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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, 
címzetes főjegyző asszonyt és a megjelenteket a közmeghallgatáson.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 12 fő jelen van.  
 
A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó 
tartalmazza. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére 
a meghívóban foglaltak szerint.  
 
Szavazás:  a Képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 
1. Tiszta, virágos Sátoraljaújhelyért akció értékelése 
2. Tiszta utca akció eredményhirdetése 
3. Tájékoztató közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről, az 

önkormányzat vagyoni helyzetéről 
4. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 
1. Napirend 
Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért akció értékelése 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 1997. 
óta hirdeti meg évről évre a „Tiszta, virágos Sátoraljaújhelyért” akciót. Évről-évre 
azt tapasztaljuk, hogy a város lakosai közül egyre többen csatlakoznak ehhez a 
kezdeményezéshez, szépítik, színesítik környezetüket, ablakaikat, erkélyeiket, 
előkertjeiket. Keveseknek fordul meg a fejében, hogy azért ültet virágot, azért 
csinosítja ablakát, balkonját, előkertjét, hogy ő nyerni szeretne. Az itt lévők 
rendkívül természet szeretők, tisztaság szeretők, a szép dolgokat szeretik, a 
virágokat.  Saját maguk, az ismerőseik és az arra járók örömére foglalkoznak 
virágokkal és ettől igazán szép. Amit tenni tudunk, hogy egy tablón megjelenik a 
díjazottak ablaka, erkélye, kertje, amiért a díjat kapta. Ebben az évben 
megtekinthető volt az aulában ez a tabló és sokan nézegették is. Úgy látjuk, hogy 
egyre többen csatlakoznak ehhez a programhoz, büszkék vagyunk rá, hogy egy 
ilyen városnak lehetünk a vezetői. Szemmel láthatóan, egyre több a rendezett 
szép udvar, előkert, az ablakokban szebbnél szebb virágok virítanak, és a 
bérházak erkélyeiről is csodálatos, szinte arborétumszerű virágágy költemények 
gyönyörködtetik az arra sétálókat. Városunk a Városellátó Szervezet berkeiben 
működő virágkertészet bevonásával mindig is törekedett arra, hogy a közterületi 
zöldfelületek ápolása folyamatos legyen, esztétikájában illeszkedjen a város adott 
területének hangulatához. A „Virágos Sátoraljaújhelyért” verseny egyre inkább 
inspirálja a lakosságot, oly annyira, hogy egyre változatosabb, különlegesebb 
növénykompozíciókat alkossanak. Egyre összehangoltabb az az arculat, mely a 
város és mellette a lakosság törekvéseit eredményezi. Természetesen mindig 
akad még tennivaló és minden évben újból és újból el kell végezni a feladatot. 
Reméljük, hogy a jövő éven a jóérzésű, városszerető lakosság aktív 
közreműködésével sikerül városunkat még szebbé, hangulatosabbá tenni, ezzel is 
javítva az itt lakók és az idelátogatók közérzetét. Ebben továbbra is számítunk 
aktív közreműködésükre. 
 
Ezennel átadom a szót Schweitzer Tamás képviselő úrnak, a zsűri elnökének. 
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Schweitzer Tamás elnök: Köszöntöm a kedves vendégeket, díjazottakat. 
Szeretném megköszönni dr. Lenár Györgynének a közreműködést, sok munka van 
ezzel a versennyel, fényképek elkészítése, szortírozása, bepontosítása, emellett 
sok munka hárult a Polgármesteri Hivatal dolgozóira is, köszönöm a munkájukat. 
Összességében a zsűri megállapította, hogy az akció ismét elérte célját. A 
városkép szebb, az ingatlanok ismét esztétikusabbak lettek, a virágosítás 
egyáltalán nem pénztárcafüggő. Találkoztunk olyan ingatlanokkal is, melyek 
egyszerűbbek, de mégis csinosítottak, virággal vannak feldíszítve. Azt gondolom, 
hogy a virágosítás, porta csinosítása belső igény. 
A zsűri döntését helyszíni szemle alapján hozza meg, mely szerint kategóriánként 
a legszebbek pénzjutalomban részesülnek. Az előkert kategóriában 6000 Ft-ra, az 
erkély kategóriában 4000 Ft-ra, az ablak kategóriában pedig 2000 Ft-ra 
emelkedett a díj összege,  tavaly és tornác kategóriában 10 díj kerül kiosztásra, 
egyenként 3000 Ft értékben. A Város legszebb kertjét 15000 Ft-os díjjal 
jutalmazza az önkormányzat. Ami még szintén tapasztalat volt, a bizottságnak 
nehéz munkája volt, hogy csak a virágokat kellett szemrevételezni. Találtunk 
viszont olyan kerteket, olyan kisebb mini parkokat, melyek valamiféle kertészeti 
kultúrával, kertépítéssel is csinosították azt. Nem feltétlenül virággal, hanem egy 
szép örökzöld, egy fa egy bokor, szépen megcsinált sétányok kaviccsal ma már a 
kertépítés részei. Egy kert négy évszakos, általában a bizottság csak nyáron 
foglalkozik ezzel a munkával, de valószínűnek tartom, hogy az ilyen kertekben 
tavasz és ősz is egy ilyen díszítő időszak.  
Először az ablak kategóriában adom át a díjakat. 20 díjazott volt. 
 
