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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a 
rendkívüli nyílt ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottság 
határozatképes, mivel 12 tagja jelen van. Elmondta, hogy akkor, amikor arról volt 
szó, hogy ülést kell tartani, akkor csak ez a két napirendi pont szerepelt az 
javaslatok között. Az első napirendi pont nem változott, viszont a másodikba 
belecsúszik egy csokor intéznivaló. Ezek nem önálló napirendi pontok lesznek, 
hanem az egyebek keretein belül tárgyalja a testület. Mindenképpen előrelátható 
és olvasható, hogy miről van benne szó. Ezzel a két napirendi ponttal tette fel 
szavazásra a megtárgyalandó témákat. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más 
javaslata? 
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet a 
kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
Napirend: 

1. Előterjesztés a Borbarlang tulajdonjogának árverés útján történő 
megszerzésére  
Előterjesztő: Fedorné dr.Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

2. Egyebek 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás városérdekből 

történő bérbeadására 
 Előterjesztés a támogató szolgálat és a szenvedélybetegek közösségi 

ellátásának feladatmutató emelésére 
 Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2013.(I.24.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam tulajdonába 
adása – 2226/1 hrsz 
 

A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően kiosztásra került valamennyi 
tárgyalandó napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat, valamint a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezet. 
 
1.Napirend 
Előterjesztés a Borbarlang tulajdonjogának árverés útján történő 
megszerzésére 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Jegyző asszonynak van-e szóbeli kiegészítése 
az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a 
határozati javaslat ki lett osztva most. Tehát a becsértéknek az 50%-át javasoljuk 
az árverésre való bejelentkezésnél azzal, hogy a licitküszöbének maximum a 
háromszorosáig megyünk el.  
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Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem előre szavazva, hanem a jelennél állva 
elmondta, hogy gyalázatos állapotban van a Borbarlang, ráadásul frekventált 
helyen van. Tehát változtatni kell a helyzeten, ez lesz az első lépés, hogy ez a 
változás megtörténjen. Utána még további feladatok lesznek, mert a pincével 
kapcsolatban is ki kellene majd találni valamit, és akkor ahhoz képest megnézni, 
hogy lehet forrást vagy pályázatot találni a felújítására, de addig is jegyző 
asszonynak volt egy jó javaslata. Addig is eltakarjuk ezt a kockát egy molinóval. 
Mindenképpen javítani kell ezt a helyzetet, az ablakokat kivesszük, stb. A lényeg 
az, hogy ez az első lépés, ha akarunk valamit, akkor most kell lépnünk.  
 
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Egy ügyrendi javaslatot szerettem volna tenni, de 
lehet, hogy már elkéstem vele. Javaslatom az lett volna, hogy zárt ülésen kellene 
tárgyalni ezt a napirendet. Megmondom miért, szokásomtól eltérően nem adtam 
hírt erről a mai ülésről, éppen azért, hogy ne teremtsünk magunknak 
konkurenciát egy árverésen. Ha nem fenyeget ez a veszély, akkor felesleges a 
hozzászólásom, ezt akartam elmondani ügyrendiként. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem hiszem, hogy lenne konkurenciánk. 
 
Vélemények: 
 
Palicz István képviselő: Felmerült a bizottságon is a zárt ülésnek a kérdése. 
Maradtunk a nyílt ülésnél és annyit, hogy az előterjesztésben lévő, 1700-as éveket 
kértem pontosítani egy kicsit, mert Rákóczi nem volt Magyarországon 1711 után, 
tehát valószínűleg pincét sem épített.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Visszatérve, nem baj az, ha nem nyerjük meg, 
mert hogyha valaki beleteszi a pénzét és valami hasznos dolgot fog benne 
kialakítani, akkor tegye meg, nem probléma nekünk. Az egy kényszer, hogy most 
erről beszélünk.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Rendes hozzászólásként azt mondanám el, hogy 
egyrészt magának az épületnek a kinézete szerintem városképi szempontból 
mindenképpen változtatást igényel, másrészt viszont a pince és az épület mellett 
ott van a Dörzsik forrásnak a forrásháza. Sőt, egy valamikor működő, csobogó kút 
is van azon a kis téren. Tehát ez így egy komplett együttest kellene, hogy 
képezzen és talán ilyen szempontból nem lenne baj, hogyha mind a város 
kezelésében lenne. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8917/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

