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J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2020. január 30. napján 08 óra00perckor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik 

Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kababik Edina 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Tagainé Fabók Tímea osztályvezető Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály, Bartus Tímea osztályvezető Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály, 

Seres Péter ügyvezető Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft., Bartus István ügyvezető 

Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft., Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző,Tóthné dr. Galambos Andrea Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Seres Péter ügyvezető Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft., Bartus István ügyvezető Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft., 

Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.  

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 
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Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 12 képviselő jelen van. 

Elmondta, hogy szomorú kötelességének tesz eleget, elmondta, hogy minden ülésen láthatták a 

kamera mögött Koncz Viktort a Zemplén Televízió munkatársát, aki hirtelenséggel elhunyt, és a 

tegnapi napon Tokaji Borlovagrend tagja, a Grand Tokaj Zrt. – korábbi nevén Tokaj 

Kereskedőház – pincemestere, Felügyelő Bizottságának tagja Kanesütz Tibor is váratlanul 

elhunyt. Megkérte a Képviselő-testületet, hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg az 

elhunytakról.  

 

A jelenlévők egy perces néma felállással adóztak az elhunytak emléke előtt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 

képviselőből 12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy van-e vélemény, javaslat a napirendi 

pontokat illetően.  

 

Mivel vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter 

polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat a meghívó szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására  

Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester, Seres Péter ügyvezető 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására 

Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester, Bartus István ügyvezető 

4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadására 

Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester, Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 

5. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj“ támogatásának megállapítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

6. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

7. Előterjesztés közterületek elnevezésének okiratba foglalására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

8. Előterjesztés a Városi Uszoda fejlesztésére  

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

9. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztők: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bartus Tímea osztályvezető 
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10. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

 Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

11. Egyebek  

 

 

Napirend előtt: Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy december 19-én a Nemzetiségi 

Önkormányzatok XXV. Interetnikus Találkozójára került sor a Díszteremben, a konferencián 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 

„Nemzetiségi önkormányzatok – lehetőség és felelősség” címmel tartott előadást, ugyanezen a 

napon Polgármester Infó tartottak. December 21-én „Diótörő a jégen” című műsor bemutatására 

került sor a Jégcsarnokban, a Zempléni Angyalok és Miskolc műkorcsolyázóinak előadásában. 

December 22-én Advent utolsó vasárnapján a hagyományos ajándékosztásra került sor, ezen a 

napon került meggyújtásra a negyedik gyertya, majd utána a karácsonyi koncert a római 

katolikus templomban. Éjfélkor 2019. december 31-én és 2020. január 1-én elhangzott a 

Himnusz, majd a tűzijátékra, azt követően pedig koncertre került sor.  

Január 7-én egyeztetést folytatott a függőhíd, majd a libegő beruházásával kapcsolatban, 

ugyanezen a napon a kisvasúti vagon felújítás ügyében tárgyalt, hogy a város valamelyik 

pontján kiállítható legyen. Köszöntötte Gecse Istvánnét a 90. születésnapja alkalmából. Január 

13-án a civil szervezetek képviselőivel és a helyi vállalkozókkal találkozott, majd a 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlesztési koncepciója ügyében tárgyalt a kórház vezetésével. 

Január 14-én rendkívüli testületi ülésre került sor, majd a hegyközi települések 

polgármestereivel találkozott. Ugyanezen a napon az Emberi Erőforrások Minisztériumában 

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral tárgyalt az Édes Anyanyelvünk Verseny 

2020. évi eseményeivel kapcsolatban. Január 16-án a Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi 

igazgatójával egyeztetett, aki bemutatta a Sátoraljaújhelyi Posta új vezetőjét. Január 18-án a 

Kossuth Rádió élő adása volt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, több helyi megszólalóval és 

témával. Január 19-én került sor a Vince-napi Ökumenikus Borszentelésre és megáldására, 

valamint Szepsi Laczkó Máté emléktáblájának megkoszorúzására, mely eseményen dr. Fazekas 

Márk mondta el emlékező gondolatait. Január 20-án a Miskolci Egyetem nyílt napja és 

toborzása zajlott a Kossuth Lajos Művelődési Központ pódiumtermében, január 22-én a 

Díszteremben „Rákóczi nyomában” című könyv bemutatójára került sor. Január 24-én 

rendkívüli testületi ülés, majd a Sátoraljaújhelyi Ipari Park projektzáró eseménye zajlott. Január 

26-án az ökumenikus imahét záró Istentiszteletére került sor a Református templomban, január 

29-én Budapesten az Állami Egészségügyi Ellátó Központ igazgatójával egyeztetett a 

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház járóbeteg ellátó központjának a felújításával kapcsolatban.  

