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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 megjelent: 
Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke.  
 
  
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
 
Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Címzetes 
főjegyző Asszonyt, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testületi határozatképes, 
mivel 10 tagja jelen van. Az első és második napirendi pontot követően plusz egy 
napirendi pont felvételét kérte, mely Kötelezettségvállalás 2018-2020 évekre a Magas-
hegyi Szabadidő és Sportközpont fejlesztésére. 
 
Megkérdezte, hogy egyet ért-e ezekkel a napirendi pontokkal a Képviselő-testület? 
 
Egyéb javaslat a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta 
a kiegészített napirendet. 
 
S z a v a z á s : a Képviselő-testület  10 igen szavazattal, egyhangúlag a kiegészített  
napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d : 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város 2015. évben elfogadott Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának módosítására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a 0452 hrsz-ú ingatlan részbeni megvásárlására (szóban) 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Kötelezettségvállalás 2018-2020 évekre a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont 
fejlesztésére 
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 

 
1. napirend 
Előterjesztés Sátoraljaújhely város 2015. évben elfogadott Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának módosítására 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely város 2015. évben elfogadott Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról szóló előterjesztést a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta. 
 
Palicz István bizottsági elnök: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

Kérdések:  
 
Pasztorniczky István  képviselő: miután itt egy mérföldkőről van szó, illetve  pályázat 
benyújtásáról - ami nem most derült ki - akkor miért egynapos határidővel kell összehívni a 
rendkívüli testületi ülést?  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: nem ér rá képviselő úr, örülök, hogy itt van. 
 
Pasztorniczky István képviselő: el tudtam jönni úgy próbáltam szervezni a teendőimet. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: amikor van képviselő úrnak egy sürgős munkája és kap 
hozzá néhány határidőset, ilyen a mostani is.  
 
Pasztorniczky István képviselő: a társadalmi véleményezéshez 8 napos határidő volt 
megjelölve. Megfelelőnek tartja-e polgármester úr és jegyző asszony - nem tudom kinek a 
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feladatköre - hogy egyetlen vélemény sem érkezett be a városból? Mi az oka ennek a 
nagyfokú passzivitásnak? A Károlyi utcai közösségi kertről szeretnék több információt 
hallani.  
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Képviselő úr sem szólt hozzá semmit. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: a határidőkkel kapcsolatosan. A nyilvánosság 
biztosítva van, biztosítva lesz. Miért ilyen kevesen nyilvánítanak véleményt? Ez annak a 
számlájára tudható, hogy ha valami nem is tetszik, amit a város vezetése és a Képviselő-
testület csinál, de azzal tisztábban vannak, hogy minden esetben a jó szándék és a város 
érdekében való tenniakarás vezérel mindenkit. Ennek az-az eredménye, hogy el tudják 
fogadni az emberek azt, hogy akik meg lettek választva a város vezetőinek, 
képviselőknek, és akik a hivatalban végeznek munkát, az adott helyzetben ők a legjobbat 
fogják kihozni, amit lehet a munkájuk során. A városnak vannak feladatai, polgárai azért 
választanak polgármestert, Képviselő-testületet, hogy ezzel a munkával foglalkozzon, erős 
a meggyőződésem, hogy így van ez évek óta. 
 
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: 2017. szeptember 28. napján már fent volt a 
honlapon, ezt igazoltuk a megyei főépítésznek, csak utána még egyeztetések voltak.  
 