Ssz. Ingatlan címe Ingatlan tulajdonos neve 

1 Kinizsi u. 16. Földi Kornélia 

2 Kinizsi u. 9. Ungvári István Tamásné 

3 Kölcsey u. 30. Nagyné Szabó Andrea 

4 Krúdy Gy. u. 10. Váradi Lajos Ferencné 

5 József A. u. 7. Éles György Ferencné 

6 Tokaji F. u. 24. Bodnár Ferenc János 

7 Víg u. 2. Kiss Attila Gáborné 

8 Boronkai u. 8. Kucsinka Jánosné 

9 Miklósy u. 1/b Danyi Ernőné 

10 Kinizsi u. 16. Földi Kornélia 

11 Esze T. u. 29. Barati Istvánné 

12 Bercsényi u. 6. Kenderes Béla 

13 Boronkai u. 45. Orosz Miklósné 

14 Boronkai u. 51. László Jánosné 

15 Pataki u. 22. Molnár Rozália 

16 Harkály u. 11. Czókné Színai Erika 

17 Széphalom - Jakobinus u. 3. Mizsák Andrásné 

18 Rudabányácska - Bányácska u. 74. Szilágyi Gáborné 

19 Károlyfalva – Petőfi u. 13. Viszányik László 

20 Károlyfalva – Petőfi u. 22. Dobronyi Béla 
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Az erkély kategóriában a díjak átadására felkérem Dankó Dénes alpolgármester 
urat. 
Az erkély kategóriában 4.000 Ft összegű pénzjutalomban részesültek: 
 
Ssz. Ingatlan címe Ingatlan tulajdonos neve 

1 Vasvári u. 13. fsz. 1. Hörcsik Attiláné 

2 Vasvári u. 13. 2/8. Horváthné Márki Mária 

3 Vasvári u. 32. 1/1. Szilágyi István 

4 Vasvári u. 28. 1/3. Sinkó Józsefné 

5 Arany J. u. 9. Barna Jánosné 

6 Vasvári u. 17. 1/6. Viczmándi László 

7 Vasvári u. 15. 1/5. Varga Béláné 

8 Vasvári u. 23. fsz. 3. Szabóné Hutkay Ildikó 

9 Vasvári u. 27. 1/3. Farkas Józsefné 

10 Károlyi u. 2. 2/10. Nagy Ferenc Ottóné 

11 Révész u. 8. 1/2. Tóth Józsefné 

12 Révész u. 16. fsz. 2. Dobronoki Ernőné 

13 Dózsa Gy.u. 21. 1/4. Szilva Gyuláné 

14 Vasvári u. 1. fsz. 1. Polóka Józsefné 

15 Harmat u. 3. Szabó Andor Ferencné 

16 Harmat u. 8. Főző Tamásné 

17 Szeder u. 2. Varknalné Kárpát Marianna 

18 Miklósy u. 8. Balogh Andorné 

19 Harkály u. 12. Dulina Józsefné 

20 Rudabányácska - Lőtér u. 18. Ihnáth Józsefné 

 
A tornác kategóriában 3.000 Ft összegű pénzjutalomban részesültek: 
 
Ssz. Ingatlan címe Ingatlan tulajdonos neve 

1 Bocskai u. 3. Ajzner Miklós Györgyné 

2 Arany J. u. 11. Jobbágy Lászlóné 

3 Szív u. 34. Matusz Gyuláné 

4 Hársfa u. 4. Soltész Jánosné 

5 Hársfa u. 3. Terebesi Istvánné 

6 Hársfa u. 22. Dankó Mihály István 

7 Májuskút u. 33. Tokár Tibor Ákosné 

8 Széphalom - Kazinczy u. 208. Pollák Jánosné 

9 Rudabányácska - Bányácska u. 30. Borsodi Anita 

10 Károlyfalva - Petőfi u. 26. Husoczki Zoltánné 

 
Az előkert kategóriában a díjak átadására felkérem Szamosvölgyi Péter 
polgármester urat. 
Az előkert kategóriában 5.000 Ft összegű pénzjutalomban részesültek: 
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Ssz. Ingatlan címe Ingatlan tulajdonos neve 