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodások felülvizsgálatára 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter 

képviselőt, hogy ismertesse az ügyrendi bizottság döntését. 
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Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-

testület számára.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

4/2020. (I.30.) határozata  

helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésére figyelemmel a Sátoraljaújhely Város 

Német Nemzetiségi Önkormányzata, a Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, valamint a Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

által jóváhagyott megállapodásokat felülvizsgálta és megállapította, hogy a 

megállapodások módosítása nem szükséges. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 

üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte és megkérdezte Seres Péter ügyvezető urat, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás, Palicz 

István és Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi, a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási, valamint a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattalaz előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy lehetne-e változtatni azon, hogy ne legyen annyira 

kitett a pályázatoknak a Zemplén Televízió, mely a beszámolóban is leírásra került, dolgozott-e 

ki erre egy koncepciót.  
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Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nemcsak a pályázatoknak van kitéve a 

Zemplén Televízió, hanem az önkormányzati műsormegrendeléseknek is 30 millió forint 

értékben a tervben.  Megkérdezte, hogy ebben az esetben van-e szerződés, megtekinthető-e ha 

van. Megkérdezte, hogy ki igazolja a teljesítéseket, van-e belső ellenőre a gazdasági társaságnak, 

kiket delegált Sátoraljaújhely a felügyelő bizottságba, véleményezte-e a felügyelő bizottság az 

üzleti tervet, hány tulajdonosa van jelenleg a Zemplén Televíziónak, miért van még Sárospatak 

Önkormányzata tulajdonosként a cégnyilvántartásban, hogyan tesz eleget a Zemplén Televízió a 

közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint 

vonatkoznak-e a törvények az ügyvezető igazgatóra.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ha képviselő úr nem vett részt a Felügyelő 

Bizottsági ülésen, inkább a bizottsági ülésen kellett volna feltennie az elhangzott kérdéseket.  

 

Seres Péter ügyvezető: Elmondta, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, így rá is. A 

közérdekű adatok a Zemplén Televízió honlapján megtalálható az előírások szerint, ha ebben a 

témakörben hiányosságot tapasztalnak, akkor kivizsgálásra kerül. Elmondta, hogy saját belső 

ellenőrrel nem rendelkezik a Zemplén Televízió, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat belső 

ellenőrzésének vizsgálata jelenleg zárul le, valamint folyamatos belső ellenőrzés alatt áll a 

Zemplén Televízió működése. A tulajdonosi kör és a felügyelő bizottsági kör tekintetében 

tájékozódhat képviselő úr a cégkivonat alapján, így a felügyelő bizottsági tagok megismerhetők a 

cégkivonatból, továbbá azért tartalmazza még a cégkivonat Sárospatak Önkormányzatát, mert 

még az átvezetés nem folyt le. Jelenleg Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. a tulajdonos Képviselő-testületi döntés alapján. Elmondta, hogy az 

önkormányzati megrendelés nem műsor megrendelés, hanem évek óta támogatást kapnak, 

melyről a Képviselő-testület dönt. Elmondta, hogy a pályázatoknak való kitettség csökkentése 

nagyban összefügg azzal, hogy a területi ellátottságot próbálták növelni, ezáltal komolyabb 

potenciállal lehetett kiajánlani a televíziót a reklámbevétel tekintetében, a korábbi 1-2 millióról, 

10 milliós éves reklámbevétellel tervezhettek, mely 2019. évben megtörtént, melyet az éves 

beszámolóból meg lehet majd tekinteni, elmondta, hogy egy pályázat kötelezettségeket, 

költségeket generál. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a kérdéseit az generálta, hogy nem egyezett az 

általa ismert információkkal a cégnyilvántartásban szereplővel, valamint közérdeklődésre számot 

tartó.  A 30 milliós közcélú műsormegrendelésre vonatkozóan az üzleti tervben közcélú műsor 

szerepel és nem támogatás, melyet ekként kellene feltüntetni. Elmondta, hogy két-három 

kérdésére nem kapott választ. Elmondta, hogy véleményét általában elmondja, hogy a 

demokratikus, sokszínű tájékoztatást hiányolja a város közéletének vonatkozásában, valamint a 

testületi üléseknek a visszanézhetőségét a Zemplén Televízió honlapján.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a Zemplén Televízió üzleti terve egyszerű és átlátható, 

csak bevétel és kiadás szerepel benne, továbbá egyetértett Pasztorniczky képviselő úr utolsó 

gondolataival. Véleménye szerint bizonytalanságot érez az üzleti tervben, hogy túléli-e a 2020-as 

évet a Zemplén Televízió. Nagyjából 75 millió forintos költségvetésről van szó, amiből 9 millió 

a reklámbevétel, mely jó arány, reméli, hogy emelkedni fog ez az összeg és nem az 