Dankó Dénes alpolgármester: a zöld város pályázat részeként, megvizsgálva a város 
lehetőségét, a Károlyi lakótelep és a Ronyva árapasztó között lévő zöldsávra esett a 
választás, ami túlzott használatban nincsen. Picike létesítmény kell majd ahhoz, hogy az 
előkészítési munkákat el tudják végezni, ágyásokat kialakítani. Célja az, hogy a 
társasházban lakók közül, akiknek nincsen telke, hétvégi háza, de szeretne akár paprikát 
termeszteni, vagy virágot ültetni, kertészkedni, nekik legyen erre lehetőségük. Ehhez mi 
megteremtjük az infrastruktúrát és az üzemeltetése az ott élők feladata lesz. Jövő 
tavasszal indulhat majd ennek a kialakítása. Nyilván ezt megelőzően lesz ennek egy 
nyilvánossági oldala is, de kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog működni. A zöld 
pályázatokban ez kötelezően szerepel, alapvetően nagyon jó gondolatnak tartom. Utólag 
ne forduljon elő az, hogy a Városellátó Szervezetnek kelljen ezt a területet művelni. 
Külföldön számos jó példa van. A helyi társadalom fel van-e készülve?  Azért nem került 
nyilvánosságra, mert a zöld város többi részével most fogunk -  például sportpálya 
felújítás, Kossuth tömb belső kialakítása -  nyilván akkor tudunk nagyobb nyilvánosságról 
beszélni, hol mikor milyen feltételekkel fog indulni. Kérek minden képviselőt, hogy ezt 
népszerűsítsük. Nincs akadálya annak sem, ha valaki az Árpád utcáról megy be és kap 
egy parcellát, amit művelhet.  Mi az infrastruktúrát tudjuk biztosítani. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszönöm a kiegészítést. Sok pályázatnak van olyan 
eleme, amivel foglalkozni kell, ha nem tesszük meg, ilyen ez a pályázat is a zöldváros 
projekt, ennek egy részét képezi, amire azt mondom, nekem aki családi házban élek, kicsit 
furcsa, nehéz elképzelni, hogyan fog működni, de ez egy pici része a 250 millió forintos 
pályázatnak és ezt a pici tételt is ki kell dolgozni. Mindig valamit pluszban meg kell 
tennünk, pénzünkbe nem kerül, ez is erről szól. Ettől a részétől a pályázatnak akár el is 
tekinthettem volna, azt gondolom, hogy vannak fontosabb feladatok is a településen, de 
ugyanakkor tudomásul veszem, ha nem építjük be, akkor nem is nyer a pályázat. 
 
Vélemények: 

Pasztorniczky István képviselő: ott lakom a Károlyi területen, ahol vannak a társasházak 
mögötti részek, melyek kerítéssel vannak ellátva. Az nem a társasház tulajdona, hanem 
köztulajdonban van, de ezek a kertek gondozottak, a társasházban lakók kaszálják a 
füvet. A gondozott terület mögött található egy körülbelül 3-4 méter széles sáv, ami 
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gondozatlan, panaszok is jöttek, hogy hajléktalanok járnak oda. A közösségi rész a külső 
részt, vagy a társasházak által elkerített kis részt is érinti?  Ezt az információt megkaptam, 
nem érzem alulról a kezdeményezést, mert a társasházak nem nagyon tudnak róla, pedig 
mindenféleképpen érinti az ott lakók életét. Még nem tudom, hogy volt-e valamilyen 
szinten a lakossággal egeztetve? Meg fogja osztani az ott lévőket, köszönöm a 
tájékoztatást, tartózkodni fogok a szavazásnál, nem akarom megakadályozni. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: ne tartsa vissza magát korán reggel. 

Dankó Dénes alpolgármester: nem teljesen alulról jövő volt a kezdeményezés, a 
pályázatba be kellett építeni egyet-kettőt. Nem akartunk addig nagy nyilvánosságot, amíg 
a konkrétumok nincsenek kidolgozva. A tényleges megvalósítás 2018. tavaszán fog 
indulni, február hónap lesz, amikor tájékoztatni fogjuk az ott élőket. A harmadik dolog, 
lehet, hogy nem fogalmazok egyértelműen, de megismételni tudom. Másképp: a 
közösségi kertnek nem az a célja, hogy a társasház mögötti részén a lakók nyírják a füvet, 
erre gondolt Pasztorniczky István képviselő úr. Ezek után derekasan közre fog működni, 
egyeztetni fogunk az ott élőkkel, meglátjuk, ki állja–e az idő próbáját. Csatlakozom 
polgármester úrhoz, születésem óta kertes házban élek, lehetőséget akarunk adni 
azoknak, akik nem balkonládában akarnak fűszernövényt termeszteni. Több település is 
Tolcsva, Cigánd is pályázott, de mutassanak már például Pálházán egy társasház 
lakóövezetet, ahol szükség van közösségi kert kialakítására, én nem tudok ilyet. 

