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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat székhelyén, (3980 
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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;Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Bartus Tímea 

osztályvezető; Szabadka Sándor üzletágvezető Engie Magyarország Kft. képviselője, Zelina 

Zoltánné intézményvezető Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Lukács Márta vezető védőnő, 

Németh Attila ügyvezető Ipari Park Kft., dr. Fényes Szabolcs ügyvezető Újhelyi Gazdálkodási 

Kft., Bartus István ügyvezető Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft., Dombóvári 

János elnök Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány, Boros Anikó Rózsa elnök Határtalan 

Örök Értékeinkért Alapítvány  
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üzletágvezető Engie Magyarország Kft. képviselője, Zelina Zoltánné intézményvezető 

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Lukács Márta vezető védőnő, Németh Attila ügyvezető 

Ipari Park Kft., dr. Fényes Szabolcs ügyvezető Újhelyi Gazdálkodási Kft., Bartus István 

ügyvezető Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft., Boros Anikó Rózsa elnök 

Határtalan Örök Értékeinkért Alapítvány  

 

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 a megjelenteket és 

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

határozatképes, mert 12 képviselőből 12 képviselő jelen van. Elmondta, hogy egy komoly 

járvány harmadik hullámán van túl az ország és Sátoraljaújhely, majd kérte a képviselő-testület 

tagjai és a megjelenteket, hogy egy perces néma felállással adózzanak a járvány ideje alatt és a 

járvány következtében elhunytak tiszteletére.  

 

 

Egy perc néma tiszteletadás következett.   

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken 

túl más javaslata van-e valakinek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy egy kérdést nyújtott be polgármester úr 

részére, melynek kérte napirendbe történő felvételét. 

 

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

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását az elhangzottak 

szerint. 

 

S z a v a z á s :  A képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirend előtt: 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésében foglalt 

kötelezettségek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő:Engie Magyarország Kft. képviselője Szabadka Sándor 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Csernai Ferencné igazgató 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi 

Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadására 

Előterjesztő:Zelina Zoltánné intézményvezető 

4. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Lukács Márta vezető védőnő 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Németh Attila ügyvezető 

 

6. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyására 
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Előterjesztő: dr. Fényes Szabolcs ügyvezető  

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi 

beszámolójának jóváhagyására  

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

8. Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. tevékenységéről és a 2020. évi Üzleti Tervéről 

szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető 

9. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. 

évi és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

10. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására  

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

11. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól 

és a folyamatban lévő beruházások állásáról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

12. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai 

munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására, valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének jóváhagyására  

Előterjesztő: Dankó Dénes elnök 

13. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

14. Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására  

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

15. Előterjesztés a képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

16. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

18. Egyebek (Pasztorniczky képviselő kérdésének megválaszolása) 

 

 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Javaslat a Boda Pál Sport Díj adományozására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Javaslat a Közmegbecsülés Díja adományozására  

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy általában a két testületi ülés közötti 

időszakról adott tájékoztató egy hónapról szokott szólni, most pedig több mint fél évről. 
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Törekedtek a folyamatos tájékoztatásra, jelenleg is kiosztásra került a két testületi ülés közötti 

polgármesteri döntéseket tartalmazó dokumentum, melyek a város honlapján is folyamatosan 

közlésre kerültek és tájékozódhatnak róluk. Elmondta, hogy a költségvetés kapcsán véleményt 

kért írásban, melyre be is érkeztek az információk. Minden, ami megszokott hagyomány volt 

Sátoraljaújhelyen az elmúlt időszakban nem kerültek megrendezésre. Elmaradtak, a szokásos 

programok, az aranyvasárnapi, a nőnapi ajándékosztás, a ballagás, a találkozás a végzős 

diákokkal. Elmondta, hogy 2020. március 13-tól napjainkig 56 PM Infó-t tartott 

alpolgármesterrel, és a meghívott személyekkel az aktuális intézkedésekkel kapcsolatban az itt 

élők tájékoztatásáért, valamint a visszajelzések kapcsán a felmerülő problémákról. A PM 

Infóban közölt aktuális információk  36,5 ezer embert értek el, majd hozzá tette, hogy nemcsak 

az újhelyiek nézték, hanem Tokajtól Cigándig, Sárospataktól Hollóházáig rengetegen látták és 

köszönték meg, hogy első kézből kaptak információkat.  

Elmondta, hogy a döntéseket, a határozatokat a hatáskörébe utalt lehetőség kapcsán meghozta, 

amelyek előtte megbeszélésre kerültek, valamint megköszönte azokat a jókívánságokat, melyek 

a Polgármesteri Hivatal munkájával kapcsolatban kapott, hiszen a hivatal a veszélyhelyet alatt is 

végig működött, rendelkezésre állt. 

Újra megköszönte az egészségügyi dolgozók megfeszíttetett munkáját, akár a szűrésben, az 

oltásban, és a gyógyításban végezték, különösen az intenzív osztályon.  

Elmondta, hogy a képviselő társai kaptak egy meghívót az Erzsébet Kórház ünnepségére, szerdai 

napra, majd hozzátette, hogy az önkormányzat hagyományos módon július 1-jén a Semmelweis 

napon a díszteremben adja át a közegészségügyi díjat, melyre mindenkit tisztelettel vár.  

Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban is történtek változások, december 31-el dr. 

Rózsahegyi Ferenc jegyző úr közös megegyezéssel távozott a hivataltól, a jegyzői állásra 

pályázat került kiírásra két körben, melynek eredményeképpen dr. Terdik Sándor jegyző úr kapta 

meg a bizalmat. A Hatósági és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője Kaibás László is 

távozott, és az osztály megszüntetésre került. A Költségvetési és Gazdálkodási Osztály 

osztályvezetője Tagainé Fabók Tímea asszony is távozott, és a pénzügyi osztály élére Rácz-Tóth 

Nikoletta került kinevezésre. Az átszervezés kapcsán a pénzügyi osztályhoz került a hatósági 

feladatkör, a közterület-felügyelet pedig a Műszak és Vagyongazdálkodási Osztályhoz került.  

Elmondta, hogy a Certa Kft. nagy volumenű fejlesztésben gondolkodik, folynak az előkészítő 

munkák, valószínűleg az év második felében kerülnek benyújtásra azok az engedélyezési tervek, 

amelyeket szeretnének megvalósítani. 

Elmondta, hogy a főépítész úrnak is adtak be egy engedélyezési tervet, mely üzletházak 

építéséről szól, így a kereskedelmi lehetőségek tovább erősödhetnek.  

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Ügyrendi felszólalásában megkérte jegyző urat, hogy adjon 

tájékoztatást, hogy a maszkviselés területén mi az aktuláis előírás. Elmondta, hogy 10 percet 

késett a kijelző órája a laptophoz képest.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a zárt térben történő maszkviselés kötelező, amikor 

a védettek és nem védettek érintkezhetnek. Van egy kitétel, hogy a rendezvény szervezője a 

rendezvény résztvevőinek a maszkviselés alól felmentést adhat. Javasolta, hogyha képviselő úr 

maszkban szeretné végig ülni az ülést, lehetősége van rá.  

 

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós 

szerződésében foglalt kötelezettségek végrehajtásáról 

 



5 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az Engie Magyarország Kft. képviselőjét, 

Szabadka Sándort, majd megkérdezte van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István és Schweitzer Tamás képviselőket, hogy 

ismertessék a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodás Bizottság és a 

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal– egyhangúlag - 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

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

testület számára. 

 

Szabadka Sándor: Elmondta, hogy a beszámoló a korábbi évekhez hasonló struktúrában 

készült. Felvetődött bizottsági ülésen a távhő rendszer megújuló energia hasznosítása 

tekintetében milyen lehetőségeket látnak, milyen kötelezettségek vannak. Elmondta, hogy elég 

korlátozott, a távhőtermelő létesítmények elhelyezkedése miatt. A fa-aprítékos rendszer a 

városközpontban nem lehetséges, a geotermiára Sátoraljaújhelyben kicsi az esély, a megújuló 

energiák közül a napenergia az amit be tudnak vonni a távhő rendszerbe, amelyre a 

kazánházaknál és hőközpontoknál van lehetőség és a nyáron megkezdik a napelemek 

telepítését. Elmondta, hogy a 2020. évi fűtési szezon kezdetén voltak helyszínek a távhő 

területén, amelyeknél később kerülhetett elindításra a fűtés. A társasházi belső hálózatoknak 

fűtésre alkalmatlan volta okozta, hogy egyes társasházakban nem indult el a fűtés időben. 

Elmondta, hogy jelenleg a fűtési szezon megkezdése előtt, ahol az előző évben  problémát 

észleltek, a nyár folyamán javítják és javíttatják, továbbá szeptember első hetében minden 

társasháznál próba keringetést végeznek azért, hogy ne a fűtés kezdetén szembesüljenek az 

esetleges problémákkal. Elmondta, hogy a városon belül négy terület van, ahol hibajavítás 

szükséges, kettő nagyobb jellegű. A Dózsa Gy. út és Vasvári P. út kereszteződésében a 

távvezeték végleges cseréje, valamint a Kereskedelmi és Hitel Bank épülete alatt átvezető 

szakasz kiváltása. Jelenleg is zajlik a műszaki előkészítés, egyeztetés, egyik sem egyszerű 

folyamat.  

Megköszönte a lakosság türelmét és megértését a veszélyhelyzet  időszakában, mivel szűkített 

ügyfélszolgálattal, ügyfélkapcsolatok korlátozásával működtek, de mindezek ellenére azon 

voltak, hogy a szolgáltatás minden körülmény között fenntartható legyen.  Az esetlegesen 

okozott kényelmetlenségekért elnézést kért , és hozzátette, hogy hozzájuk panasz nem érkezett.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: Megkérdezte, hogy van-e reális esély arra, vagy volt-e bármilyen 

egyeztetés a raktáron lévő napelemek felhasználását illetően, hogy ne csak a kazánházak tetejére, 

hanem  egy korábbi ötlet alapján a Kossuth tömb belsőben kialakított parkoló fölé egy fedett 

parkoló tetőszerkezetére is kerülhetne. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a képviselő figyelmét elkerülte az, hogy húsz 

éve világörökség része Sátoraljaújhely magterülete  és az Ungvári pincesor. Létezik szabály az 

építési beruházásoknál, hogy milyen építészeti előírásokra kell tekintettel lenni. Elmondta, hogy 

mivel történelmi városközpontot érint az ötlet, kevés esélyt lát annak megvalósítására.  