önkormányzat hozzájárulásától fog függni. Elmondta, hogy a 2,5 millió forint ügyvédi költség 

nem került kifizetésre, az anyagban le van írva, hogy miért, nem zárultak le a tulajdonosi 

megállapodások, átvezetések. Elmondta, hogy 2020-tól, 2021-től, ha nem anyagi problémáktól 

kell küzdeniük, próbálják megvalósítani az elhangzott kéréseket és az 1500 családét, akik őket 

szavazatukkal bejuttatták.  
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a bevételek között közcélú műsor az 

önkormányzatnak jellemzése is szerepel, egy bevétel mindegy, hogy számla ellenében, 

megrendelésként, megállapodás alapján, támogatásként van folyósítva. Az üzleti tervben, hogy 

hol milyen bevételeket, kiadásokat tervez a 2020-as évre a Zemplén Televízió, az a gyakorlatban  

hogy fog megvalósulni nem előrelátható. Direkt politikai célú műsoraik nincsenek, havonta 

egyszer szerepelnek a képviselők, akkor is a bizottsági munkáról van szó. Elmondta, hogy az 

üzleti terv megalapozott, szoros gazdálkodás mellett megvalósítható.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem kapott választ arra, hogy a felügyelő 

bizottság véleményezte-e az üzleti tervet. Elmondta, hogy nemcsak közcélú műsorokról, hanem 

közpénzből működő televízióról van szó, így érdekelheti az adófizető állampolgárokat.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a Zemplén Televízió a térség híreiről 

tudósítanak határon innen és túlról, nem találkozott olyan emberekkel, akik elmondták volna, 

hogy mi hangzott el és mi nem hangzott el a televízóban.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2020. (I.30.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 

egyezően elfogadta. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. 

évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy kiegészíteni valója nincs az előterjesztést 

illetően. Köszöntötte és megkérdezte Bartus István ügyvezető urat, hogy van-e kiegészíteni 

valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és 

Palicz István képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi és a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság bizottság döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a televízió nézők nem biztos, hogy tudhatják miről van 

szó, miért van a cég, mivel foglalkozik, melyről tájékoztatást kért.  

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft.-t 

2008-ban hozta létre az önkormányzat. A 100% önkormányzati tulajdonú cég feladata a 

fejlesztési projektek végrehajtásában, illetve megvalósításában való projektmenedzsment-

feladatok ellátása volt és jelenleg is. Az első és a legnagyobb fejlesztés a zöldségpiac 

megvalósítása volt, mely bérbeadásra került a Városellátó Szervezetnek üzemeltetésre és ez az 

egyik bevétele a Kft-nek. Elmondta, hogy folyamatos bevétel még egy TOP-os pályázat 

keretében megvásárolt beléptető és vendégirányító rendszer, melyet a Kalandpark bérel és 

működteti. Elmondta, hogy jelenleg a Kft. részt vesz városi projektek, a TOP projektek 

megvalósításában, az ezekkel kapcsolatos projektmenedzsment-feladatok ellátásában, melyekre a 

Kft. 100%-os támogatást nyert, uniós forrásból finanszírozza, valamint a projektmenedzsment 

tevékenységbe bevont személyeken keresztül végzi. Elmondta, hogy egyes projektmenedzsmenti 

feladatok befejeződnek 2020-ban.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2020. (I.30.) határozata 

a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt 

tartalommal egyezően elfogadta. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte és megkérdezte Széplakiné Sárosi Anna 

ügyvezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás, Palicz 

István képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi és a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 
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Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az üzleti terv szerint veszteséges év a 2020., 

ebben az esetben vagy tőkeemelésről, átalakításról, megszüntetésről kellene gondoskodni. 

Megkérdezte, hogy kíván-e most lépni, van-e terv erre vonatkozóan. 

 

Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető: Elmondta, hogy a Kft. 2020. évi üzleti terve szerint 18 

millió forint lesz a saját tőkéje, a jegyzett tőkéje 20 millió forint. Intézkedésre akkor lenne 

szükség, ha a 18 millió, 3 millió forint alá csökkenne, vagy ha drasztikusan 1/3-adára csökken a 

saját tőke. Elmondta, hogy ha így halad a Kft. működése, akkor az elkövetkezendő időben nem 

kerül sor az említett intézkedések megtételére.  

