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Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli 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. július 23. napján 8 óra 00 perckor
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester
Kracson Norbert
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Palicz István
Pasztorniczky István
Róth József
Schweitzer Tamás
Sebes Péter
képviselők
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Dankó Dénes alpolgármester
Csernai Ferencné
Szabó János
Szőnyi István
képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi
Zsuzsanna aljegyző
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi
Zsuzsanna aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti
Az ülést tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 12
képviselőből 8 jelen van. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokat
illetően van-e más vélemény, javaslat.
Mivel egyéb 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-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés vis maior támogatási kérelem benyújtásáról
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Egyebek
1. napirendi pont: Előterjesztés vis maior támogatási kérelem benyújtására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
emlékezzenek arra a hatalmas esőzésre, ami 3-4 héttel ezelőtt több napon keresztül előfordult
a városban és különösen egy alkalommal extrém mennyiségű csapadék hullott a településre,
amely nagyon komoly károkat eredményezett a város több pontján. Ennek a helyreállítására,
hibák kijavítására nyújtanának be vis maior pályázatot, illetve pályázatokat és amennyiben
pozitív elbírálást kapnak, akkor majd ezekből a rendelkezésre álló vagy elnyert forrásokból
ezeket a javításokat megtennék. A vis maior bizottság múlt héten is volt, jövő héten is jönnek
felmérni a károkat és szakvéleményt mondani arra vonatkozóan, hogy támogatható-e, részben
támogatható-e vagy nem támogatható-e az önkormányzat által benyújtandó pályázat.
Elmondta, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, ha kérdés van, arra szívesen
válaszolnak.
Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy ennek a jelentésnek az okát tudják-e,
azon túl, hogy nagy volt a csapadék. Elmondta, hogy azért tette fel ezt a kérdést, mert szerinte
lehetséges összefüggés a Dörzsik-forrás és a pince között, tehát vizsgálják meg ezt az
összefüggést, legalább akkor, ha megnyerik ezt a pénzt.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy már a nagy esőzés előtti időszakban
elkezdték a saját lehetőségeiken belül megtudni és felmérni, hogy a déli oldali pince miért
vizesedik be akár szárazság idején is. A Zempléni Vízmű Kft-nek egy főnyomó vezetéke megy
a Sétáló utca alatt és persze tovább a főutcán. Ott volt egy csőtörés vagy csőrepedés, de
mindenképpen komoly mennyiségű víz ment el a Nimfás-kút környékén. Ezt a hibát szerinte
ahhoz képest, amikor felfedezték, jóval hamarabb előidézte valami, lehet, hogy évekkel előtte.
Ez ki lett javítva. A Dörzsik-forrásnak azt a csövét, ami átmegy a hivatal alatt és az udvari
kútnál jön ki a vízből, illetve táplálja a Nimfás-kutat és feltölti vízzel a puffer tartályt, ami a
szökőkúthoz kell. Ezeket szakaszosan kizárták, az a megállapítás, hogy valószínűsíthetően az
a cső, amelyik keresztül megy a hivatal alatt és itt köt ki az udvaron, akár több helyen is tönkre
ment. Tehát ennek az lenne az eredménye, ha nyernek a vis maior pályázaton, hogy ki kéne
cseréltetniük és akkor valószínűleg ez a hiba megszűnik, de az esőzéssel feltétlenül
kapcsolatban van, mivel ha nagyobb a csapadék, akkor itt is több víz kerül be az épület alá.
Elvileg van lehetőség rá, hogy átfúrásos technológiával történjen meg ez a javítás, mert
minden vezeték itt megy az utcán, különböző mélységekben és különböző helyeken. Ezt úgy
is lehet, hogy felszedik a követ és munkagödröt ásnak, de hogy hányba akadnak bele, azt nem
lehet tudni. Ha átfúrják az udvarról indulva és kijönnek az utca másik oldalán, elvileg ki lehet
kerülni mindent. Elmondta, hogy természetesen meg fogják nézni, ő maga is kíváncsi rá, hogy
milyen hibák vannak még, azon kívül, amit eddig is tudtak.