Pasztorniczky István képviselő: mivel személyesen meg lettem szólítva, ezért elmondom, 
hogy nem alulról kezdeményezett és a vélemények különbözőek lesznek, amit nem én 
fogok generálni. Amennyiben van egy lakosokat közel érintő projekt, azt nem jó, ha 
titokban tartjuk és amikor a kivitelezéskor tudatjuk az ott lévőkkel, nem akarom sem  
titokban tartani, sem nagy dobra verni. Tudom, benne van ebben sok minden, játszótér, 
sportpálya.  Még egy kérdésem lenne, a kerítések ott fognak maradni, vagy elbontásra 
kerülnek? 

Szamosvölgyi Péter polgármester: miután a kérdéseket lezártuk, ezt nem veszem 
kérdésnek. Úgy gondolom most is szépen művelik azt a kertet, megmarad nekik az a 
parcella, amit kialakítanak, amibe virágot ültetnek, vagy zöldséget termesztenek 
elfogadható, és ha nagyobb területet akarnak, erre is meg lesz a mód. Azt hogy ki nyírja a 
füvet, nem tudom, tovább tud vele foglalkozni, gondolom idősebbek, olyanok, akik 
szeretnek foglalkozni a virágokkal, növényekkel, nekik elsőbbségük lesz, ez a lényeg. Ki 
lehet alakítani ilyen parcellákat. Vannak, akik nem csinálnak semmit, széttapossák, de ez 
a Károlyi úti lakótelepen kialakítandó közösségi kert egy kicsi része lehet a 
közösségépítésnek azt hiszem. Azok számára hangulatjavító helyzet lesz, akiket szúrt, 
leginkább azokat, akik most is foglalkoznak vele. Ilyen szempontból valószínűsíthetőnek 
tartom lesz kerítés.   

Szamosvölgyi Péter polgármester: további kérdés, vélemény nem lévén Sátoraljaújhely 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását a határozati javaslatban 
megfogalmazottak szerint javaslom elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 
S z a v a z á s : a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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8403-3/2017.  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
274/2017.(XI.29.) határozata 

Sátoraljaújhely város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról 
 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ben elfogadott Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját, - a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása mellett, figyelemmel a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és a Városfejlesztési 
Kézikönyvben előírtakra - a határozat melléklete szerint módosítja. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a módosított Integrált Településfejlesztési Stratégiát a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 

 
 

2. napirend 

Előterjesztés a 0452/2 hrsz-ú ingatlan részbeni megvásárlására (szóban) 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a 0452/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása az ipari 
zöldmezős beruházás feltételévé vált. Ez a 37-es úton, ahogy megyünk Sárospatak és 
Miskolc felé, dél felé van az a 16 hektár, ami az önkormányzat tulajdona, aminek a 
megközelítése szaknyelven az útcsatlakozás, amit megterveztettünk. El is készült, ez a 
terv a Közút területéről a 37-es út, védőtávolság, kerékpárút ívelne be még egy plusz sáv 
beépítésével, ráadásul a 16 hektáros területtel. Ez a feltáró út nem megy keresztül a 16 
hektáron hosszában, hanem egy darabig lemegy a zöldmezős területre, aztán a 
beruházók, az ingatlanfejlesztők dolga lesz, hogy  majd a későbbiekben az út odamenjen, 
amit meg akarnak vásárolni vagy amilyen beruházást szeretnének. Ehhez azonban, hogy 
ez a jelen terv szerint megvalósulhasson egy magántulajdont érint, amely mondjuk úgy, 
hogy egy nadrágszíj parcellaként párhuzamosan halad a 37-es úttal és ezt keresztezi vagy 
keresztezné ez az útcsatlakozás. Nem egy nagy terület kellene belőle, csak egy kis része, 
1.3136 m2-re van szükségünk ebből a területből, 2 millió forint vételáron tudjuk 
megvásárolni, erről szól az előterjesztés. Ha ez megvan, akkor a jövő éven ez az 
útcsatlakozás megépülhet, tehát ebből a szempontból autóval megközelíthető az út, 
egyébként más részét a beruházásnak nem befolyásolja, mert a terület egyébként 
megközelíthető. Az nem igaz, hogy nem lesznek keresztül-kasul utak, de megkezdeni, a 
csatlakozást kiépíteni az Önkormányzat ebből a pályázatból tudja megvalósítani, és ez a 
lényeg. 