  

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervéről szóló 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2020. (I.30.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Ipari Park 

Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal egyezően elfogadta. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában 

tanuló, határon túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj“ támogatásának 

megállapítására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan újra javasolja 

a Képviselő-testületnek, hogy járuljanak hozzá a határon túli, felvidéki, a valamikori Zemplén 

megyében tanuló fiatalok támogatásához, a beiratkozás kapcsán 10 diák részére 10-10 ezer forint 

összegben.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás, Szőnyi István képviselőket, hogy 

ismertessék a Pénzügyi és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára, továbbá kéri, hogy a Rákóczi Szövetség nyújtson tájékoztatást a részesülő 

személyekről. 
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Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen is javasolta, hogy kapjanak 

visszaigazolást, hogy mely diákok kapták Sátoraljaújhely Város Önkormányzata támogatását.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy megkérik majd az információt. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a bizottsági javaslat alapján a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar 

iskolában tanuló, határon túli gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj“ támogatásának 

megállapításáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2020. (I.30.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2020. évben 

a Rákóczi Szövetséget 100.000,-Ft összegű támogatásban részesíti a program 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a történelmi Zemplén vármegye területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 10 gyermek egyszeri 

alkalommal 10.000,-Ft összegű ösztöndíj támogatására.  

A Képviselő-testület kéri a Rákóczi Szövetséget, hogy a „Beiratkozási Ösztöndíj” 

átadásakor kerüljön feltüntetésre, hogy az ösztöndíjban részesülő gyermek és szülei 

részére az ösztöndíjat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata adományozza, továbbá a 

beiratkozási ösztöndíj támogatásban részesülők személyéről nyújtson tájékoztatást.  

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-ának figyelembe vételével a támogatási szerződést 

készítse el.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy kiegészíteni valója nincs az előterjesztést 

illetően.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás, Palicz István képviselőt, hogy 

ismertesse a Városüzemeltetési és a Gazdasági bizottság döntését. 
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Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 6 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában (a továbbiakban: ITS) foglalt stratégia megvalósulását jelző indikátor mutatók miért 

nem szerepelnek a beszámolóban. Ilyen mutatók például a külföldi, belföldi turisták költése, az 

elégedettség a települési környezet minőséggel, a vállalkozási aktivitás, primer energia 

felhasználásváltozása. Megkérdezte, hogy hogyan változott a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya az óvodákban 2014-től. Teljesültek-e az ITS-ben a kitűzött 

antiszegregációs célok, különösen a gyöngyöspatai események tükrében. Megkérdezte, hogy 

teljesült az átfogó cél: Sátoraljaújhely népességmegtartó képessége, mert nem szerepel a 

beszámolóban.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a beszámoló önmagában megválaszolja a 

képviselő úr kérdéseit, amely rövid áttekintés arról, hogy milyen úton halad az ITS 

megvalósulása és azzal fejeződik be a beszámoló, hogy 2020. évben elő kell venni, részletezni az 

ITS-t, a részcélok, vizsgálatok, az indikátorok mentén felül kell vizsgálni.  

Az ITS létrejöttekor a fő cél az volt, hogy az önkormányzat előtt álló uniós költségvetési 

időszakban az elérhető támogatások lehívásával, a megfogalmazott célok elérése érdekében 

fejlesztéseket, programokat hajtson végre, melyek megtörténtek, hiszen a Képviselő-testület 

minden éven értesült arról, hogy a TOP, GINOP, EFOP pályázatok milyen állapotban vannak, a 

megvalósítás milyen szinten történt meg. Elmondta, hogy a részletes kérdésekre akkor lehet 

megnyugtató választ adni, ha az ITS átfogó vizsgálatára sor kerül, valamint meghatározásra 

kerülnek az új feladatok.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy megnézte a 2015. évben elfogadott ITS-t, a 

legfontosabb cél Sátoraljaújhely város népességmegtartó képességének növelése, mely csökkent. 

A lakosság száma 2002-től 17.992 főről, napjainkig 13.972 főre csökkent. A 2019. évi a 

statisztikai hivatal szerint 1,97% a népesség csökkenés.  

Elmondta, hogy az ITS felülvizsgálatával, átdolgozásával egyetért. Elmondta, hogy az ITS a 

monitoring rendszerről a következőket tartalmazza: „Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

monitoring rendszerének működtetésért a jelen dokumentum 6.2. fejezetében bemutatott 

szervezetek felelősök.” Ezek az önkormányzat Városfejlesztési Osztálya és az önkormányzati 

bizottságok. Egy másik bekezdés szerint: „Az operatív menedzsment rendszer feladata, hogy 

mérje az indikátorok aktuális értékeit külön-külön meghatározott időszakonként, pl.: évente, s a 

mért eredményekről jelentést adjon a stratégiai menedzsment szervezeteknek.”, tehát a 

bizottságoknak, vagy a Képviselő-testületnek. Elmondta, hogy több milliárd forint elköltéséről, 

pályázatról, beruházásról tartalmaz terveket az ITS, a jelenlegi beszámoló rövid, adatok nélküli, 

számára nem megfelelő. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a rövid beszámolónak a végkonklúziója, hogy 

felül kell vizsgálni az ITS-t. A Városfejlesztési Csoport a monitoring rendszerben említett 

felülvizsgálatokat folyamatosan végzi. Minden pályázat, minden egyes indikátorára figyelemmel 

van, melyről előrehaladási jelentést készít a közreműködő szervezetek felé, egy speciális online 
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felületen továbbítják ezeket. Továbbá a Városfejlesztési csoport polgármester úr útján minden 