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a vis maior támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést.
S z a v a z á s : a Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület
68/2020. (VII.23.) határozata
vis maior támogatási kérelem benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 486 844 azonosító számon
vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat épülete (1292/3.
hrsz.) alatti pincében keletkezett károk helyreállítása.
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 1292/3. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kárértéke
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év
580.136

%
10

0
0
5.221.224
5.801.360

0
0
90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.801.360 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
A testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő
testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

2. napirendi pont: Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat benyújtására és az ahhoz való önerő biztosítására címet viselő előterjesztésről van
szó. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta ki a pályázatot, ez évről évre visszatérő

pályázat. Közművelődési intézmények pályázhatnak 50%-os támogatásra és normálisan 50%os önerővel lehet számolni, itt is így van. A pályázat teljes költsége 3 000 000 Ft és ami
elnyerhető ebben az esetben 1 500 000 Ft. Tehát ezt a pályázatot szeretnék benyújtani az
intézmény eszköz állományának javítására, felújítására, gyarapítására és az épület
karbantartására költené az intézmény.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról
szóló előterjesztést.
S z a v a z á s : a Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2020. (VII.23.) határozata
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról
Sátoraljaújhely
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési
Központ színpadtechnikai eszközeinek, továbbá bútorok és berendezések
beszerzésére, melyhez 1.500.000,-Ft saját erőt biztosít.
Határidő: 2020. augusztus 3.
Felelős: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy ezután egy szóbeli Egyebekre kerülne
sor. Elmondta, hogy bizonyára jártukban, keltükben Sátoraljaújhelyben és más településeken
is tapasztalták azt, hogy van egy olyan komoly társadalmilag fontos probléma, amelynek a
megoldását feltétlenül és minél hamarabb orvosolni kell. Ez arról szól, hogy teljes joggal
követeli meg a mindenkori magyar kormány, hogy mindenki jó állampolgára legyen az
országnak, a városnak, ennek következtében fizesse be a jövedelme után az adót, ha
vállalkozó, akkor is, adjon számlát, ha bérből és fizetésből élő, akkor könnyebb a dolog, mert
akkor az adó meg sem jelenik a pénztárcánkban, hanem azt rögtön levonják az
egészségbiztosítási járulékkal és a nyugdíjjárulékkal együtt. Ugyanakkor azt is látják,
tapasztalják, hogy horderejében közel van a börtönben ülőknek a kártérítés kérésével. Ugyanis
azt tapasztalják, hogy egyes magyar állampolgárok anélkül, hogy bármilyen munkavégzés
történne részükről, anélkül, hogy vállalkoznának vagy dolgoznának valahol, munkaviszony
nélkül és így jövedelem nélkül hatalmas vagyonra tesznek szert. Feltételezhető, hogy ez után
egy forint adót nem fizetnek, ami probléma, mert Magyarországon adómentesen jövedelemhez
nem lehet jutni. Ez tehát gazdaságilag mindenképpen kárt jelent az országnak. Miután nem
fizet adót, így az a tevékenység, ami után mégis jövedelme van gyaníthatóan illegális
jövedelem, sőt feltételezhetően sok esetben bűncselekmény hátterű. Ez pedig még inkább
irritáló, mert akkor itt már nem csak adó eltitkolásról van szó, hanem arról is, hogy miből
szerezte a jövedelmét, adott esetben mások kárára és a társadalom kárára, a térségben, a
településeken, nem csak Újhelyben, hanem más településeken élők számára is. Azonban van
egy legalább ennyire fontos oldala ennek a történetnek, ez a morális, erkölcsi romlás, amit
eredményez, hiszen addig, ameddig a képviselőtársainktól, mindenkitől a teremben és a
tévénézők nagy részétől levonják az egészségbiztosítási járulékot, ennek következtében
finanszírozódik az ellátás az egészségügyben, a kórházi ellátás, a sürgősségi ellátás és a
háziorvosi ellátás, de vannak, akik megtehetnék, hogy fizessék ezeket a járulékokat, mégsem
fizetnek egy forintot sem, de ugyan úgy megkapják ezeket az ellátásokat, mint azok, akik