1 Diána u. 1. Hegedűs Péter Lászlóné 

2 Új u. 10. Barna Béláné 

3 Új u. 8. Jarasovits Sándor Zoltánné 

4 Pataki u. 23. Budai János 

5 Barátszer u. 36. Tamás Jánosné 

6 Budai Nagy Antal u. 8. Molnár Lászlóné 

7 Szív u. 42. Zsoldos Sándor 

8 Deák u. 40/a. Kertész Jánosné 

9 Akácos u. 12. Ischer Klára 

10 Boronkai u. 37. Stofa Jánosné 

11 Májuskút u. 23. Novák Istvánné 

12 Pacsirta u. 10. Molnárné Nagy Csilla Andrea 

13 Lakatos u. 3. Timkó Jánosné 

14 Miklósy u. 1. Ruzsinszki László 

15 Pacsirta u. 8. Kállai József 

16 Dókus u. 9/a. Dr. Fodor-Varga Mirjam 

17 Martinovics u. 6. Sáfrányos Mária 

18 Seregély u. 16. Szigeti Tiborné 

19 Tőke sor 5. Szabó Andrásné 

20 Széphalom - Kazinczy u. 271/b. Angyal János Béla 

 
 
Schweitzer Tamás elnök: az akció fődíját, a Város legszebb kertjének díját 
Szamosvölgyi Péter polgármester adja át Kozma József Széphalom Hosszúláz u. 4. 
szám alatti lakos részére.  
Évről évre a képviselő-testület tagjai különdíjat ajánlanak fel. A különdíjakat az 
adományozók adják át: 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester úr különdíját Kozma József, Hosszúláz u. 4. 
alatti és Barna Béláné, Új u. 10. alatti lakosok kapják. 
 
Dankó Dénes alpolgármester úr különdíját Szilágyi István, Vasvári u. 32. 1/1. és 
Szilva Gyuláné, Dózsa György. u. 21. 1/4. lakosok kapják. 
 
Csernai Ferencné képviselő asszony különdíját Hörcsik Gyuláné, Ipartelep u. 
23. és Czilli Lászlóné, Károlyfalva, Dózsa György u. 1. lakosok kapják. 
 
Kracson Norbert képviselő különdíját Kiszai Györgyné, Áchim u. 10. és Tomkó 
Sándorné, Vasvári u. 23. I/4.  lakosok kapják. 
 
Lukács Tamás képviselő különdíját Ajzner Miklós Györgyné Bocskai u. 3., 
Kertész Jánosné, Deák u. 40/A, és Dr. Sarlósi Tiborné Kazinczy u. 56. kapják. 
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Palicz István képviselő különdíját Stofa Jánosné, Boronkai u. 37. és Miglécz 
Sándorné, Stuller u. 18. kapják. 
 
Schweitzer Tamás képviselő külön díját Éles György Ferencné, József A. u. 7. és 
Kenderes Béla, Bercsényi u. 6. kapják. 
 
Sebes Péter képviselő különdíját Fábián László Jánosné, Kerek u. 9., Kulcsár 
Jánosné, Munkás u. 19. és Barna Béláné, Új u. 10. kapják. 
 
Szőnyi István képviselő különdíját Timkó Jánosné, Lakatos u. 3. és Ihnáth 
Józsefné, Rudabányácska, Lőtér u. 18. kapják. 
 
Szász József képviselő különdíját Simkó Józsefné, Vasvári u. 28. 1/3. kapja. 
 
Pasztorniczky István képviselő különdíját Molnár György, Erdős Imre u. 1 és 
Bartus Józsefné, Vasvári u. 3. 1/3. kapják. 
 
Róth József képviselő különdíját Hegedüs Péter Lászlóné, Diána u. 1. kapja. 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Valamennyi díjazottnak gratulálok. 
Mindenki munkáját megköszönöm. 
 
2. Napirend 
Tiszta utca akció eredményhirdetése  
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: a verseny értékelése megtörtént, az év során 
16 alkalommal pontozták a közterület-felügyelők a város utcáit tisztaság 
szempontjából. A legmagasabb elérhető pontszám 160 volt.  
Idén a Szeder utca érte el a legtöbb pontot, 156-ot, így ez az utca lett az első 
helyezett. Második lett a pontok alapján Cserjés sor 155 ponttal, a harmadik pedig 
az Áchim András utca 153 ponttal.  
A Szeder utca lakóit jutalmul 30%-os díjkedvezmény illeti meg a jövő évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjukból.  
 