 

Szabadka Sándor: Elmondta, hogy az építési szabályok szerint kazánházak tetőszerkezetére, 

társasházak lapos tetőire tudják kihelyezni a napelemeket. Alapvetően a távhő zöldítéséhez 
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szeretnék felhasználni a napelemeket és nem vállalkozási tevékenységre. Jelenleg csak az adott 

ingatlanon belül elhelyezett kiserőművek energiáját használhatnánk fel a távhőszolgáltatáshoz, 

mivel a nem háztartás méretű kiserőmű minden esetben engedélyköteles tevékenység.  

 

Szabó János képviselő: Megköszönte a válaszokat. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Javasolta, hogy a szolgáltató keresse meg a társasházak közös 

képviselőit, pl. a Károlyi lakótelep társasházainak lapostetejére telepíthető-e napelem. Elmondta, 

hogy nem utolsó sorban árnyékolás szempontjából is jó hasznot tennének a legfelső szinteken 

lakóknak.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a távhő díja 11 éve nem emelkedett 

Sátoraljaújhelyen és az országban sem, függetlenül attól, hogy milyen rendszerrel működött és 

működik. Remélte, hogy következő öt évben is így lesz.  

 

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

javasolta a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek 

végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

380/2021. (VI.23.) határozata 

a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésében foglalt kötelezettségek 

végrehajtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi távhő 

rendszer koncessziós szerződésében foglalt kötelezettségek végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Csernai Ferencné intézményvezető asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Csernai Ferencné intézményvezető: Elmondta, hogy az integrált szociális intézményként az 

előző évekhez hasonlóan segítették a rászorulókat mind, a kilenc szakfeladat vonatkozásában. A 

beszámolási időszak munkavégzése eltérő volt a pandémia előtti időszakhoz képest. A kiadott 

eljárásrendeknek megfelelően végezték és végzik a tevékenységeiket. Időlegesen az idősek 

otthona vonatkozásában látogatási és kijárási tilalom volt, valamint volt egy időszak amikor 

felvételi tilalmat is elrendeltek. A nappali ellátást nyújtó intézmények esetében is volt amikor 

nem jelenhettek meg személyesen az intézményben, az ő ellátásukat otthoni környezetben 

biztosítani kellett. Elmondta, hogy mindezek ellenére igyekeztek az elvárásoknak megfelelni, 

minden rászorultat ellátni, a munkavégzés nem szűnt meg, és még nagyobb odafigyeléssel 

végezték munkájukat.   

Sebes Péter képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését Csernai 

Ferencné képviselő helyett, mivel intézményvezetőként érintett a témában. A bizottság 

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolja a 
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képviselő-testület számára. Elmondta, hogy külön megköszönték a dolgozók áldozatos 

munkáját. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy 2020. április 10-én az idősek otthonában teljes dolgozói 

és lakói szűrés történt. Megkérdezte, hogy a szűrés csak egy alkalommal történt-e. A Magyar 

Honvédség májusban fertőtlenítést végzett, megkérdezte, hogy a fertőtlenítés csak egy 

alkalommal történt-e.  Megkérdezte, hogy a fertőtlenítésre azért volt-e szükség mert sok volt a 

fertőzött. Megkérdezte, hogy hányan kapták el a vírust és volt-e elhalálozás. 

 

Csernai Ferencné intézményvezető: Elmondta, hogy 2020. márciusában indult a világjárvány, 

a legveszélyeztetettebb korosztály az idősek korosztálya. Főként a bentlakásos intézményben 

együtt élők vonatkozásában volt nagyobb a terjedési lehetőség. 2020. április 10-én szűrés történt, 

a Miskolci Mentőszolgálat munkatársai szűrték a dolgozókat és a lakókat, ennek eredménye, 

hogy nem volt sem tünetes, sem fertőzött. Ekkor rendelte el az operatív törzs a hadseregnek, 

hogy valamennyi bentlakásos intézményt fertőtleníteni kell. Elmondta, hogy részleges 

fertőtlenítést kértek, mivel negatív volt a szűrés eredménye, így a közösségi tereket, 

lépcsőházakat, folyosókat, az éttermet, a mosóhelyiséget fertőtlenítették, mivel az épület teljes 

kiürítése nagy gondot okozott volna, tekintettel arra, hogy több fekvőbetegük van. Elmondta, 

hogy a fertőtlenítés, a felületek fertőtlenítése naponta többször, folyamatosan történt, sokszor 

tartottak kiscsoportos foglalkozásokat a helyes kézmosás és kézfertőtlenítő használatát illetően. 

A fertőtlenítés a mai napig folyamatos, valamint a maszk használat. Elmondta, hogy az első két 

hónapban volt nehézség a védőeszközök beszerzésében, ezt követően pedig a Kormány a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül havi rendszerességgel biztosította a 

fertőtlenítéshez szükséges eszközöket. 