222/2017.(X.03.) határozata 
Borbarlang tulajdonjogának árverés útján történő megszerzéséről 

 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi 
2608/A helyrajzi szám alatt felvett, „közterületről nyíló pince” megnevezésű, 250 
m2 alapterületű, 3.900 eFt becsértékű – licitküszöb: 78.000 Ft -, valamint a 
sátoraljaújhelyi 2610/1 helyrajzi szám alatt felvett, „nem lakóingatlan” 
megnevezésű, 73 m2 alapterületű, 8.000 eFt becsértékű – licitküszöb: 160.000 Ft 
-, ingatlanok tulajdonjogát árverés útján az ingatlanok becsértékének 50%-án, de 
maximum az ingatlanok licitküszöbének háromszorosával emelt értékén meg 
kívánja vásárolni.  
 
Felhívja a jegyzőt 

1. az árverésre történő bejelentkezésre, 
2. a becsérték 50%-ának megfelelő értékű ajánlatok megtételére,  
3. licit esetén a becsértékekre vonatkozó licitküszöb háromszorosáig terjedő 

ajánlatok megtételére. 
4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 
2.Napirend 
Egyebek 
 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás városérdekből történő 
bérbeadására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Rendőrkapitányság megkeresett minket, 
hogy Bari Rózsa rendőr törzsőrmester kaphasson egy szolgálati lakást. 
Hosszútávon számítanak a munkájára és ezért fordultak hozzánk. Általában 
akceptálni szoktuk ezeket a kéréseket, én magam javaslom természetesen 
képviselő társaimnak, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget, hogy lakást biztosítsunk 
a rendőrtiszt helyettes számára.  
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Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja a városérdekből történő lakás odaítélését. 
 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Egyetlen egy észrevételem van, mert 
ezt most csináltuk reggel és el is írták, a Széchenyi tér 1. szám alatt adunk neki 
lakást. Most lakik a Mártírok útja 14. szám alatt, de nem tud onnan továbblépni, 
ezért a Széchenyi tér 1-be egy piaci bérű lakást kap, ami most ürült meg. 
 
Vélemények: 
 
Palicz István bizottsági elnök: Az imént elhangzott a bizottsági ülésen, örülünk 
annak, hogy jönnek Sátoraljaújhelybe a rendőrök és támogatjuk is őket, de 
ugyanakkor elvárnánk a rendőrségtől, hogy ilyen mértékben növekedjen a 
városban a rend és a biztonság.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.  
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

8914/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2017.(X.03.) határozata 

önkormányzati tulajdonban lévő lakás városérdekből történő 
bérbeadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete városérdekből bérbe 
adja Bari Rózsa c.r. törzsőrmester részére, az önkormányzat tulajdonát képező 
3980 Sátoraljaújhely Széchenyi tér. 1. I. emelet, 3. ajtó szám alatti 2 szobás, 58 m2 
és összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati lakást a Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányságon fennálló foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára.  
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet 24.§ (2) 
bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a lakbér összege 20.880.-Ft/hó.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.  
Felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
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Előterjesztés a támogató szolgálat  és a szenvedélybetegek közösségi 
ellátásának feladatmutató emeléséről 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Gyakorlatilag arról van szó, hogy az a 
feladategység, amire most beadnánk az engedélyt, ezt év végéig biztosítani tudja 
az Egyesített Szociális Intézmény, és most még a napokba pótigényt lehet 
benyújtani, tehát megkapnánk rá a finanszírozást, ha a testület elfogadja.     
       
Kérdések: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Ez mekkora emelkedést jelent? 
 