3. Napirend 
Tájékoztató közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről, az 
önkormányzat vagyoni helyzetéről 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Engedjenek meg egy tájékoztatót, mint 
ahogy a napirendi pontoknál ezt el is mondtam, hiszen ez egy kötelező eleme a 
Közmeghallgatásnak. 
A költségvetéssel kezdeném. Az ez évi költségvetése Sátoraljaújhelynek valamivel 
jobban sikerül vagy úgy tűnik, hogy sikerült, mint a tavalyi éven, vagy az azelőtti 
évekhez képest mindenképpen. Ez azt is jelentette, hogy egy kicsit több forrást 
tudtunk felhasználni, itt nem 10 milliókról, hanem maximum milliókról van szó. A 
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mi koncepciónk az, ha egy kicsit jobb a városnak, akkor azt a pénzt fordítsuk az itt 
élőkre. Ennek következtében történhetett meg az az apró, de számomra 
melengető siker, hogy ezen az éven a 70 év feletti nyugdíjasok számára nem 
2.000.-Ft, hanem 3.500.-Ft ajándékutalványt tudunk adni karácsonyra és 
remélem, hogy ez a szám évről-évre növekedhet. Csak egy példa arra, hogy mire 
jó a költségvetés. Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen nagyon sok feladat állt 
előttünk, nagyon sok munka várt a városra, aminek a jó részét úgy gondolom, 
hogy sikerült teljesíteni. Viszont, hogy mégis sikerült, annak az egyik oka az, hogy 
az elnyert pályázataink esetében nagy többségében vagy inkább úgy mondanám, 
hogy túlnyomóan, 100%-os finanszírozást nyertünk. Ez azt jelenti, hogy az 
Önkormányzatnak nem kellett saját pénzéből, saját forrásából ezekhez a 
pályázatokhoz hozzátenni, mert 100%-ig le voltak finanszírozva. Ennek 
következtében a város infrastrukturális működése biztosítva volt és azt 
gondolom, hogy ez egy minimum elvárás. 
A következő, amiről említést szeretnék tenni, az a fejlesztésekről szól. Ebben az 
évben megtörtént az Esze Tamás Általános Iskola rekonstrukciója, energetikailag 
megtörtént, folyik a Szepsi Laczkó Máté – most már nem így hívják – hanem 
Georgikon Szakgimnázium Szakközépiskolának a felújítása. Ezen a héten lesz az 
Ökoturisztikai Látogatóközpontnak az ünnepélyes átadása a jégcsarnok mellett, 
ami szintén Uniós pályázatból épült, és a következő éven, illetve években két 
körforgalmat építünk, megnyertük a pénzt rá. Felújítjuk a Kossuth Lajos 
Gimnáziumot, a Hajnal utcai volt óvoda épületét, ahol szintén óvoda, foglalkoztató 
és egy kis kollégium is kialakításra kerülhet. Lesz egy nyílászárócserés 
rekonstrukció a Polgármesteri Hivatalban, hiszen Önök nem tudják, itt egy 
Múzeumban ülünk. Ugyanis annak idején, tíz éve, illetve hét éve újítottuk fel, 
szintén Uniós pénzből az épületet, akkor a műemlékvédelemben egy fiatal hölgy 
azt mondta, hogy ezek az ablakok műemlék fontosságúak és nem engedte 
kicserélni őket. A polgármester irodájában, ami szerintem a legszebb a megyében 
– lehet, hogy az országban is – egy spárgával van megkötve az ablak két zárója, 
hogy nehogy kifújja a szél. Próbáltuk elmagyarázni neki, hogy ez egyébként 
munkahely és nem múzeum, de nem vettek róla tudomást. De változott a helyzet, 
ugyanilyen ablakok fából, ugyanilyen formában, ugyanilyen színűek lesznek, csak 
még szigetelni is fognak, úgyhogy az Önkormányzat részesülni fog ebből a 
felújításból is. 16 hektáros területet vonunk be az ipari zónába, illetve fejlesztések 
történnek a Várhegyen, tovább folynak majd a várfeltárások és egy komoly 
turisztikai attrakció, vizuális és audiovizuális eszközökkel a XXI. századnak a 
technikai eszközeivel felfejlesztve lesz majd kialakítva. Szintén elnyert pályázat a 
Városellátó Szervezetnek a Határ út épületének és területének a teljes felújítása, 
útszakaszok épülnek majd meg és 250 millió forint hitelből az Esze, Mártírok 
utolsó ütemét is a következő éven elvégezzük, felújítjuk, befejezzük, mondhatjuk 
így is, és a Dókus utca első ütemét, szakaszát is megvalósítjuk, illetve 
rekonstruáljuk, és ha lassan is, de elkezdjük ennek a felújítását is.  
Az óvoda pályázatok is folynak. A központi óvodába is elindul, Károlyfalván is 