Palicz István bizottsági elnök: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az ingatlan 
megvásárlását 2.000.000 Ft vételáron a Képviselő-testületnek. 

Kérdések: 

Pasztorniczky István képviselő: miután térképet és rajzot nem láttunk, hogy hol lesz ez az 
útcsatlakozás, nem Károlyfalva környékén lesz? Lehetne osztályozó sávval azt az utat 
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szélesíteni, ezt a pályázatot arra is felhasználhatnánk, nincs balra kanyarodó sáv, ha Ipari 
Park is lesz, egy másik csatlakozás javítana a helyzeten. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: másik csatlakozásról van szó, a tervet a Közlekedési 
Hatósággal is egyeztetjük, és az általuk javasolt tervezői ajánlás alapján a helyszín a 
károlyfalvai bekötő úttól, mintegy 200 méterre Sárospatak felé van. Ott lesz három sáv, 
ahogy Sátoraljaújhely felé jövünk.  

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Sárospatak felől is van. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: ott valósulhat meg, úgyhogy szakmai kérdés, szerintem 
egyébként felmerült a csomópont kialakítás, de oda egy körforgalmat kellett volna tervezni 
megvilágítással, előírásokkal, lehet, hogy sokkal többe került volna, mint ez az 
útcsatlakozás.  

Elvi felparcellázása van, ugyanis, gondolkoztunk abban, hogy előre felosztott területet 
fogunk kiajánlani, de amíg nincs rajta semmi, rá tudjuk venni a befektetőket, hogy  ha 
valaki befektetési szándékkal idejön és 8 hektárra van szüksége, akkor szerencsés volt a 
cég, vagy ember. Beleszólásunk mindenképpen van, a másik befektetőnek, ha 2 hektár 
kell, mert kis üzemben akar munkát végezni, azért is nem pályáztunk arra, hogy utakkal, 
átmenő úttal és onnan leágaztatott kisebb utakkal kerüljön a terület felparcellázásra, mert 
nem lehet tudni, hogy 5 év múlva mekkora területre lesz igénye annak, aki az Ipari Parkba 
beköltözik. Onnan lehet jobban tervezni a jövőt. 

Palicz István képviselő: örülök, hogy összejönni látszik ez a dolog, előző ülésen is volt szó, 
hogy nem ment olyan egyszerűen és most megköttetik ez a szerződés gond nélkül. De 
ilyen módon fel lehet tárni a területet és megközelítővé lehet tenni. Nem lehetne–e az 
országútszakaszt felújítani, és szervizútként használni, a szép patakit sem vágnánk szét 
körforgalommal, hanem a szervizútra lehetne vezetni a forgalmat. Lesz Károlyfalván 
körforgalom, 200 méter után megint körforgalom elszédülünk.  

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszönöm a felvetést. 

Dankó Dénes alpolgármester: a csomópont nem körforgalom, ha Sárospatak irányából 
érkezik egy kamion és az Ipari Parkba jön, kitér egy útra, amit említett polgármester úr, jó 
lenne egy közlekedési átszervezés, de a kerékpárút megépítésével sem lesz. A Magyar 
Állam tulajdonában álló Közút kezelésében lévő 37-es főút esetében mindent egyeztetni 
kell, nem lesz  sem Károlyfalvánál sem ennél a résznél körforgalom. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: további kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta 2.000.000 forint vételárért az ingatlan megvásárlását. 

 
S z a v a z á s : a Képviselő-testület  10 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.   