Csernai Ferencné bizottsági elnök: A befogadott feladatmutató a 
szenvedélybetegek közösségi ellátásánál 42 fő, a támogató szolgálatnál pedig 
3459 egység. Korábban, 5-6 évvel ezelőtt minden éven beadtuk a feladatmutató 
emelésre a kérelmet és nem kaptunk feladatmutató emelést. Most megváltozott a 
Szociális törvény és az Államháztartási törvény, ahol az Önkormányzatok 
teljesített feladategységét, feladatmutatót és feladategységet befogadnak. Az 
egyháznál és a civil szervezeteknél kell előzetes befogadást kezdeményezni, de 
önkormányzati feladatellátásnál a ténylegeses teljesítetett fedezi. Eddig sajnos 
hiába teljesítettünk többet, a támogató szolgálatnál a 3459-ig finanszíroztak 
minket. Tehát ott utol fogjuk érni magunkat, ez éven várhatóan a 6000-et fogjuk 
támogató szolgálatnál, ha csak kiugró nem lesz, de jövő éven, ha a teljes évet 
nézzük, akkor a 7000-et szeretnénk, már csak azért is, mert tartunk attól, hogy 
zárolni fogják, vagy esetleg később nem adnak növekedésre lehetőséget. 2007-től 
működik a támogató szolgálat és ilyen módon teljesítenek, finanszíroztatták, 
azért szeretnénk. A szenvedélybetegek közösségi ellátásánál pedig úgy van 
leszabályozva, hogy egy közösségi gondozó, maximum 25 főt láthat el, és azért 
szeretnénk az 50 főben meghatározni, mert idősek klubjánál is 90 főre van 
engedélyünk, de hogy ha nem teljesítjük, akkor az évközi lemondásnál van arra 
lehetőség, hogy kevesebb állami támogatást vegyünk igénybe, de akkor a 
szolgáltatói nyilvántartást nem kell negyedévenként módosítani. Tehát abból 
eddig problémánk nem származott, hogy ha valamennyivel magasabb volt a 
szolgáltatói nyilvántartásban szereplő engedélyes adat, mint amennyit 
ténylegesen teljesítettünk, mert egy éven háromszor van lehetőség a módosításra, 
a lemondásra vagy plusz igénylésre. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta a javaslatot.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
 

1543/2017. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2017.(X.03.) határozata 

a támogató szolgálat és a szenvedélybetegek közösségi ellátásának  
feladatmutató emeléséről  

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központ 
(3980 Sátoraljaújhely Hősök tere 10.) szám alatti telephelyén biztosított 
támogató szolgáltatás és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása 
esetén feladatmutató emelés iránti kérelmet nyújt be a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához. 
A feladatmutató emelése    

1. támogató szolgáltatás esetében  7000 feladategység  

- melyből szállítás    3500 feladategység 

- személyi segítés   3500 feladategység 

 

2. szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 

      50 feladatmutató. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladatmutató emelés iránti igény benyújtására 
és a működési nyilvántartásban történő módosítás kezdeményezésére. 
  
 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Magyar Állam tulajdonába adása 
– 2226/1 hrsz 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A tegnapi napon kaptam levelet Lipták Attila 
dandártábornok úrtól, amiben kéri a közreműködésünket a képviselő-társaim 
előtt lévő határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatban. Ugyanis fejlesztenék a 
tűzoltóságot, az udvaron belül van egy terület, ami önkormányzati tulajdonban 
maradt, ott építeniük kell egy szertárat. Ehhez kérik, hogy az önkormányzat 
térítésmentesen adja át állami tulajdonba, hiszen az egész épület is állami 
tulajdonban van. Amúgy is ők használják a területet, ami forgalomképtelen az 
önkormányzat számára. Ahhoz, hogy a fejlesztések megtörténjenek két dolog, két 
beszerzés van folyamatban, a megye kap nyolc darab tűzoltó gépjárművet és 
ebből egy az újhelyi tűzoltóságon lesz elhelyezve. A másik pedig, hogy az új 
gépjárműven túl az elkövetkezendő években egy magasból mentő szer is 
erősíteni fogja a helyi tűzoltóság gépjármű állományát. Ennek a két járműnek a 
garázsa, szertára kell, hogy külön megépüljön, megépülhessen. Ebben kérik a 
segítségünket, illetve, hogy ha igen a válaszunk, akkor a lehető leggyorsabban 
küldjük meg számukra a hozzájárulást, hogy az építési engedélyt, illetve a 
terveztetést el tudják indítani.    
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Palicz István bizottsági elnök: A Gazdasági, Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Úgy szavazzuk meg, hogy a mai napon menjen 
vissza a visszajelzés, aláírva, hogy tudjanak vele dolgozni. 
 
Kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

8867/2017. 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2017.(X.03.) határozata 

a 2226/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonába történő  
átadásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmében foglaltak alapján, 
figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (1) 
bekezdésében foglaltakra, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a 
sátoraljaújhelyi 2226/1 hrsz alatt bejegyzett, „kivett lakóház” – a valóságban 
beépítetlen terület – megnevezésű, 288 m2 területű ingatlant, új tűzoltó szertár 
építése céljából, térítésmentesen, a Magyar Állam tulajdonába és a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelem vagyonkezelésébe adja.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vagyonátadással kapcsolatos 
megállapodást írják alá.  
 
 
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A múltkori nyílt testületi ülésen egyik 
képviselő társunk úgy gondolta, hogy valamilyen fajta show műsorba szeretne 
film- és hangfelvételt készíteni, de sajnos nem sikerült. Hátha legközelebb is 
próbálkozik vele és igény mutatkozott néhány képviselő társam részéről, hogy 
más is kipróbálná. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne legyen ez senkinek akadály, 
hogy ha a Zemplén Televízión vagy az újságokon kívül szeretné, legyen lehetősége 
bárkinek. Az előző testületi ülésen az SZMSZ ez irányú módosítását javaslom 
hatályon kívül helyezni. 
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Vélemények: 
 
Pasztorniczky István képviselő: Próbálom a mosolyt az arcomról lesimítani, de 
nehezen megy. Szóval a show-t nem én csináltam, de nem akarok ezen rugózni. A 
megszavazást nem szavaztam meg, most a leszavazást vagy a hatályon kívül 
helyezést megszavazom.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr mi lesz, ha jövő héten a testületi 
ülésen többen magára irányítják a kamerát?  
 
Pasztorniczky István képviselő: Semmi akadálya, közszereplők vagyunk, úgyhogy 
a negatív reklám is reklám.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: További kérdés, vélemény nem lévén 
szavazásra bocsátotta rendelet-tervezetet.   
 
Szavazás:  A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag rendelet-
tervezetet elfogadta és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2013.(I.24.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A pénteki nappal kapcsolatban néhány 
információt mondanék. Lehet, hogy valaki már tudja, 11:00 órától kezdődik az 
október 6-i megemlékezés. A képviselő-testület tagjai számára kiosztásra 
kerültek a meghívók, a meghívón volt egy kártya, ami a rendezvény utáni baráti 
beszélgetésre szól egy kis vendéglátással A Magyar Nyelv Múzeumába. Csak ezen 
kártyával rendelkezők jöhetnek be A Magyar Nyelv Múzeumába, plusz még azt a 
szalagot, ami benne van szintén fel kell tenni a kezére majd mindenkinek, mert 
ezt a biztonsági őrség ellenőrizni fogja. Autóval lehet jönni a képviselőknek a 
fenti, A Magyar Nyelv Múzeuma felüli bejáraton, de azt javaslom, hogy aki így 
gondolkodik, az fél órával előtte induljon el, mert sok autó jön hasonló 
engedéllyel, és ha megtelik a parkoló, akkor nem fogják beengedni a területre. 
Amit még mondanom kell, ha valaki nem ott jön, vagy csak 5 perccel előtte akar 
jönni, a nagyközönség számára a bejárat a Kazinczy utcai főbejárat, ami a parkon 
keresztül vezet fel a Mauzóleumhoz. A rendezvény egyébként Kazinczy Lajos 
szobra előtt lesz megtartva, tehát ott kell majd feljönni. 
A koszorúzással kapcsolatban annyit mondanék el, hogy három koszorú lesz 
letéve, a Köztársasági Elnöké, a városé, és a város civil szervezetéé, de mindenki 
más koszorúzhat. Amikor vége a hivatalos protokoll programnak, akkor 
természetesen minden szervezet, politikai erő a koszorúját lerakhatja.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: Gyakorlati információt mondanék, aki autóval 
jönne és szeretne beállni A Magyar Nyelv Múzeumának a parkolójába, az 
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autójának a rendszámát, az autójában ülő személyeknek a nevét adja le a 
titkárságon. Ha lehet, akkor csütörtök délig tegyék már meg, mert ha valaki 
elfelejti, vagy akkor jut az eszébe, nem fogják beengedni. Tehát 09:00 órától a 
tűzszerészek átvizsgálják az épületet, az egész kertet és a hátsó parkoló le lesz 
zárva. Lesz még lehetőség megállni hátul, a kerítésen kívül a régi majorság 
területén az út szélén, a bejárattól távolabb, de gyalog akkor sem fognak ott 
átengedni senkit. Azért nagyon fontos, hogy ha valaki tudja, hogy autóval érkezik, 
akkor az autójának a rendszámát, illetve, hogy kik fognak benne ülni azt adja már 
oda a titkárságon, mert ezt továbbítanunk kell. Ha valaki nem akarja ennyire 
bonyolultan, kijön autóval, megáll a Múzeumkert Vendéglő parkolójában, besétál 
a főbejáraton. 10:30 perctől a Futrinka fog kijárni a Múzeummal szemben, ott 
ahol van most a megállója. Onnan kiviszi az érdeklődőket, illetve a Polgármesteri 
Hivatal kisbusza a DM elől szintén menni fog, de abba csak nyolc fő fér bele, a 
Futrinkával viszont 54-en tudnak kimenni egyszerre. Ez is egy alternatív mód, de 
mondom, nagyon fontos, hogy rendszám és név legyen leadva, holnap délelőttig. 
Másfelől is meg lehet közelíteni, és ha netalán valaki ügyeskedni próbál, az óvoda 
felől is van egy bejárat, Kazinczy sírja felől, illetve a másik oldalról, ahol a 
gondnok közlekedett annak idején, mind a kettő le lesz zárva. Csak a főbejáraton 
lehet közlekedni, illetve, aki leadja a nevét, rendszámát, valamint akinek 
karszalagja van, azt be fogják engedni gyalog is. Az is opció, hogy megállnak hátul 
és úgy mennek be az épületbe, de mondom, hogy aki autóval akar jönni, az a 
rendszámot adja le.  
 