elindul egy bölcsődebővítés és a központi óvodában is folyik, illetve indul a 
fejlesztés és a felújítás és az óvodák is érintve lesznek, de még egy újabb 
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pályázattal. Van egy energetikai pályázat, amin indulni fogunk, melyben az eddig 
nem szereplő intézményeket, a Jókai Iskola, a Trefort Ágoston Szakképző Iskola 
szerepel benne és szeretnénk beletenni a Széphalmi, a Bányácski Faluház 
energetikai korszerűsítését, Károlyfalván most folyik ez a munka. Szerintem sok 
minden kimaradt, de remélem, hogy a lényeget sikerült elmondani. Akkor, amikor 
arról beszéltem, hogy saját erőből mit tudtunk elvégezni. A Városellátó Szervezet 
ezen az éven nyolc járdát és járdaszakaszt újított fel, ez így lesz a következő éven 
is, illetve kisebb utak felújítása is megtörtént és néhány burkolt árok is átadásra 
került. Ez nem pályázatból, hanem az Önkormányzat megtakarításából 
valósulhatott meg. A fejlesztések kapcsán említettem egy 16 hektáros ipari 
területet, amit kialakítunk, hiszen az ipari parkunk gyakorlatilag betelt. Egyetlen 
egy problémánk van, ami így is, meg úgy is értékelhető. A jó hír az, hogy a 
városban nincs munkanélküliség, ugyanis akkor, amikor kétszáznál  több 
munkahelyet hirdetnek a cégek és lasszóval fogják a dolgozókat egyre 
messzebbről hozni, mert Kárpátaljáról is busszal ingáznak, akkor azt gondolom, 
hogy ez egy jó tendencia. Ha meg azt mondom, hogy kevés a dolgozni tudó és 
akaró ember, akkor meg azt mondom, hogy nem jó, de ettől függetlenül 
mindenképpen fejlesztenünk kell és meg kell próbálni minél több lábon állni, 
minél szélesebb palettát adni a fiataloknak, aktív korúaknak arra, hogy itt helyben 
is választhassanak munkahelyeket, hogy itt dolgozhassanak, itt települhessenek le 
Sátoraljaújhelyben. Mindenesetre húsz évvel, vagy még akár tíz évvel ezelőtt is 
azt gondolom, hogy nehezen volt hihető, ha azt mondtuk, vagy azt mondta volna 
bárki, hogy egy évtizeddel később gyakorlatilag az emberek túlnyomó többsége, 
aki dolgozni akar, el tud helyezkedni. 
Az idegenforgalomban is vannak, illetve lesznek fejlesztések, a kilátó alatt lesz 
kialakítva egy pihenőterasz a Magas-hegyen, lesz egy fogadóépület a Várhegyen a 
volt Majálisparkban, akik ismerik, akik még vele egykorúak, vagy egy kicsit 
fiatalabbak, azok emlékeznek rá, hogy a majálisok ott voltak régen fent a 
Kopaszka alatt. Ezen a helyen lesz ez a látogatóközpont és ennek következtében a 
környezetet is helyre fogjuk hozni, aminek az eredménye az lesz, hogy egy kiváló 
kiránduló és pihenőhely lesz ismét ez a terep. A várról már beszéltem, de mint 
idegenforgalmi attrakció még nem. Nagyon sok vendéget várunk, mint ahogy 
szeretnénk az Ungvári Pinceközt is felújítani, erre bent van egy 280 milliós 
pályázatunk és egy 700 milliós pályázat, aminek komoly hozadéka és eredménye 
lesz a szabadtéri színházzal, vizesblokkokkal, esőbeállókkal és mindennel, ami 
szükséges és kiváló tokaji borral. Ha már vizesblokk: nyertünk pályázatot parkoló 
építésére is, több is épül, épül kint a Torzsáson kettő egymás mellett és itt 
mögöttem a házsor mögött a Kossuth tömbben is, egy ettől sokkal nagyobb, 
sokkal rendezettebb, aszfaltos, térvilágításos és bekamerázott parkoló épül, de 
egy újabb játszótér, újabb sétány is kialakításra kerül. Itt lesz egy vandálbiztos 
közösségi WC, pelenkázó mozgáskorlátozott illemhellyel kialakítva a Hajnal utcán 
lévő sarki ideiglenes illemhelyet akkor meg is tudjuk szüntetni, illetve olyan 
érdekességek is lesznek, hogy a Totózó felett egy hatalmas nagy ledfal lesz, amin 
szöveget, de képeket is, mozgóképeket is meg lehet jeleníteni. Tehát, ha valahol 
van egy színházi előadás, mondjuk egy szabadtéri színházi előadás az Ungvári 
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Pincesornál, négyszáz ember is befér majd abba a görög színházszerűségbe, akkor 
a városközpontban lévők, akik nem tudtak, vagy nem akartak kimenni, de 