éven beszámol a pályázatok aktuális állásáról, a szakmai kérdéseket ott fel lehet tenni. A 

beszámolónak nem az volt a célja, hogy teljes mértékben részletezze, így a végkonklúzió az ITS 

vizsgálata, a Városfejlesztési Csoportnál lévő összes adatra tekintettel, alaposan meg kell 

vizsgálni. Elmondta, hogy nem sorolná fel azokat az intézkedéseket, melyek közvetett és 

közvetlen módon szolgálják a népesség megtartását. A születések és a halálozások aránya 

kiegyenlítődött a városban, a házasságkötések száma pedig növekedett, valamint 5-10 éves 

stratégiáról beszélünk.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a kitűzött átfogó cél értékelését hiányolta, 

országos tendencia is a népességcsökkenés, mely szomorú. Elmondta, hogy a fejlődés nemcsak 

pénzben mérhető, ő is visszaköltözött, sokáig élt Debrecenben, sok pénzt elköltenek, de sajnos a 

számok nem ezt mutatják.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy háromféle ösztöndíjat ad a város, az első 

lakáshoz jutók támogatása is rendszeres, az Esély Otthon pályázati rendszerében pedig 12 lakás 

került kiutalásra, és havi 50.000,-Ft rezsiköltség támogatást is nyújtanak. A munkaügyi 

központtal együtt a végzettségüknek megfelelően kapnak segítséget a fiatalok. Elmondta, hogy 

van még mindig feladat, de ezek példamutató segítségek a fiatalok számára, s valóban nőtt a 

házasságkötések száma, 50%-al.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen és 1 nem szavazattal, 

2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

9/2020. (I.30.) határozata 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására benyújtott előterjesztésben 

foglaltakkal egyetértett, a beszámolót elfogadta. 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés közterületek elnevezésének okiratba foglalására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egyik bizottság sem tárgyalta az 

előterjesztést, megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója az 

előterjesztést illetően.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés egyik részében foglalt 

határozati javaslat a hivatalra vonatkozó feladat végrehajtása, amely azon közterületek 

tekintetében, ahol az elnevezés a korábbi években, a rendszerváltozást követően is megtörtént, 

gondoskodni kell az ingatlan nyilvántartásban történő felülvizsgálatáról és szükség esetén 

intézkedni kell. Elmondta, hogy a két Fasor utcai helyrajzi szám megszabadul az előterjesztésben 

meg nem jelölt Lenin u. elnevezéstől.  
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy üdvözli a határozatot, az újonnan átnevezett és a 

névvel nem rendelkező közterületek is nevet kaphatnak. Úgy gondolta, hogy a már elnevezett 

közterületek elkerülnek a földhivatal felé, és ezentúl a térképeken is fogják használni. Elmondta, 

hogy a Rákóczi Szövetségnek sikerült rövid időn belül elintézni, hogy a navigációs rendszerben 

már nem Várhegy Üdülőként szerepel az üdülő, s ugyanebben a rendszerben még Úttörők útja 

szerepel az V. István útja helyett. Elmondta, hogy van még rendbetételre váró utca.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a trianoni évforduló kapcsán, és többször is 

felvetette a Károlyi Mihály utcával kapcsolatban, hogy Károlyi Mihálynak komoly felelőssége is 

volt a trianon bekövetkezésének és nem kellene utcát elnevezni róla. Elmondta, hogy talán 

korábban a Kormányhivatal is támogatta az utca átnevezését, valamint ismét elő fogja majd 

terjeszteni javaslatát.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a közterületek elnevezésének okiratba foglalásáról és közterület 

elnevezéséről szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

10/2020. (I.30.) határozata 

közterületek elnevezésének okiratba foglalásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontja 

szerinti hatáskörében eljárva a felsorolt, korábban már elnevezett kivett közterületeinek 

címre és névre történő elnevezését okiratba foglalja, az ingatlanok elnevezésének és 

címének ingatlannyilvántartáson való átvezetése érdekében az alábbiak szerint: 
 

Sorsz. Helyrajzi szám Ingatlan adatai Új Megnevezés 

1. 7188 Kivett közterület Templom köz 

2. 3276 Kivett közterület Köztemető utca 

3. 1705/2 Kivett közterület Fasor utca 

4. 1705/3 Kivett közterület Fasor utca 

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a közterületek névmódosításáról, az ingatlannyilvántartáson 

való átvezetéséről gondoskodjon.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

