 
   Sebes Péter 
   Schweitzer Tamás 
   Szász József 
   Szőnyi István 
   Képviselők 
 
Az ülésről távol volt: Dankó Dénes alpolgármester, Csernai Ferencné képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 
Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő-és Szépítő Egyesület elnöke, 
Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője. 
 
Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 
Brősztl Gyula Városvédő-és Szépítő Egyesület elnöke, Seres Péter Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője.  
 
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó 
tartalmazza. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 



 2 

 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző 
asszonyt, illetve a meghívott vendégeket, és az ülést megnyitotta. Megállapította, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 10 tagja jelen van. Elmondta, 
hogy egy napirendi pont van a meghívóban, és ezt a napirendi pontot javasolja 
megtárgyalásra. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata.  
Egyéb javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.   
 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontot elfogadta.  
 
 
Napirend  
A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Seres Péter ügyvezető úrtól kérdezem, hogy 
van-e szóbeli kiegészítése a kérelemmel kapcsolatban? 
 
Seres Péter mb. ügyvezető: Igen, van szóbeli kiegészítésem. Amit az előbb 
elmondtam a bizottsági ülésen – nem volt ott mindenki – annyival egészíteném ki, 
hogy a Zemplén Televízió rendelkezik egy elnyert pályázattal, melynek a 
forrásából egyébként év végéig teljes mértékben finanszírozni lehet a televíziót, 
valamint az adósságait is, kivéve, ami a tulajdonosok felé fennáll. Hellyel-közel év 
végére tiszta lapokkal, de a következő évet már majdnem tiszta lapokkal tudjuk 
kezdeni. Ami a gazdasági problémáinkat illeti a szépséghibája ennek az, - mint 
általában a legtöbb pályázatnak -, hogy csúszik ennek a finanszírozásnak a 
megérkezése, és ebben az időszakban viszont szükségünk van likvid forrásra, 
mert ha nem tudjuk egyszerűen ezt az időszakot áthidalni, akkor már nem lesz, 
aki lehívja a forrást.  
 
Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és 
4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Zemplén Televízió részére tagi kölcsön formájában 5 millió forintot 
pénzügyi helyzetének megoldására biztosítson, abban az esetben, ha Sárospatak 
is megadja a kért összeget.  
 
Kérdések:  
 
Pasztorniczky István képviselő: A levélben olvasok 1-2 dolgot, ami számomra 
nem egyértelmű, például az, hogy a Televízió nehéz helyzetbe került. Ennek 
többféle oka van, amelyeket ismerünk. Én nem ismerem, úgyhogy ennek a nehéz 
helyzetnek az okairól kérnék egy kis felvilágosítást. Bizonyos okokat tudok, de 
nem biztos, hogy az az összes ok.  
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A másik az, hogy bár az előterjesztésben is a támogatás kérése szerepel, nem 
szerepel, hogy kölcsönként vagy milyen formában kérik ezt. A bizottság részéről 
elhangzott, hogy kölcsön formájában. Ezzel kapcsolatos kérdésem az, hogy a 
korábbi támogatásokat szintén kölcsön vagy törzstőke emelés formájában kapta a 
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft?  
A harmadik kérdésem pedig az, hogy – lehet, hogy csak a tájékozatlanságomból 
fakad – Kisvárda már kiszállt, tehát már nem szerepel tagként a társaságban? 
Továbbá a korábbi negyedik tag is kiszállt? 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr hol volt az elmúlt néhány évben? 
Ugyanis minden esetben a testület döntött arról, hogy hogyan folyósítja a pénzt, 
kölcsön formájában, vagy támogatás, többlettámogatás formájában, ami 
előterjesztésben bekerült a testületi ülésre, megtárgyalta a pénzügyi bizottság, és 
ez alapján döntött. Úgyhogy javaslom, hogy ha van ideje a médiafigyelés közben, 
akkor lapozza vissza a napirendi pontokat és nézze meg. Ezt most így hirtelen 
bizonyára senki nem fogja megtenni Ön helyett. A döntés megszületett arról, hogy 
Kisvárda kilép a tulajdonosi körből és a saját része a két város, Sárospatak és 
Sátoraljaújhely között kerül szétosztásra, illetve a döntés megszületett arról is, 
hogy a civil szervezet, az egyesület szintén hasonlóképpen cselekszik, de ott 
marad néhány százalék, talán 5%. Tehát az egyesület tulajdonosként megmarad. 
Teljesen logikus és jó javaslat ez, de ugyanakkor ennek a technikai része, 
lebonyolítása, ennek a végigvitele 1-2 más ok miatt tolódik vagy tolódott. Most azt 
tudom mondani, hogy elvileg igen, Kisvárda kiszállt belőle, gyakorlatilag pedig 
nem, mivel ez még hivatalosan nem történt meg. Ebből a szempontból egy ex lex 
állapot van.  
 