Elmondta, hogy ősszel jelentkeztek fertőzésre utaló tünetek az intézmény lakóinál. A 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya is végigjárta az intézményeket, izolációs helyiséget 

kellett kialakítani, így lehetett a vírussal fertőzött lakókat elkülöníteni. Konkrétan négy eset volt, 

ahol covid vírussal volt fertőzött az intézmény lakója, akik krónikus betegek voltak, és négy 

haláleset történt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a járvány ideje alatt a hétfői egyeztetéseken 

intézményvezetőként és képviselőként is jelen volt Csernai Ferencné, akitől folyamatosan 

információkat kért az adott helyzettel kapcsolatban és mindig pontosan meg is kapta azokat.  

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – (egy képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

381/2021. (VI.23.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadására  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Zelina Zoltánné intézményvezető asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Zelina Zoltánné intézményvezető: Elmondta, hogy 2020. március 16-tól az óvodák nyitva 

maradtak, melyet polgármester úrral és a képviselő-testülettel döntötték el, és az intézmények a 

nyár végéig nyitva is maradtak. Szeptemberben a nevelési év kezdetén a munkatervbe bele kellett 

írni, hogy a járványveszélytől függően tudják majd megvalósítani azokat a tevékenységeket, 

melyet elterveztek. Elmondta, hogy a gyermekek fejlesztése, nevelése minden esetben 

megtörtént, szeptemberben indultak az intézmények alapos fertőtlenítés után, viszont a szülők 

és az idegenek nem léphettek be az intézményekbe. Az újonnan felújított Hétszínvirág Óvodát a 

szülők még nem is láthatták, de megértették, hogy a gyermekek és a dolgozók védelmében nem 

jöhetnek be az épületbe. Minden reggel a gyermekeket maszkban adták át és 

hőmérsékletméréssel veszik át gyermekeket az óvodában és a bölcsődében, majd kézfertőtlenítés 

következett. Elmondta, hogy alapos fertőtlenítés történik minden nap, a mai napig tart, valamint 

az udvari játékokat is folyamatosan fertőtlenítik. Elmondta, hogy februárig meg tudták őrizni a 

vírusmentességet az intézményeikben, de a 85 aktív dolgozóból egy hónapon belül 29 fő lett 

fertőzött, és emiatt kellett bezárni az intézményeiket. A bezárás alatt is folyamatos volt a 

fertőtlenítés, társadalmi felajánlásban egy szülő is felajánlotta segítéségét. Elmondta, hogy 

március 8-tól úgy döntöttek polgármester úrral, hogy a védekezésben dolgozók gyermekeinek 

ügyeletet biztosítanak minden intézményükben, amit az egészségügyben, a rendőrségen, a 

szociális intézményekben, és a hivatalban dolgozók is megköszöntek. Április 19-től fokozatosan 

tudták újra nyitni intézményeiket. Elmondta, hogy az iskolák esetében sem, és az óvodás 

gyerekek esetében sem maradtak el tevékenységek, hiszen olyan zárt csoportok vannak az egyes 

csoportok szülői és óvónői között, ahol minden nap tudták ugyanazt a tevékenységet közvetíteni, 

amit az óvodában végeztek volna, sok esetben nevelési tanácsot is adtak az óvónők a szülőknek.   

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-ifjúsági, Civil-sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

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

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

működéséről szóló beszámoló (2019-2020) elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2021. (VI.23.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde működéséről szóló beszámoló (2020-2021) elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde működéséről szóló beszámolót 

a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan elfogadta. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Lukács Márta vezető védőnőt, majd 

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

 

Mivel szóbeli kiegészítést nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné 

képviselőt, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület számára. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a 

vődőnők az elsők, akik belelátnak egy család életébe. Kérték, hogy veszélyeztetettség, szociális 

probléma, vagy esetlegesen egyéb más nehézség merül fel a család életében, azt az illetékes 

szolgálatok felé jelezzék, hogy minél hatékonyabban és hamarabb az intézkedések 

megtörténhessenek.   

 

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

a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2021. (VI.23.) határozata 

a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2020. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi 

beszámolójának jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Németh Attila ügyvezető urat, majd 

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

 

Mivel szóbeli kiegészítést nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és 

Palicz István képviselőt, hogy ismertessék a Pénzügyi és a Gazdasági 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 szavazattal – egyhangúlag - 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Gratulált ügyvezető úr megbízásához. Megkérdezte, hogy hol 

van a cég irodája székhelyen belül, valamint van-e cégtábla kihelyezve.   

 

Németh Attila ügyvezető: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal földszintjén tartózkodik 

mint hivatali dolgozó, külön iroda nincs, ott tudja fogadni az ügyfeleket, ahol jelenleg is 

dolgozik. Elmondta, hogy a cégtábla tekintetében nyilatkozni nem tud, de utána fog járni. 
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Szabó János képviselő: Elmondta, hogy ügyvezető úr a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, 

az anyag olvasása után kitűnik, hogy nagyjából nullszaldós a Kft., ami egy millió forint 

mínuszként jelentkezik, az egy értékcsökkenési leírás lehet. Jó munkát és kitartást kívánt 

ügyvezető úrnak.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2021. (VI.23.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Ipari Park 

Kft.2020. évi beszámolóját az előterjesztés szerint jóváhagyta. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte dr. Fényes Szabolcs ügyvezető urat, majd 

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

 

Mivel szóbeli kiegészítést nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás, 

Schweitzer Tamás, Palicz István és Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertessék bizottságaik 

döntését. 