11/2020. (I.30.) határozata 

közterület elnevezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontja 

szerinti hatáskörében eljárva Sátoraljaújhely, belterület 7559/1 helyrajzi számú kivett 

közút elnevezésű 811 m2 térmértékű Sátoraljaújhely Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező ingatlant Szőlő utcának nevezi el.  
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Felhívja a jegyzőt, hogy a közterület névmódosításáról, az ingatlannyilvántartáson való 

átvezetéséről és az új közterületi tábla felszereléséről gondoskodjon, valamint az érintett 

lakosságot értesítése a címváltozásról.  

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Városi Uszoda fejlesztésére  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy vasárnap estétől tudható, hogy Európa Bajnok 

lett a férfi vízilabda válogatott és bronzérmet szerzett a női válogatott, melyek kiemelkedően 

fontos eredmények. Annak a lehetősége, hogy az uszoda megújulhasson, pont a vízilabda 

eredménynek lesz köszönhető. Létezik egy TAO támogatási rendszer, a Vízilabda Klub be tud 

nyújtani egy dokumentációt arra vonatkozóan, hogy fix fedést kapjon a sátoraljaújhelyi uszoda, 

melyről a Képviselő-testület láthatta a látványterveket az előterjesztés mellett. Elmondta, hogy a 

TAO támogatás, un. tárgyi eszköz fejlesztés esetében épít, vagy egy nagy gépet vásárol az adott 

sportszervezet. Ez régebben 70% támogatási intenzitású volt, jelenleg 100%.  Elmondta, hogy 

ennek a projekt végrehajtását egy civil szervezet nem tudja egyedül finanszírozni, valamint az is 

a pályázat részét képezi, hogy automatikusan az önkormányzathoz fog tartozni, így a 15 éves 

fenntartási kötelezettségről a tulajdonos önkormányzatnak kell eleget tenni. A beruházás 1,3 

milliárd forint értékű, megújul a medencetér, új szigetelést kapnak a medencék, teljes mértékben 

megújul a gépészet, fix fedésű lesz a medencetér, valamint a vízilabda sport feltételeinek is meg 

kell felelnie. Elmondta, hogy a medencetér melletti járófelület felett pedig tetőterasz lesz 

kialakítva, mely körbejárható, a tervezők igyekeztek a strandjelleg megtartására, a homlokzat 

üvegfelületekkel kerül kialakításra, hogy a fény legtöbb területen jusson be a létesítménybe, 

melyek a nyár folyamán nyithatóak lesznek. Elmondta, hogy a tömegsport és a vízilabda 

utánpótlás nevelés megférjen egymás mellett, van már tapasztalat, egy megfelelő órarend 

kialakításával elérhető. Elmondta, hogy a kiskövesdi Máté Zsuzsanna először a sátoraljaújhelyi 

uszodában ugrott vízbe, és most a bronzérmes vízilabda csapat tagja volt. Elmondta, hogy ha 

nyer a TAO pályázat, az előfinanszírozás két évre lebontva kerül tervezésre, olyan TAO fizető 

cégeket kell találni, akik a társasági adó befizetési kötelezettségük, helyett az uszoda projektet 

támogatják, ezzel kapcsolatban polgármester úr előrehaladott tárgyalásokat folytatott.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás, Lukács Tamás, Palicz István 

képviselőt, hogy ismertesse a Városüzemeltetési, a Pénzügyi és a Gazdasági bizottság döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. Elmondta az eszébe jutott kérdését, hogy a 

pályázat elnyerése esetén módot adhat-e az átalakitás, hogy még takarékosabban történjen a víz 

melegítése. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 
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Szabó János képviselő: Megkérdezte, hogy a beruházás mennyi idő alatt készül el, és addig az 

uszodába vágyókkal mi lesz. Az 1,3 milliárd forintnak milyen arányban kellene a városnak 

előfinanszíroznia, továbbá van még 2,6 millió forint szakértői költség is. Megkérdezte, hogy a 

beruházás végeztével a takarófólia nem válik-e okafogyottá, mely 4,5 millió forintba kerül, 

valamint fognak-e emelkedni a belépőjegyek.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a fűtési rendszerrel nem foglalkozik a pályázat, 

a távhőre átállt már az uszoda, így már más a hőérzet. Azzal, hogy a vízgépészeti rendszer 

megújul, illetve az épület átalakításra kerül, a hőleadók meg fognak változni, sokkal 

energiahatékonyabban fog üzemelni az uszoda, napelemek lesznek az uszoda tetején, szigetelt 

lesz az épület. Elmondta, hogy a takarófólia nem válik okafogyottá, mert az ekkora vízfelület 

párolgása nagy az új épület esetében is. A likviditás kérdése az, hogy az önkormányzat esetében 

hitelfelvételre kerülhet sor, éven belüli és éven kívüli megtérüléssel. Az éven túli megtérüléshez 

kormányzati engedély szükséges, melyet nem vennének igénybe. Elmondta, hogy amennyiben a 

Vízilabda Szövetség támogatja a programot, határozatot állít ki, amellyel meg lehet keresni a 

cégeket a TAO támogatás felajánlásához, összeszedni az 1,3 milliárd forintot, két év alatt. 