beletekintenének, akkor meg van a lehetőség, hogy a Sétálóutcán ezt nézni tudják, 
de akár egy sportesemény, reklám céljára is ki lehet adni. Ez nem a csúcsa a 
pályázatainknak, csak azért mondom el, hogy próbálunk arra is törekedni, hogy 
minél komfortosabb legyen a lehetőségünk és az élet. Szintén a Közlönyben 
megjelent, forrásbiztosítás történt a Bortemplom rendberakására a pincétől a 
padlásig. Nagyon bízom abban, hogy az a forrás a következő éven, vagy a 
rákövetkező éven rendelkezésre áll. Annyit megemlítenék, hogy több, mint 5,3 
milliárd forintot nyert a város a társadalmi operatív programok keretben uniós 
pénzből, turisztikában talán 4,1 néhány milliárdot és az egyéb EFOP-os, 
derogációs és más pályázatok esetében pedig szintén öt-hat milliárdot. Hatalmas 
pénzek, magam is nehezen fogom fel, de az összbevétel ezen beruházásokra tíz és 
tizenöt milliárd forint között fog alakulni. Ez egy év alatt most elkezdődött, nem 
fog megvalósulni, két-három-négy évig fog folyni. Most már ott járunk, hogy nem 
találunk minden munkához kivitelezőt. Régen, amikor kiírtunk egy beruházáshoz 
egy pályázatot, akkor tíz-tizenkét cég bejelentkezett, jó nagy árverseny volt, mert 
mindenki próbálta lejjebb tolni az árakat, hogy ő szerezze meg a munkát. Most 
örülünk, hogy ha a kötelező kettő vagy három pályázat megvan, ha meg nincs 
meg, akkor nem érvényes a közbeszerzés, újra ki kell írni. Büszke vagyok nagyon 
arra, hogy ezen az éven Sátoraljaújhely városa nyolc játszóteret tudott építeni, 
ennek az ára közel 70 millió forint volt, Széphalomban, Bányácskán és 
Károlyfalván is, és természetesen Sátoraljaújhelyben, mert igény volt rá. Biztos 
látják, hogy egyre több gyermek születik a városban és megpróbáltunk a fiatal 
anyukáknak, kismamáknak, apukáknak, nagyszülőknek annyival kedvezni a 
gyermekeken keresztül, hogy legyen olyan hely, ahová nyugalommal, 
biztonságban ki tudják hozni a gyerekeket. A központi játszótérrel kapcsolatban 
még annyi információt engedjenek meg, hogy egy 1 méter 20 körbekerítés lesz, 
tavasszal ez meglesz. Ez azt jelenti, hogy a kutya sem tud bemenni, másrészt a 
gyermek sem tud össze-vissza elbóklászni, ha az anyuka a másik oldalon ül a 
padon, tehát biztonságban lehet, úgyhogy ez a fejlesztése ennek a nagy 
játszótérnek meglesz, de mondom, újabb játszóterek épülnek meg, sőt ez még 
semmi. A szabadtéri parkok, egy vagy kettő szintén kialakításra kerül. A 
leginkább kíváncsiságot okozó idegenforgalmi feltárás pedig a vár, bocsánat a híd, 
megépítése. Ennek a projektnek abban a fázisában vagyunk, hogy a kiviteli 
tervezés közbeszerzése lezárult, a szerződést a kivitelező céggel egy magyar 
tervező cég nyerte el ezt a munkát. Elindult, éppen a héten jönnek helyszínelni. 
Ha ezzel készen vannak, ami nem egy nap, utána engedélyeztetés lesz, és ha az 
engedély is megvan, a terv engedélyes tervvé válik, akkor lehet kérni majd a 
kiviteli tervezést és a kiviteli tervek, és amennyiben arra is van jelentkező és 
elnyerésre kerül a beruházás, akkor kezdődhetnek a munkák. Ez mindenképen a 
jövő éven vagy akár az is lehet, hogy csak a rákövetkező, 2019-es évben indulhat 
meg. Most már látom a korlátainkat, az előkészítő bürokrácia tovább tart egy 
hídépítésnél, mint a hídnak a megépítése, mondjuk kétszer annyi ideig tart. Egy 
közbeszerzés minőségbiztosítását 60 napnál tovább végezték el. Gondolhatják, 
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akkor, amikor egy 2 milliárdos programról van szó, azt hány napig fogják 
ellenőrizni. Tehát ezekkel a számokkal sajnos kalkulálnunk kell. Amellett, hogy 
miért fontos az, hogy akár egy millió ember is jöhet Sátoraljaújhelybe, azért, mert 
amit most nem soroltam fel, amit tudunk, hogy nagyon kellene, például hogy az 
utakat rendbe hozzuk a városban, viszont uniós pályázat nincsen rá. Ennek 
következtében csak akkor lehet, ha az Önkormányzat saját forrást tud beletenni, 
és bár az iparűzési adónk nagyon szépen alakult, 700 millió forint körül, arra még 
semmiképpen nem elég, hogy miután ez bemegy a központi költségvetésbe és a 