 

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

megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

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

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: A Kft. Felügyelő Bizottsága elnökeként elmondta, hogy múlt héten 

megtárgyalták az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolóját, és az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy milyen intézkedéseket próbál ügyvezető igazgató úr 

megtenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen a vesztesége a cégnek.  

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Gratulált ügyvezető úr kinevezéséhez. Megkérdezte, hogy hol 

van a cég irodája székhelyen belül, valamint van-e cégtábla kihelyezve.   
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dr. Fényes Szabolcs ügyvezető: Elmondta, hogy a veszteségek csökkentése érdekében javasolt 

lenne és szándékában is áll minden egyes kezelt társasház vonatkozásában bevezetni a közös 

költséget, ami az elődei által még nem történt meg. A felhalmozott tartozások behajtása iránt 

fizetési felszólításokat eszközölnek, ezek sikertelensége esetén pedig közjegyző általi fizetési 

meghagyás kibocsátását kezdeményezik. Elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. irodája 

a „D” épület földszintjének utolsó hármas szobája, a cégtábla pedig kihelyezésre került.     

 

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

javasolta az Újhelyi Gazdálkodási Kft.2020. évi beszámolójának jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

385/2021. (VI.23.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

2020. évi beszámolóját az előterjesztés szerint jóváhagyta. 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. 

évi beszámolójának jóváhagyására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bartus István ügyvezető urat, majd 

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

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága június 21-én tárgyalta és 

fogadta el Kft. 2020. évi beszámolóját.  

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy hol van a cég irodája székhelyen belül, 

valamint van-e cégtábla kihelyezve. Megkérdezte, hogy a cég neve változott-e mert az 

előterjesztésben háromféle cégnév szerepel, valamint hány projektet menedzselt a 

tárgyidőszakban a cég.  

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy a cég irodája a Polgármesteri Hivatal épületén belül 

található a 22. sz. irodában, a cég táblája a főbejárat feletti (melletti) jobb oldali ablakhoz került 

kihelyezésre, még nem győződött meg róla, hogy jelenleg is ott van-e. A cég nevében fennállása 

óta nem történt változás, Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. a neve, a tárgy 

időszakban nyolc projekt megvalósításában vett részt a Kft.  
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Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy azért tette fel a Kft.-k részére a cégtábla 

meglétét, mert kereste, de nem találta. A cég elnevezésére pedig minden esetben oda kell 

figyelni.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2021. (VI.23.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi beszámolójának 

jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2020. évi beszámolóját az előterjesztés szerint 

jóváhagyta. 
 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. tevékenységéről és a 2020. évi 

Üzleti Tervéről szóló beszámoló elfogadására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Lakatos István ügyvezető urat, majd 

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

 

Lakatos István ügyvezető: Elmondta, hogy szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a 2020. évi 

tevékenységet reprezentáló gazdasági adatok között, az alaptevékenységből származó veszteség 

több mint 200 millió forint. Annak ellenére, hogy brutális mértékű lett a veszteség, de így is 

közel 120 millió forinttal külön szabadpiaci munkával a társaság tagjai tudtak segíteni.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás képviselőt, hogy ismertesse a 

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

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

a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szőnyi István képviselő távozott az ülésről 9:05 órakor. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy az Oremus utcán, hogy lehet megoldani a víz hálózat 

kiépítését és mennyibe kerülne. Megkérdezte, hogy mennyibe kerülne a Sátoraljaújhely 

szennyvíz és csapadékvíz hálózat elvezetésnek felújítása. Az „Index” oldalán olvasva 

megkérdezte, hogy igaz-e az, hogy Fidesz által bevezetett közműadó eddig 4,5 milliárd forintot 

vett ki a Zempléni Vízmű Kft. zsebéből. Kiderült a beszámolóból, hogy a lakosság 43 millió 

forinttal tartozik a Kft. részére, okozott-e javulást a Sátoraljaújhely által bevezetett kommunális 

adó, ezáltal csökkent-e a lakossági tartozás az elmúlt évben. Megkérdezte, hogy egy 15%-os 

emelés helyrehozhatná-e a cég gazdálkodását, továbbá ha nem lenne a közműadó akkor is 

szükséges lenne-e a 15%-os emelés.  
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Szabó János képviselő: Elmondta, hogy örül annak, hogy 80 millióra csökkent a veszteség, de 

az 2019-ben is 90 millió forint volt. Megkérdezte ügyvezető igazgató urat, hogy hogyan látja a 

cég jövőjét, miben látja a társaság stabilizálását, valamint várható-e az, hogy bekebelezik egy 

nagyobb társaságba a Zempléni Vízmű Kft-t, megdrágulnak-e a vízdíjak.  

 

Szőnyi István képviselő visszaérkezett az ülésre 9:09 órakor. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az év elején polgármesteri döntés elsőként, 

egy 194 millió forintos ázsiós tőkeemelésről szólt.  Megkérdezte, hogy az ázsiós tőkejuttatást 

többek között a közműadó fizetésére kell-e fordítani, várható-e a további években is ilyen 

támogatás, hiszen központi költségvetésből érkezett a támogatás. Van-e olyan törekvés a 

Kormány részéről, mint a Hulladékgazdálkodás esetében.  

 

Lakatos István ügyvezető: Elmondta, hogy az Oremus utca vízellátása folyamatban van, 

szakaszolva a költségek figyelembe vételével és a lehetséges víztározó mennyiségével tudják a 

vízbekötéseket megvalósítani. 