Elmondta, hogy február végével a TAO pályázat benyújtásra kerül, a Vízilabda Szövetség az 

első negyedévben elbírálja, majd május 20-ig van lehetősége a cégeknek a társasági adójukat 

felajánlani, ha nem történik meg elvész egy év. Mindezzel párhuzamosan a Vizilabda Klub 

közbeszerzési eljárás kiírását indítja el a kiviteli tervezésnek, előre láthatólag ősszel lehetséges 

majd a munkaterület átadása, 2020 és 2021 évben folyik majd a beruházás, a tervek szerint 2021 

őszén tudna újra megnyílni az uszoda. A belépődíjak majd a beruházás végén kerülnek 

meghatározásra, valamint nem az önkormányzat lesz az üzemeltetője, az önkormányzat egy 

vagyonhasználati szerződést kötött a tankerülettel, melyet újra kell fogalmazni.   

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a látványsportág és a vízilabda bajnokság 

kapcsán, reméli, hogy Sátoraljaújhelyben is fognak meccseket játszani, lesz-e lehetőség lelátóra 

az épületben. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen a tartózkodását az indokolta, hogy nem 

tisztázott számára a 15 éves fenntartási kötelezettség, az önkormányzat a tulajdonos, a tankerület 

az üzemeltető, de mondhatja-e valamikor, hogy nem akarja tovább üzemeltetni.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy grandiózus beruházás lesz Sátoraljaújhelynek, 

nagy előrelépés az úszók és a sportszakosztály jövője tekintetében. A későbbiekben ezen 

fejlesztés kapcsán érdemes lesz elgondolkodni majd a környező infrastruktúra megújításán is.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a felvetés jogos, út, iskola, uszoda, olyan 

környezetet kell kialakítani majd, ami megfelelő, az üzemeltetést 15 évre és utána is megoldandó 

kérdés, de először a pályázatot kell benyújtani.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Városi Uszoda fejlesztéséről szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

12/2020. (I.30.) határozata 

Városi Uszoda fejlesztéséről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Sátoraljaújhely, 1175/2 hrsz-ú városi uszoda létesítmény fejlesztésével, ezen belül az 

uszoda merev szerkezetű fedéssel és a medence takarófóliával történő ellátásával egyetért.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat, valamint a 

tulajdonos önkormányzat, az üzemeltető tankerület és a pályázó sportegyesület e tárgyban 

létrejövő megállapodása aláírására.  

A képviselő-testület a pályázat önerejéről és egyéb díjak, költségek fedezetéről 

költségvetés elfogadásával együtt dönt. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Palicz István képviselőt, hogy a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az 

előterjesztéseket elfogadásra javasolta az alábbiak szerint:  

 

I. javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2278/7 hrsz-ú ingatlanból, mely természetben 

Sátoraljaújhely, Martinovics utcában található garázs létesítésére elegendő ingatlan részt ne 

idegenítse el. 

 

II.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 233/2019 (XII.18.) határozatát ne módosítsa.  

 
 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta 

az önkormányzati vagyonhasznosítás pontjait a Gazdasági bizottság által javasoltak szerint. 
 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2020. (I.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem idegeníti el a 2278/7 hrsz-ú 

ingatlanból, - mely természetben Sátoraljaújhely, Martinovics utcában található- garázs 

létesítésére elegendő ingatlan részt. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2020. (I.30.) határozata 

önkormányzati határozat módosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 233/2019 (XII.18.) határozatát nem 

módosítja. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Mivel kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2020. (I.30.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

11. Napirend: Egyebek  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az ülést megelőzően két határozati javaslat 

került kiosztásra a Városellátó Szervezet kapcsán, az egyik a gazdasági vezetői feladatok 

ellátására egy pályázat kiírásra vonatkozik. Tavaly januárban úgy döntött a Képviselő-testület, 

hogy a jelenlegi gazdasági vezetőnek egy év időtartamra ad megbízást, amely lejár, ki kell írni a 

pályázatot, azzal, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáig a jelenlegi gazdasági vezető kapjon 

további megbízást, mivel január 31-én lejár a megbízás. A másik esetben a Városellátó Szervezet 

igazgatója a költségvetési tárgyaláson kérte, hogy az általuk lebonyolítandó 

közmunkaprogramhoz kapcsolódóan legyen Képviselő-testületi döntés a korábbi években 

megszokottak szerint. Mezőgazdasági és szociális program – Belterületi közutak karbantartása, 

belvízelvezetése célzattal pályázatot nyújtson be 2020. évében.  