10055/2017. 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

275/2017.(XI.29.) határozata 
a 0452/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rák István Sátoraljaújhely 
Károlyfalva Rákóczi u. 39. szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonában álló, a 
sátoraljaújhelyi 0452/2-hrsz alatt bejegyzett 2.2446 m2 területű, „szántó” művelési ágú 
ingatlanból, területfejlesztési célra – az Ipari Park  útcsatlakozásának biztosítása 
érdekében – 1.3136 m2 területet 2.000.000.- Ft vételáron megvásárol. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 
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3.napirend 
Kötelezettségvállalás 2018-2020 évekre a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont 
fejlesztésére 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Magas-hegyi 
Szabadidő és Sportközpont ez évi költségvetésében 13 600 000 forint szerepel két 
hóágyú és egy ratrak beszerzése céljából. Az intézménynek lehetősége volt arra, hogy 
benyújtson egy pályázatot sípálya fejlesztésére, melynek 30% a támogatás, a fennmaradó 
összeg pedig négy részletben fizethető ki. A pályázat benyújtásához testületi döntés nem 
kellett, megnyerték ezt a pályázatot. Azért kellett, hogy testület elé kerüljön, mert az ez évi 
befizetendő összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, de az elkövetkező három évre 
kötelezettséget kell vállalni. Egy hóágyú helyett, három hóágyú kerülne beszerzésre és 
egy ratrak, valamint kerékpárt szállító konzolok a libegőhöz, aminek a hiánya évek óta 
problémát jelent.  

61 625 000 forintnak a 30 %-át ingyen kapja az Önkormányzat, míg a fennmaradó 70 %-ot 
négy részletben kell kifizetni, az utolsó összeget 2020. október 31-ig. Az ez évi törlesztés 
összege rendelkezésre áll a költségvetésben, ha azt nézzük, hogy az elmúlt években 
minden évben 10 millió forint körüli összeget fordítottunk a Magas-hegyi Szabadidő  és 
Sportközpont fejlesztésére, hóágyú és sorolhatnám tovább, úgy gondolom, hogy az 
elkövetkezendő időben is lehet a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont bevételei, vagy 
az önkormányzat bevételei terhére ezt a kötelezettséget vállalni. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

Pasztorniczky István képviselő: a harmadik ratrak beszerzésére miért van szükség? 

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: kevés a kapacitás, ráadásul az egyik ratrakot 
használtan vettük és mert szükség is van rá.  

Szamosvölgyi Péter polgármester: az elsőt 14 éve vásároltuk, akkor lehetett 20 éves, sok 
mindent megélt szegény. Arra lehet még használni, hogy szállítsa a hulladékot. A másik 
nagyon jó, vagy hat éve van itt egy tíz éves gép volt, az könnyebbséget jelent és 
takarékoskodunk az idővel, ha két ratrak dolgozik egyszerre a pályán is, egy meg egy 
kicsi. Nem egyszer előfordult, hogy az egyik elromlott a pálya közepén akkor 16 órakor 
derült ki a lánc leesett, nem lehetett visszatenni, alpolgármester úrral 1250 km távolságra 
München melletti településre utaztunk és megvettük ratrakhoz a gumit, akkor ez volt a 
legjobb megoldás, de jó lenne elkerülni, jó lenne az üzembiztonságot erősíteni. Ez a 
hóágyúk esetében is igaz, ott ahol jól működnek a sípályák, akkor minden hóágyú megy 
és az egész pályán van hó. Nálunk vannak szakaszok, ahol nem tudunk havazni, és 
arrébb kell vinni a hóágyút. Jó lehetőségnek tartom, hogy legyen több hóágyú és ne 
kelljen ide-oda vinni. 

Palicz István képviselő: támogatni fogom a beruházás megvalósítását. Van-e elegendő víz 
a Magas-hegyen lévő tározóban? A szánkópálya mikorra várható, amikor elindul a hó 
készítés? 