működtetésre kell fordítani, hogy magunktól nagymértékben utakat építsünk fel, 
erre újabb bevételekre van szükség. Mi azt gondoljuk, hogy ebből fogunk tudni 
nemcsak járdát, utat, hanem parkolót, homlokzat felújítást, és minden más 
programot megvalósítani, ami most nagyon kellene, és nagyon hiányzik 
Sátoraljaújhely városának és az itt élőknek elvégezni. Nekem erről szól 
elsősorban egy ilyen program, arról szól, hogy ennek a bevétele itt fog lecsapódni 
Önöknél, mint ahogy most is felsoroltam a játszóteret, az utalványnak az 
értéknövekedését, mert természetesen ezek is erről szólnának. Elbírálási, illetve 
derogációs pályázatra is 2,2 milliárd, 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre, ez a 
szennyvízrendszernek a rekonstrukciójára menne, bővítési részben, illetve 
szennyvíztelepnek is a felújítása benne van. Ez azt is jelenti, hogy teljesen 
különválnak az egyes rendszerek, nem lenne olyan, hogy csapadékvíz és a 
szennyvíz egy csőrendszerbe megy be, mert ennek is a következménye, hogy a 
város alsó részein, például a Károlyin, ha nagy felhőszakadás van, rövid időn belül 
nagy eső esik le, akkor nem bírja elnyelni a vizet, és nem megy be a Ronyvába és 
az árapasztóba.  
Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném kiemelni a Városellátó Szervezet munkáját. 
Tudom, hogy sokszor és sokat kritizálják, ez hagyomány Sátoraljaújhelyben, mert 
ha valami nem jó a városban, akkor automatikusan őket hívjuk, ha ők meg nem 
tudják megcsinálni, akkor azt szoktuk mondani, hogy ők a hibásak. Ettől 
függetlenül azt gondolom, hogy ilyen aktív és ilyen plusz munkát felvállaló 
időszaka ennek a szervezetnek, bárhogy is hívták őket, még nem volt. Annak is 
örülök, hogy van egy olyan közmunkás brigádjuk, ezek az emberek nagyjából 
nyolc általánossal, vagy azzal sem rendelkező emberek. Ez a nyolc-tíz-tizenöt, 
maximum húszfős brigád rakta le a köveket, irányítás mellett a járdákra rakta le, 
gyártotta le a térköveket, az útprofilokat a csapadékvízrendszerbe és még 
rengeteg más mindent végzett el. Egy másik brigád, szintén közmunkások, 
irányítás mellett, nem biztos, hogy mindenkinek tetszik a homlokzat, de a totózó 
épületét egy az egyben ezek az emberek állványozták fel, ők másztak fel és ők 
festették a Posta köz és a Kossuth tér 30-at. Nemcsak ez volt, hanem több is volt, 
és ez egy minőségi ugrás, hogy idáig eljutottunk, hogy a közmunkásokat nemcsak 
arról ismerjük meg, hogy seprű van a kezükben vagy azon ülnek, illetve a padon. 
Hanem azt is észrevehetjük, hogy ezek az emberek munkát tudnak végezni, ha 
lassabban is, ha nehezebben is, ha minőségében némi kívánnivalót is hagyva 
maga után, de munkát tudnak végezni és azt gondolom, hogy mindenkinek jó hír. 
A rendezvényekkel kapcsolatban: a Művelődési Központ kiváló programsort 
hozott össze, biztos, hogy mindenkinek tetszett a Néptánc fesztivál, a Város Hete 
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rendezvénysorozata, a Zemplén Fesztivál, a Színházi előadások és ha ez így fog 
folyni a jövőben is és nem is említettem, hogy a Művelődési Központra is, és 
annak az első homlokzati részére, a Színházközre és a hátsó részére, bocsánat a 
Táncsics térre és a hátsó részére a Színházköz felé eső oldalra ugyancsak komoly 
100 milliós forrást nyertünk. Ez az öltözők felújítására és a külső szigetelésre, 
nyílászárócserékre lesz fordítható. Az év, számomra legfontosabb kulturális és 
oktatási sikere az, amit több, mint 50 éve, több, mint fél évszázada várt a város, 
hogy egyetemi képzés legyen Sátoraljaújhely városában, mégpedig államilag 
elismert egyetemi képzés és két szakkal elindult. Szeptembertől gépészmérnök 
szak, illetve a védőnői szak, illetve tanítás folyik Sátoraljaújhelyben és a 
következő éven is ez a két szak meg lesz hirdetve, sőt, ha minden összejön és 
minden szerencsésen alakul, akkor egy harmadik szak is indul, ez pedig a 
diplomás ápolói szak. Ez levelezős képzés lesz, azoknak, akik már a szakmában 