befizetik. Magyarul mi finanszírozzuk a gyógyulásukat és majd a nyugdíjellátás is, amikor
nyugdíjkorú lesz valaki, az is valamilyen támogatást fog kapni az államtól, abból a
nyugdíjbiztosítási járulékból, amelyeket levonnak a dolgozóktól. Elmondta, hogy ettől
messzebb megy egy lépéssel, a morális hatás felnőttre, gyerekre egyaránt, ha azt látja és azt
tapasztalja a magyar állampolgár, aki három-négy műszakban dolgozik 40 fokban gép mellett,
vagy bolti eladóként, tűzoltóként, vasutasként vagy pedagógusként és itt mindent szakmát
felsorolhatna, azt látja, hogy ő nem ér el annyit a munkája után kapott jövedelméért, mint az,
aki sose dolgozott, akkor megkérdőjeleződik, hogy az az életút amit ő kijelölt, a
tisztességesség, a törvényesség, a törvények mindenek feletti betartása az hova vezet, vagy az
a diák, aki azt tapasztalja, hogy lány futtatásból, tudatmódosító szerek, kábítószerek eladásból,
uzsorából milliókat vagy tízmilliókat lehet összeszedni és drága autókkal járni, drága
ingatlanokat vásárolni vagy építeni, hivalkodni azzal, amije van, ahelyett, hogy elbújna a föld
felszíne alá, hogy ne lássák, mert előbb-utóbb megüti a bokáját. Viszont nem ez történik,
hanem manapság már egyesek büszkék arra, hogy ők úgy tudnak jövedelemhez jutni, hogy
nem csináltak érte tulajdonképpen semmit. Elmondta, hogy azt gondolja ennek egyszer véget
kell vetni, lehet nem ők lesznek azok, akik elindítják ezt a folyamatot, amely véget vet ennek,
de kezdeményezői lehetnek. Elmondta, hogy ezért tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
elkezdenek egy felterjesztést elkészíteni jogi megalapozottsággal, arra vonatkozóan, hogy
sikerüljön egy olyan törvényt a Parlament elé lerakniuk, amit jónak találnak arra, hogy
megtárgyalható legyen, amely politikai konszenzussal valósulhat meg, mert teljesen mindegy,
hogy ki vezeti az országot, ez a jelenség jelen volt tíz évvel ezelőtt is és jelen van most is.
Ezzel mindenképpen kezdeniük kell valamit, mert ez így nem fogadható el, legalábbis szerinte
számukra nem fogadható el. Elmondta, hogy ezt a munkát szeretné elindítani, ehhez a
munkához kéri a hozzájárulásokat. Ha majd elkészül a tervezet, akkor ki fogják osztani
megfelelő időben. Ez nem egy hét múlva lesz, legalább egy hónap, ha nem több. Addig is lehet
tenni a javaslatokat és azután is lehet tenni a javaslatokat, véleményeket, amelyeket lehetőség
szerint beépítenek ebbe az elkészülő előterjesztésbe és úgy próbálják benyújtani majd
megtárgyalásra az illetékes szervezetnek. Elmondta, hogy arra is gondolnak, hogy a kijátszás
ne legyen olyan egyszerű, mint manapság, hiszen ő nagyon jól tudja, hogy sokszor előfordult
az, hogy több tucat vagyonosodási vizsgálatot indítottak 8-10 évvel ezelőtt, hogy igazából azt
mondta nincs is semmije, mert az autót kölcsön kapta, a ház nem az övé, csak használatra
kapta, tehát úgy nagyjából minden le volt fedezve. Ennek is véget lehet venni, összesen annyit
kell tenni, hogy a mindenkori bűnüldöző szerveknek el kell menni ahhoz, aki kölcsön adta az
autóját és tőle is megkérdezni, hogy neki miből van és rögtön oda lehet érni a végállomásra,
legfeljebb nem egy, hanem több személy is bekerül a NAV-nak, a rendőrségnek a látókörébe.
Elmondta, hogy ezt szeretnék elérni és reméli, hogy hasznos lesz, de ha másnak nem,
figyelemfelhívásnak mindenképp jó lehet. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatosan van-e
kérdés vagy vélemény.
Vélemények következtek.
Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy a maga részéről is, mint a „Mi Hazánk
Mozgalom” képviselője nyitott kapukat dönget, a mozgalom a rend pártján áll és talán
közismert, hogy a börtönviszonyoknak a szigorítását is ők követelték, szibériai börtönökbe
küldenék a bűnözőket, hogy ne legyen vonzó ez az életpálya, azoknak a bűnöző embereknek,
akik a szabadulás után aggodalommal felérő szabaduló bulikat rendeznek, csak hogy egy
aspektusát említse ennek a kérdéskörnek. Elmondta, hogy itt Sátoraljaújhelyben vannak
szakemberei a büntetés végrehajtásnak, javasolja az ő bevonásukat is ennek a felterjesztésnek
az elkészítésében. Reméli, hogy mint kormánypárti többségi képviselőnek polgármester úrnak