Szamosvölgyi Péter polgármester: egy méter van még a tetejéig a tározóban, ez még 
2000 m3, aminek bele kell mennie, vasárnapra már azért egész jól állunk, el tudnánk 
kezdeni akár ma is a havazást, ha a vízmennyiség elegendő, amikor a szivattyúk elkezdik 
kitolni a vizet a tározóból, akkor a szivattyúk rögtön pótolják. A szánkópályát meg fogjuk 
csinálni, azt a szakaszt mint tavaly, mert veszélyes volt, nem lehetett megállni, valahogy el 
kell térni jobbra, hogy meg lehessen állni, a szivacs kihelyezése sem jó,  igazgatónő 
kollektívája kitalál majd valamit a probléma megoldására. Legegyszerűbb lenne, ha egy 
hóágyú csak odatermelne, mert ha bejegesedett a pálya, akkor meg sem lehetett állítani a 
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szánkót. Természetesen akkor van jó szánkópályánk, ha esik a hó, Rudabányácska felé 
van a szánkópálya, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. 

A havazást, amit a meteorológusok beharangoztak a mai napra, nem jön be, ezután eső 
következik, a lehűlést a hétvégére jelezték és talán jövő héten lehet műhavat készíteni, de 
csak éjszakai időpontban. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: a fejekben tegyük rendbe a dolgokat, az első mínuszos 
időben először a sípálya fövenyének kellene megfagynia, mert a sáros talajra nem lehet 
hóágyúzni, a vizes hó a legjobb, ha elkezdjük. A jövő héten elindul az összes hóágyú, ha 
ideálisak a körülmények, akkor négy nap alatt az egyes pályát el lehet látni műhóval. 
Tavaly december 6-val kezdtük el a hóágyúzást, nagyjából időben ugyan ott lehetünk. 
Tavaly 96 havas napja volt a Magas-hegynek, ami Magyarország tekintetében 
kiemelkedő, optimista vagyok, hogy az idén is ilyen lesz. Felhívom a figyelmet, hogy a 
síszezonra most jelentkezzenek, mivel fogynak a helyek. 

Szamosvölgyi Péter polgármester: további kérdés, vélemény nem lévén szavazásra 
bocsátotta a jegyző által ismertetett kötelezettségvállalást, mely szerint három darab 
hóágyú és egy darab ratrak beszerzésére és a libegőhöz kerékpárszállító konzolok 
felszerelésére a 61.625 eFt beruházás összköltségének 70%-át az önkormányzat 
biztosítja. A 2017. évi költségvetésből 10.332 eFt-ot, majd három éven át évi 10.925 eFt 
összeget biztosít. 

 
S z a v a z á s : a Képviselő-testület  9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
előterjesztést  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

10034/2017. 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
276/2017.(XI.29.) határozata 

kötelezettségvállalás 2018-2020 évekre a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont 
fejlesztéséről 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont fejlesztése és eszközparkjának bővítése 
érdekében, a Kormány döntése alapján 3 db hóágyú, egy db ratrak beszerzésére és a 
libegőhöz kerékpárszállító konzolok felszerelésére biztosított 61.625 eFt értékű beruházás 
összköltség 70 %-át, mint önerőt az alábbiak szerint biztosítja: 

- 10.332.- eFt 2017. november 30. napjáig, 

- 10.925.- eFt 2018. október 31. napjáig, 
- 10.925.- eFt 2019. október 31. napjáig, 
- 10.925.- eFt 2020. október 31. napjáig. 

 
2. tudomásul veszi, hogy az intézmény 2017. évi költségvetésében szereplő 13.600 eFt 
fejlesztési előirányzat terhére 10.332.- eFt ezen cél érdekében kerül felhasználásra. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a Magas-hegyi Szabadidő és Sportközpont költségvetésébe 
2018-2020. években a jelen határozatban vállalt kötelezettségvállalást építse be. 
 

 
Szamosvölgyi Péter polgármester: információként elmondanám, 2017. december 6-án 
szerdán Közmeghallgatás lesz 16.30-kor a Díszteremben. December 8-án pénteken 10 
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órakor lesz az Ökoturisztikai Központ átadása a Jégcsarnok mellett, de mindezek előtt, 
holnap után december elsején pénteken Hungarikumokról lesz egy konferencia a 
Pódiumteremben, mely alkalmakra mindenkit szeretettel várunk, a meghívókat küldjük. 

 

Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

Fedorné dr. Fráter Zsófia Szamosvölgyi Péter  
címzetes főjegyző  polgármester 

       