Seres Péter mb. ügyvezető: A nehéz helyzet okai között több minden szerepel. Az 
elmúlt években kényszerűségből több kölcsönhöz, támogatáshoz folyamodott a 
Zemplén Televízió, melyet, részben kölcsönként, részben támogatásként kapott 
meg. Gyakorlatilag a kisvárdai és az egyesületi dolgokhoz szólnék még hozzá. 
Kisvárda nem kér műsoridőt, nem ad pénzt, ez tiszta sor. Az egyesület pedig 
egyébként azóta, az elmúlt éveket még jobban meghaladó mértékben tudta 
támogatni. Természetesen ez a két nagy tulajdonoshoz képest elenyésző, de 
összességében egy olyan civil szervezethez képest, amelynek önálló, semmiféle 
bevétele nincsen, csak pályázati forrásai, ahhoz képest rendkívüli módon és a 
legnehezebb helyzetben tudott segítséget nyújtani. 
 
Vélemények:  
 
Pasztorniczky István képviselő: A válasszal kapcsolatban elmondanám, hogy én 
úgy tudom, hogy nyomozás folyik a cégnél elkövetett bűncselekmények gyanúja 
miatt. Folyik-e még ez a nyomozás vagy lezárult? Hogyan zárult le? Van-e erről 
valami információ? Erre reméltem választ kapni, ezért is tettem fel a kérdést. 
Az, hogy keressem vissza a korábbi döntéseket erre azt tudom mondani, hogy 
majd vissza fogom keresni, vagy kérek rá adatszolgáltatást polgármester úrtól. 
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Most ez lényegtelen, végül is itt a segítségnyújtás formája volt az, ami elsősorban 
érdekelt, illetve az, hogy ezeknek a kölcsönöknek a visszafizetése miből, mikor, 
hogyan fog megtörténni, hogyha a likviditási helyzet megváltozik.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ahogy elmondta a Pénzügyi Bizottság elnöke, 
az számomra is elfogadható. Tehát akkor lép életbe, hogyha a másik tulajdonos, 
Sárospatak is hasonló módon megszavazza ezt az összeget. Annyit tennék még 
hozzá, hogy legyen ez egy tartalék alapja a Televíziónak, és nem egyszerre utaljuk 
át az 5 millió forintot, hanem amikor szükségessé válik, hogy az önkormányzatok 
támogassák vagy kiegészítsék a költségvetését a TV-nek. Hátha sikerülne elérni, 
hogy esetleg nem kell az egészet odaadnunk év végéig, mert megjön a pályázati 
pénz, és akkor lehet, hogy nem 5 millió, hanem csak 3 millió vagy 4 millió, ebből a 
szempontból teljesen mindegy. Próbáljuk meg ezt az irányt követni, illetve 
természetesen, egyeztetve Sárospatak polgármesterével, kölcsön formájában, - 
úgy, ahogy a Pénzügyi Bizottság is döntött erről, illetve javaslatot tett – adnánk 
ezt a plusz támogatást, vagy többlettámogatást.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Annyit szeretnék még hozzáfűzni, 
hogy 2020 végéig fizesse vissza, és 1 év türelmi időt kap, tehát jövő évben nem 
kell kifizetnie.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Rendben, erről tárgyalt a Pénzügyi Bizottság. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem tárgyalta a bizottság, hanem ezt 
most én javaslom.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ez teljesen rendben van, elfogadható, és 2020 
év végéig kell visszafizetni a tagi kölcsönt. Tehát összefoglalva a javaslat, hogy az 
önkormányzat 5 millió forint összegű tagi kölcsönt biztosít a Zemplén TV számára 
pénzügyi helyzetének megoldására, amennyiben azt Sárospatak Önkormányzata 
is biztosítja. Jegyző asszony javaslata a visszafizetéssel kapcsolatban 1 év türelmi 
idő megállapítása és a visszafizetés végső határideje 2020. december 31.  
  
Szavazás:  A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

981/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
188/2017.(XI.08.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön 
biztosításáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió 
Nonprofit Kft. részére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű tagi kölcsönt 
biztosít, Sárospatak Város Önkormányzat azonos tartalmú döntése esetén. 
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A kölcsön a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére pénzügyi 
helyzete alapján kerül kifizetésre. 
A képviselő-testület a kölcsön visszafizetésének kezdő időpontját, egy év türelmi 
idő figyelembevételével 2019. január hónapban jelöli meg. 
A kölcsön visszafizetési határideje 2020. december 31. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tagi kölcsön szerződést fenti feltételek szerint készítse el. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
Határidő: szerződés elkészültét követően azonnal. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a képviselő-testület munkáját, és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 