 

Mivel kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet gazdasági vezetői feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint a 2020. évi közmunka programról elhangzott 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2020. (I.30.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet gazdasági vezetői feladatainak ellátására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezet gazdasági vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki, a 

határozat mellékletében foglaltak szerinti feltételekkel. 

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon, 

valamint a Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu) 

oldalán gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 1-től az 

álláshely pályázat útján történő betöltéséig a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 

gazdasági vezetői feladataival Béli Zoltán János jelenlegi gazdasági vezetőt megbízza. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2020. (I.30.) határozata 

a 2020. évi közmunka programról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet által az alábbi közfoglalkoztatási ráépülő mintaprogramok indításáról döntött 

- Mezőgazdasági program 

- Szociális jellegű program – Belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetése. 

 

Felhívta a Városellátó Szervezetet a mintaprogram hatósági szerződése megkötéséhez 

szükséges intézkedések megtételére, szerződés megkötésére és a program végrehajtására.  

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a decemberi ülésen polgármester úr 

tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy történelmi vármegye székhely címre pályázókról vagy 

országgyűlési megkeresésre lehet-e tudni valamit. Elmondta, hogy bizottsági ülésen 

kezdeményezte két zebra létesítését, az egyiket támogatta a bizottság saját hatáskörben, mely a 

zsidó temető mögött a Lidl áruház megközelítését célozza. Elmondta, hogy a televízió nézők 

találkozni fognak az egyirányú utcák kerékpáros behajtását lehetővé tévő döntés szerint 

kiegészítő táblák kihelyezéséről.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a sétáló utca burkolata bizonyos helyeken 

balesetveszélyes, megoldást várnak az ügyben a városlakók. Kérte, hogy szakember vizsgálja 

meg a sétáló utca burkolatát. Elmondta, hogy az „Európa Fa” helye még mindig üres.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy az Európa Fa” helyét megvizsgálták, az ott lévő 

földben nem marad meg semmilyen növény, lehet, hogy a rózsa talán megmarad a helyen.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a sétáló utca burkolata nem betonba öntött, 

járólap technikával készült, az autónyomvonalakon van inkább a probléma, valamint minden tél 

végén, márciustól kezdik a javítás.  

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy megkeresték szóban és írásban is a művészek, hogy a 

Mozi közben lévő kiállító termet kinőtték, új galéria helyet kellene keresni, vagy a jelenlegit 

bővíteni. A kiállító terem előtt lévő helyiség jó lenne bővítésként, de valószínű 

magántulajdonban van, a másik oldal felé pedig egy órás dolgozott. Kérte a Képviselő-testület 

támogatását ebben a közművelődési témában.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy amennyiben lehetőség lesz rá bővíteni fogja 

a helyiséget, vagy pályázat esetén megfontolásra kerüljön. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy huzamosabb ideje hibásan működik a számlálója a 

Kossuth tömbben lévő parkírozónak, a helyieknek nem, de az ide látogatóknak problémát 

jelenthet.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy az átállítási kérdés távkapcsolóval megoldható, 

mely az illetékesnél megtalálható, áramkimaradás esetén újra kell indítani, az ülés után 

intézkedik a helyreállitásról. 
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Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy a galéria kérdésével kapcsolatban, hogy az 

órásmester nyugdíjba ment, az épületrészt egy civil szervezet használja, nem állandó jelleggel, új 

helyre szeretnének költözni, esélyt lát arra, hogy a kibővítés címen a fal elbontásával, minimális 

festés és aljzat kialakítással növelni lehetne a kiállító tér nagyságát.  

 

 

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 55 perckor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

 jegyző               polgármester 
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16/2020. (I.30.) határozat melléklete: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 

Gazdasági vezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Határ u. 10. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Ellátja a költségvetési szerv gazdasági vezetését, a könyvvitellel, nyilvántartások 

vezetésével, a bérszámfejtéssel, költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

szervezését, végrehajtását, a beosztott munkatársak irányítását, ellenőrzését. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 

szakképesítés, gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, 

vagy a számviteli törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettség, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

- Végzettséget igazoló okirat másolata, 

- Önéletrajz, 

- Hatósági erkölcsi bizonyítvány.  

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.). Kérjük a 
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borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

ISU/1434/2020., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon 

szerezhet. 

 

http://www.satoraljaujhely.hu/