Elmondta, hogy évek óta nehéz helyzetben van a társaság, a legnagyobb tulajdonos 

Sátoraljaújhely város közreműködésével, jelenleg is folyamatban van egy a kenézlői 

beruházással együtt kb. 9 milliárd forint támogatási szerződés, melyben benne vannak a 

Sátoraljaújhelyt érintő és a város szennyvíztelepéhez csatlakozó társtelepüléseknek részbeni 

hálózat felújítása, korszerűsítése. Ez nagy összeg. Ami a társaságot a derogációs pályázat 

összege alapján érinti az több mint 13 milliárd forint. Elmondta, hogy a társaság vagyonértéke, 

annak ellenére, amit Pasztorniczky képviselő úr mondott, hogy veszteség keletkezett, aki ért a 

közgazdasághoz látja, hogy lényegesen nagyobb az a vagyonnövekmény, ami a társaságnak és 

benne a tulajdonosok érdekeit szolgálja. 

Véleménye szerint a 15%-os áremelés egy álomkép, mert nem lehet megvalósítani. Ha a 

szolgáltatási árak 15%-al növekednének egyik napról a másikra, a realizált képződött veszteséget 

szintén a szabadpiaci egyéb bevételekkel együtt nullszaldó környékére lehetne hozni. Elmondta, 

hogy az ármegállapítás nem a tulajdonosok korábbi érvényben lévő víziközmű törvény szerint 

történik, hanem központi energiahivatali árak, amelynek fogyasztóként ugyan örül, de 9 éve 

változatlan, a költségek azonban nem.  

Elmondta, hogy a tavalyi covidos időszak torz képet fest, a kommunális adónak a szerepe pozitív, 

mert a városon keresztül történő igazolásoknak köszönhetően, nagyon sok fizetési megállapodást 

tudnak a fogyasztókkal kötni kényszerűségből, azonban van egy alapvető törvényi előírás, hogy 

az ivóvízhez való jog, limitált napi mennyiségéhez mindenkinek joga van. Elmondta, hogy a 

veszélyhelyzet kialakulásakor egy társadalmi réteg azt hitte, hogy egyfajta ingyen szolgáltatást 

fog kapni. Ennek helyrehozatala folyamatban van kizárással, korlátozással. Elmondta, hogy ha 

nem lett volna covidos időszak, akkor sokkal nagyobb lenne a kommunális adónak a szerepe, de 

így is pozitív mert nem nőtt drasztikusan a tartozások száma és összege.  

Elmondta, hogy a közműadó valóban 4,5 milliárd, mely nyolc év alatt értendő, de a vízközmű 

törvény hatásai közül a közműadó a legnagyobb, ezen kívül még hét jogcímen kell adót fizetni.  

Elmondta, hogy régen közel négyszáz önkormányzati tulajdonú társaság volt, jelenleg 35 

társaság van, akkor a közép-felső kategóriába tartozott a cég, jelenleg kiscégnek minősül a Kft. 

A fajlagos költségeket illetően a ráfordításokat figyelembe véve jó arányban van a Zempléni 

Vízmű Kft. Azokat a szerepeket kell tisztázni rövid időn belül, hogy mennyi lesz az államnak a 

szerepe és mennyi lesz a jelenlegi tulajdonosoknak a szerepe. Elmondta, hogy árkérdésben nincs 

beleszólása a társaságnak, csak az energiahivatal állapíthat meg árakat. Elmondta, hogy ahol 

több nagyobb cég van, ott jobban lehet kompenzálni a veszteséget. Zemplén turisztikai célterület, 

ebből a szempontból nagy ipari beruházásokra nem lehet számítani.  

Elmondta, hogy a 194 millió tőkeinjekciót tavaly karácsonykor kapták meg, megköszönte 

polgármester úrnak segítségét. Polgármester úr a társaság létének, gazdálkodásának érdekében 
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az elmúlt években száz feletti oldalszámú levelet küldött államtitkároknak, minisztereknek, akik 

a segítséget nyújtották, az elmaradt közműadó miatt. A pénz a cég vagyonának a jelzálogára 

került kifizetésre, jelenleg tehermentes a cég.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy többször volt szó a derogációs pályázatról 

7,4 milliárd forint értékben, amely a szennyvíz és a csapadékvíz szétválasztásáról szól, a munka 

folyamatban van.  

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy a nézők miatt kérdezi meg a dolgokat, úgy gondolja, 

hogy a nézők megérdemlik, hogy többször is elhangozzanak ezek az információk.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a szennyvíz-csapadékvíz elvezetési rendszer 

nem a Zempléni Vízmű Kft., hanem a Városellátó Szervezet feladata, és minden éven a 

beszámolójában megemlíti. Elmondta, hogy csapadékvíz elvezetési feladat kötelező 

önkormányzati feladat, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Városellátó Szervezetén 

keresztül látja el. Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás a Zempléni Vízmű Kft. feladata, amely 

100%-os sátoraljaújhelyi és több kisebb önkormányzat tulajdonában lévő cég útján, mint 

gazdasági tevékenységet látja el. A három éve folyamatosan napirenden lévő szennyvíz 

derogációs pályázat arra vonatkozik, hogy megújuljon a szennyvíztelep, másrészt legyen 

szétválasztva a szennyvíz és a csapadékvíz hálózat azon elemeiben, ahol a szennyvíz és a 

csapadékvíz hálózat közös.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy az említett Oremus utca az egykori szőlőfeldolgozó 

épületéig tart, az első nagykanyartól jobbra V. István király útja egészen a Rákóczi Táborig.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

folyamatban lévő pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások állásáról szóló tájékoztatóban 

is szerepel 500 millió forint értékben egy teljesen más pályázat, melynek folyamatban van 

elbírálása, amely a csapadékvíz rendszer problémáinak a megoldására irányul majd. 