lesz elég ereje ahhoz, hogy ennek hatása legyen vagy törvénymódosítások szülessenek.
Elmondta, hogy ő a maga részéről támogatja.
Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy több jelentkezőt nem lát. Elmondta, hogy
most még nincs annyi dolguk sem, hogy szavazzanak, ez a munka elindult, de jelzi, hogy ide
fog jönni képviselő társai elé, legalább két alkalommal, egyszer tervezetként, egyszer pedig
egy remélhetőleg végleges elküldendő összeállított szövegként.
Sebes Péter képviselő: elmondta, hogy Sárospatak polgármesterének az oldalán megjelent
egy bejegyzés, hogy a sátoraljaújhelyi eset után Sárospatakon is megjelent a koronavírus.
Elmondta, hogy ebben lát egy anomáliát, nem látja az ok-okozati összefüggést. Elmondta,
hogy nem tudja tud-e róla polgármester úr. Megkérdezte tud-e nekik felvilágosítást adni, mi a
véleménye erről.
Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a kérdést. Elmondta, hogy ezt már többen
megkérdezték tőle az utcán vagy telefonon keresztül, hogy mire véljék ezt a bejegyzést vagy
tájékoztatást, ami a patakiaknak szól a polgármester úr részéről és valóban úgy kezdi, hogy a
sátoraljaújhelyi eset után sajnos náluk is megjelent a koronavírus. Elmondta, hogy nem érti
miért nem Győr, Kazincbarcika, Ózd, Miskolc vagy ahol még megjelent a koronavírus, miért
pont a sátoraljaújhelyi eset után, miért volt fontos, hogy beleírja ebbe a rövid szösszenetbe
polgármester úr. Elmondta, hogy vannak sejtései, hogy kisebbségi komplexusa van
Sátoraljaújhellyel kapcsolatban, talán azért, mert hozzánk képest határozzák meg magukat és
ez egy kissé szomorú, másrészt pedig szánalmas. Szánalmas, hogy nem saját magukkal és saját
magával foglalkozik, pedig van mit sepernie bőven, úgy hallotta a patakiaktól. Talán ezzel
kéne töltenie az idejét és nem a másik településsel kapcsolatban próbálkoznia akár
személyeskedéssel, akár fél mondatokkal, mint a múltkori testületi ülésen. Elmondta, hogy
szerinte nem való ez, hiszen összefogni kéne, együtt dolgozni és talán sokkal sikeresebbek
lehetnének, ráadásul szégyenteljesen, hiszen elvileg egy mezben vannak és egy csapatban
játszanak, de vannak olyan pillanatok, amikor a város érdeke egyértelműen felülírja a politikai
hovatartozást. Elmondta, hogy amit a képviselő úr kérdésként feltett, ez az az eset, amikor
kikérik maguknak, hogy a városukat bármilyen olyan szövegkörnyezetben próbálja bárki
megjeleníteni, ami sejtet valamit. Megkérdezte, hogy csak nem arra gondolt, hogy azért jelent
meg Patakon a koronavírus, mert Újhelyben volt. Elmondta, hogy egyébként az a két személy,
abból az egyik nem volt vírusos és nem újhelyiek voltak. A másik talán az volt, délvidéki volt
a fiatal ember és régen nincsenek a térségben, mert egy nappal később hazamentek. Elmondta,
hogy nem hiszi, hogy ez az út és ez a jövő, ő nyitott minden esetben az együttműködésre, a
közös munkára. Ő azért ennek a városnak a vezetője, mert ennek a városnak nem csak saját
magával kell foglalkoznia, hanem a térséggel, a térségben lévő településekkel és az abban rejlő
lehetőséggel a közös összefogásban. Éppen ezért ajánlották fel újra a segítséget Sárospataknak
a héten, hogy a koronavírusra tekintettel tudnak szájmaszkot adni, de nem jött reagálás. Akkor,
amikor az első időszaka volt a járványnak 1 000 darabot ajánlottak fel ingyen polgármester
úrnak, csak azért, hogy jusson mindenkinek, akinek szükséges. Azt a választ kapták, hogy
kapott mindenki, akinek kell. Elmondta, hogy ők ezt tudomásul vették, el lehet ütni a másik
kezét, ez is egy reakció, ez is egy válasz, csak úgy gondolja nem illő. Reméli, hogy a
későbbiekben átértékelik, átértékeli polgármester úr az irántuk való jóságát és hozzáállását és
a későbbiekben majd másként fog viselkedni.

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 óra 30 perckor berekesztette.

K.m.f.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

