Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/492-27/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.
A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2020. augusztus 4. napján 8 órakor
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester
Dankó Dénes alpolgármester
Csernai Ferencné
Kracson Norbert
Lukács Tamás
Palicz István
Pasztorniczky István
Róth József
Szőnyi István
képviselők

Távol voltak:

Schweitzer Tamás
Sebes Péter
Szabó János
képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna
aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea BorsodAbaúj-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
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné
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 9 képviselő jelen van. Egyebek napirend felvételét kérte.
Megkérdezte, hogy van-e más vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően.
Mivel egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi
Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását.

S z a v a z á s : A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat:
1. Előterjesztés vis maior támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Egyebek
1. Napirendi pont: Előterjesztés vis maior támogatási kérelem benyújtására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést olvashatták. Kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a vis maior pályázat benyújtására. Elmondta, hogy
a pályázatban aszfaltburkolat szerepel, melyet a szakértő jóváhagyott. A korábban benyújtott
pályázatoknál azt az állapotot kellett helyreállítani amilyen a bekövetkezett vis maior helyzet előtt
volt. A jelenlegi pályázat esetében az önkormányzat felújításhoz kér segítséget. Remélte, hogy
elfogadásra kerül.
Kérdések, vélemények következtek.
Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a Balassi utca esetében benyújtásra került-e a
vis maior pályázat.
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, tudomása szerint benyújtásra került, jelenleg nem tud
pontos információt mondani, utána kell nézni.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester
elfogadásra javasolta a vis maior támogatás pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2020. (VIII.4.) határozata
vis maior támogatás pályázat benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 488 433 azonosító számon vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Sátoraljaújhely 10700, 10650 hrsz-ú, Májuskút utca- út és padka
károsodás miatt keletkezett károk miatt keletkezett károk helyreállítása
A káresemény helye: Sátoraljaújhely, 10700, 10650 hrsz-ú, Májuskút utca- út és padka
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kárértéke
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2020. év
2.096.516

%
10

0
0
18.868.644
20.965.160

0
0
90
100
2

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 20.965.160 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A képviselő-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 képviselő-testület a saját forrás összegét Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. évi költségvetéséről szóló3/2020. (II. 12.) rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

2. Napirendi pont: Egyebek
Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a Zsólyomka-patakról és a Felső-Zsólyomkáról
van szó. A Zsólyomkai pincesor fölött van egy meredek szakasz, mint lejjebb, ott is van lépcső és
támfal, amely szét van mosódva. Kérte polgármester urat, hogy nézesse meg, véleménye szerint
helyreállításra lenne szükség. Felvetette, hogy kiváló kirándulóhelyet lehetne ott kialakítani: egy
vízesés kialakításával turisztikai céllal, a kárelhárítással együtt. Továbbá elmondta, hogy
szeptembertől változik a vasúti menetrend. Nem hivatalos információja van arról, hogy
Sátoraljaújhely és Budapest között a közvetlen, átszállás nélküli közlekedés lehetősége
megszűnik, amely az idősödő lakosságot érintené leginkább.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, úgy tudja, hogy intercity járatok lesznek
Sátoraljaújhely és Budapest között napi kettő. A Siófok és Sátoraljaújhely között működik a járat,
lehet használni. Ami elhangzott megkérdezésre, ellenőrzésre kerül.
Kérte jegyző urat, hogy a képviselő úrral és a műszaki osztály munkatársaival mérjék fel a FelsőZsólyomkán a lépcső és a támfal állapotát, valamint majd mit lehet tenni.
Elmondta, hogy a Zemplén Televízió a múlt héten elnyert egy rádió frekvenciát, egy kereskedelmi
rádió indul be kb. fél éven belül, amely a térség rádiója lesz, melynek megvalósításán nagyon
régen dolgoztak. Azt szeretnék elérni, hogy az információ minden lehetőségen keresztül eljusson
a lakossághoz, minden üzletben, háztartásban a helyi információk szóljanak.
Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy pénteken, augusztus 7-én 14 órakor az Ungvári
pincesoron a völgyszínház és a borterasz ünnepélyes átadására kerül sor, melyre mindenkit
szeretettel várnak.
Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 óra 10 perckor berekesztette.

K.m.f.

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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