 

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

elfogadásra javasolta a Zempléni Vízmű Kft. tevékenységéről és a 2020. évi Üzleti Tervéről szóló 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

387/2021. (VI.23.) határozata 

a Zempléni Vízmű Kft. tevékenységéről és a 2020. évi Üzleti Tervéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Vízmű Kft. 

tevékenységéről és a 2020. évi Üzleti Tervéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadta.  

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által 

végzett 2019. évi és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, valamint Rácz-

Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont 

kapcsán. 
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Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: Elmondta, hogy a 2019. és a 2020. évre vonatkozó adó 

bevételeket tartalmazó tájékoztató dokumentum a valósan befolyt adóbevételeket tartalmazza, 

mely a Magyar Államkincstár részére megküldött adatokkal egyezik meg.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi 

Bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. 

évi és 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

388/2021. (VI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. évi és 2020. 

évi tevékenységről szóló tájékoztatók elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat adóhatósága által végzett 2019. évi és 2020. évi tevékenységről szóló 

tájékoztatókat elfogadta. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs 

és média tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására  
 

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

illetően. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság döntését. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a beszámoló által felölelt időszak a járvány 

kommunikációjáról szólt, ezzel kapcsolatban panaszra nem lehet ok. Elmondta, hogy az 

önkormányzat legfőbb szócsöve a Zemplén Televízió, visszatekintve az elmúlt tíz évre, ez a 

kommunikáció hasonlóan az országos televíziókhoz meglehetősen kirekesztő, nem jelenik meg 

más vélemény. Elmondta, hogy a képviselő-testületi ülésről készített felvétel nem 

visszakereshető, technikailag megoldható lenne, hogy nemcsak az adás napján, ismétléskor 

legyen látható, hanem ezen kívül is. Elmondta, hogy korábban már felvetette, a hirdetmények 

megjelenítése tekintetében. Helyben az ügyféltér felé vezető folyosón találhatóak a 
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hirdetmények. Látott egy követendő példát Hajdúszoboszlón, hogy a hirdetőtábla egy zárt 

üvegvitrinben az épületen kívül van elhelyezve, így nemcsak munkaidőben, hanem azon túl és 

hétvégén is olvasható. 

Elmondta, hogy a tavalyi évben nagy esemény volt a Turul szobor avatása a Trianon évforduló 

kapcsán, amikor a kormányfő látogatást tett városunkban, eltelt egy év, a vírushelyzetre való 

tekintettel felelevenítésre kerülhetett volna, az évforduló miatt a terület karbantartása is feledésbe 

merült. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztés anyaga sajnos járványról kellett, hogy 

szóljon. Megköszönte polgármester úrnak, alpolgármester úrnak és a meghívott vendégeknek a 

PM Infó keretében adott tájékoztatásért. Kérte, hogyha újra szükség lesz a PM Infóra, akkor az 

ott elhangzottakról egy rövidített írásos anyagot jó lenne közzétenni. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló tájékoztatáselfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

389/2021. (VI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről 

szóló tájékoztatás elfogadásáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő 

pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások állásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte, hogy a tájékoztató, amelyet főépítész úr készített, 

kerüljön fel a város honlapjára, valamint a Zemplén Televízió képújságába, mert egy olyan 

összeállítás, melyet sokakat érdekelhet, elképesztő mennyiségű beruházás indul vagy van 

folyamatban vagy éppen lezárul. Több TOP-os pályázat van, ami a fizikai megvalósulás 

fázisában van és van olyan, amelyik befejeződött. Folytatódik a vár feltárása látvány funkció 

kialakításával. Az Oremus utca felújítása megtörténik majd a Rákóczi Táborban folyó 

beruházások után, a Majális Park rehabilitációja folyamatban van. Elmondta, hogy sok-sok 

beruházás zajlik. 

Elmondta, hogy a borvidék dűlő útjainak felújítása kezdődik a Tokaj Vidék Fejlesztési Tanács 

döntése alapján. Ennek értéke hegyközségenként változik, függ a dűlő utak hosszától, illetve a 

dűlőknek a használatától. A remények szerint elindulnak az egyeztetések, valószínűleg 7 

település van Sátoraljaújhellyel együtt. Majd egy javaslat kerül a képviselő-testület elé a 

felhasználás célterületéről, a döntés után az a kiírás fog megjelenni közbeszerzésre.  

Elmondta, hogy sajátjának érzi a Rákóczi Tábor fejlesztését, ha nem is az önkormányzat 

fejlesztése, de a városban van. Elkészült egy 72 szobás hotel, 500 diáknak van lehetősége 

megszállni a táborban. Ez egy nagy lehetőség a vendégéjszakák számának növelése érdekében. 