Pasztorniczky István képviselő: Majd, ha ezt lezártuk, de ehhez kapcsolódóan, 
annyiban kapcsolódik ehhez a témához az én egyebekem, hogy az éjszaka 
folyamán elküldtem e-mailben az értéktárba egy javaslatot, ami a Kazinczy 
forrásnak az értéktárba történő felvételéről szól. Sokan talán nem tudják, hogy A 
Magyar Nyelv Múzeumával ellentétes oldalon van egy elég bő vizű forrás, be van 
nőve, egy ligetben helyezkedik el. Ennek a felvételét javasoltam és ezt most csak 
azért mondom el külön, mert ez tulajdonképpen egy fejlesztési javaslat is az 
Önkormányzat felé, hogy rendezzük azt a kis medencét, ami ott található, illetve a 
kis pataknak a partja egy kiváló kiegészítője lehetne ennek a turisztikai 
célpontnak.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Petőfi Irodalmi Múzeum a park 
rehabilitációjára 400 millió forintot nyert. Azt gondolom, hogy ennek keretén 
belül erre is sort fognak keríteni, de egy pár sorban érdemes lenne Nyiri Péternek 
ezt leírni, hogy akkor, amikor szóba kerül az egyeztetés során, hogy mi az, ami a 
parkban kialakításra kerüljön, vagy újra aktiválva legyen, akkor ezt is bele lehet 
tenni.  
 
Kracson Norbert képviselő: Csak egy rövid kiegészítés, a Művelődési Házba 
kérnénk, de úgyis megkeressük a tavalyi lista alapján, hogy, akik szeretnének 
koszorúzni jelezzék, de azért azt elmondanám, hogy fél órával előtte legalább 
azokat a koszorúkat is ki kell juttatni, nem 5 perccel előtte, hogy ne legyen gond.  
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Dankó Dénes alpolgármester: Minden egyes koszorút át fognak nézni.  
 
Kracson Norbert képviselő: A hivatalos ünnepség a Szózat után lesz, az a része a 
programnak, hogy lehetőség van a többi szervezetnek is természetesen a 
koszorúzásra.   
 
Dankó Dénes alpolgármester: Idősek Világnapja lesz ma 14:00 órakor, szeretettel 
várjuk a Színház terembe, illetve a Pódium terembe az érdeklődőket.  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a képviselő-testület tagjainak a 
munkát, és a rendkívüli nyílt testületi ülést berekesztette.   
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia  Szamosvölgyi Péter 
címzetes főjegyző polgármester  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