dolgoznak és a munkáltatójuk úgy gondolja, hogy szeretné őket beiskolázni, hogy 
még nagyobb lehetőséget kapjanak a szakterületükön munkavégzésre, nem 
utolsósorban pedig a diplomával járó béremelkedéshez is hozzájussanak. Akkor, 
befejezésül ezt a néhány gondolatot elmondanám. Egy ismerősömmel 
beszélgettünk Sátoraljaújhelyről és egy idő után cinikusan húzta el a száját, és 
amikor befejeztem és megkérdeztem, hogy: „Neked mi a problémád?” Akkor azt 
mondta, hogy: „Ennek a felét sem hiszem el.” Mert nagyjából úgy hangzott, amit 
mondtam neki, hogy: „Én egy olyan városban élek, ahol október közepétől a 
gyerekeket ki lehet vinni korcsolyázni a műjégpályára, műjégcsarnokba, ahol 
most már öltöző is van e hét péntektől. De, ha úgy gondolom, akkor síiskolába 
járathatom, akkor is, ha nincsen hó, hiszen van egy 300 méter hosszú műanyag 
sípályánk, amúgy meg, ha hideg van, akkor hóágyúzott pályákkal most már három 
ratrakkal és tizennégy hóágyúval várhatjuk a vendégeket. Ha úgy gondolja valaki, 
hogy erősíteni szeretne, akkor kimehet a falmászó központba és télen-nyáron, 
kívül-belül, 700 m2-en keresztül mászhat fel vagy le. De ha úszni szeretne, akkor 
erre is meg van a lehetősége az uszodában, mint, ahogy focizni és korcsolyázni is 
lehet a műfüves pályánkon, világítás mellett nyáron és télen pedig a 
sportcsarnokban. Vannak játszótereink, válogathatunk, hogy éppen hova visszük 
a gyerekeket, vannak gyönyörű szökőkútjaink, nagyon szép Sétáló utcánk. Fent, 
ha felnézünk napközben és nem fúj a szél, akkor látjuk, ahogy a két kabin oda-
vissza jár, és ha közelebb megyünk, akkor a visításból biztosan tudjuk, hogy 
szélcsend van a hegyen. Ha úgy gondoljuk, hogy programokra van szükségünk, 
kulturálisra, szórakozásra, akkor ott vannak a Művelődési Központnak a 
rendezvényei, A Magyar Nyelv Múzeumának a kiállításai és az ez évi legjobb 
múzeum díjat elnyert Kazinczy Múzeumnak a bemutatói. Azt gondolom, hogy 
húsz-huszonöt évvel ezelőtt, de akár egy évtizeddel ezelőtt is, ha ezt így felsorolta 
volna vízióként valaki nekünk, akár nekem is, azt mondtam volna, hogy ilyen lesz 
a hibák mellett, a problémák mellett, azt gondoltam volna, hogy sokat evett, vagy 
sokat ivott és ezt mind gyorsan tette, mert ennek a fele sem igaz. De igaz, csak 
már hozzászoktunk az ügyintézésekhez. Köszönjük a kritikákat, a pozitív 
visszajelzéseket is és mindazt, ami arról szól, hogy ez a város még sikeresebb és 
még jobb legyen, és hogy elérjük azt most már úgy gondolom, hogy két éven belül, 
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hogy a trend megforduljon és a népesség nem csökken, hanem nőni fog. 
Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Tartunk egy 5 perces szünetet, és akinek az utolsó napirendi ponttal 
kapcsolatban, vagyis Közérdekű kérdések, javaslatok kategóriában 
mondanivalója van, azokat megkérnénk, hogy maradjanak a teremben, akiknek 
pedig dolguk van, vagy pedig bevásárlás vagy egyéb elfoglaltságuk van, azoknak 
megköszönjük, hogy itt voltak és miután ilyen nagy közönség előtt maximum 
majd ezüstvasárnap találkozunk két hét múlva az utolsó gyertyagyújtásnál. Ez 
pedig azért nem aranyvasárnap, mert éppen vilia, akkor már nem tudjuk 
megtenni, és akkor fog az utolsó láng is felgyulladni. Mindenkinek Áldott, boldog 
karácsonyt kívánok és sikerekben gazdag, egészségben, erőben javuló boldog új 
évet kívánok. Köszönöm, hogy itt voltak.  
 
4. Napirend 
Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Bodnár Sándor: Tisztelt Képviselő-testület! 75 évvel ezelőtt, itt a Kossuth tér 20 
szám alatt, a Polgármesteri Hivatalban születtem, én azóta nem hagytam el a 
városomat. A szemem előtt zajlik a városnak az élete, látom a fejlődést, minden jó, 
és azt is köszönöm szépen, hogy a képviselő-testület, mint 70 év felettire gondolt 
rám. Kívánok a képviselő-testületnek jó egészséget, boldog, békés karácsonyt, és 
boldog új évet.    
 
 
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást berekesztette. 
 
 
 

K.m.f. 
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