Elmondta, hogy a második ütem közbeszerzési kiírása is megtörtént, egy fedett kézilabda 

csarnok épül 500 férőhelyes lelátóval, zöld tetővel, valamint három szabadtéri pálya és egy kis 

szabadtéri színház is, valamint egy nagyobb vízfelület megépítésére is sor kerül.  
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Elmondta, hogy a Fejlesztési Tanács meghozta döntéseit a különböző turisztikai fejlesztésekről, 

ami Sátoraljaújhely esetében négy fejlesztést érint. Az egyik a függőhíd megépítése, melynek 

közbeszerzése lezárult, a második a minimum négy csillagos 80 szobás hotel megépítésére 

vonatkozó majdani közbeszerzési kiírás, a harmadik a Bortemplom, majd hozzá tette, hogy a 

forrásról megvan a döntés, a közbeszerzés lezárult, van kivitelező, amennyiben megérkezik a 

forrás elindul a munka is. A negyedik fejlesztés, hogy egy 1 milliárdos pályázatról döntött a 

Fejlesztési Tanács, amely a belvárosban lévő meghatározó épületek homlokzat felújítására 

vonatkozó beruházást jelenti, ebben az esetben a terveztetést kell közbeszerzés alá vonni. 

Továbbá meg kell oldani a problémát, ahol van önkormányzati tulajdon és magántulajdon is. 

Elmondta, hogy ezek nagy lehetőségek a városnak, a turizmusnak, és az új munkahelyek 

létesítésének.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodás Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal– egyhangúlag - 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy csak az Oremus utca lesz felújítva pályázat szerint.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Pataki úttól egészen a Rákóczi Tábor 

bejáratáig fel lesz újítva, az elágazás is a Majális Park felé. Jövő év közepe vagy végén készül el 

az út. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város folyamatban lévő pályázatairól és folyamatban 

lévő beruházások állásáról szóló tájékoztatására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

390/2021. (VI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város folyamatban lévő pályázatairól és folyamatban lévő beruházások 

állásáról szóló tájékoztatásról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatairól és 

folyamatban lévő beruházások állásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

12. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 

2020. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására, a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására, valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének 

jóváhagyására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Dankó Dénes elnök urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Dankó Dénes elnök: Elmondta, hogy május 31-ig a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság is 

megtárgyalta az Egyesület esetében a beszámolót és a 2021. évi tervet, melyeket egyhangúlag 

elfogadtak.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Kracson Norbert képviselőt, hogy 

ismertesse a Pénzügyi és az Idegenforgalmi bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

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

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi 

termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint az Egyesület 2021. 

évi költségvetési tervének jóváhagyásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2021. (VI.23.) határozata 

aSátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról 

és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, 

valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, 

valamint az Egyesület 2021. évi költségvetési tervét elfogadta.  

 

 

 

13. Napirendi pont: Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő 

beszámoló elfogadására  
 

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

illetően. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse az Nevelési 

Nevelési-ifjúsági, Civil-sportügyi és Közművelődési Bizottság döntését. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-ifjúsági, Civil-sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal - egyhangúlag- 

az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 



19 

 

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

a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2021. (VI.23.) határozata 

közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lavotta János 

Kamarazenekar Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20., 

adószám: 118448478-1-05) közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját 

elfogadta.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2021. (VI.23.) határozata 

közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határtalan Örök Értékeinkért 

Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Thoroczkai u. 4., adószám: 18028867-1-05) 

közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

14. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyására 
 

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

illetően. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal- egyhangúlag- az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

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

a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  

 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

394/2021. (VI.23.) határozata 

a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban foglalt hatáskörében 
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Szamosvölgyi Péter polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja.  

 

Előző évi ki nem vett szabadság:     15 nap   

2021. évi szabadság:       39 nap   

Összesen:        54 nap  

 

Hónap:  Nap/időtartam  Tervezett szabadságok 

száma (db)  

Január  18-22  5 

Február   15-19 5 

Március  31. 1 

Április   12-16 5 

Május  13-14, 26-28.  5 

Június  28-30  3 

Július  1-5  3 

Augusztus   9-13 5 

Szeptember   1-8 6 

Október    11-18 6 

November   15-19 5 

December   27-31 5 

 

 

 

 

15. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel szóbeli kiegészítést nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Palicz István 

képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéséről 

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 előterjesztést 

elfogadásra javasolta az alábbiak szerint:  

 

I. javasolja a képviselő-testületnek, hogy liciteljárás keretén belül elidegenítésre hirdesse meg 

a 2003 gyártási évű Mercedes Actros 2636 K típusú JCF-563 forgalmi rendszámú (Motor 

típusa: 11946 cm3 Diesel. 265 kw) járművet. 

Induló licitár: 1.500.000, -Ft. 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 

 

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

az önkormányzati vagyonhasznosítás pontját a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak szerint. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

395/2021. (VI.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete liciteljárás keretén belül elidegenítésre 

meghirdeti a 2003 gyártási évű Mercedes Actros 2636 K típusú JCF-563 forgalmi rendszámú 

(Motor típusa: 11946 cm3 Diesel. 265 kw) járművet. 

 

Induló licitár: 1.500.000, -Ft. 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó. 

 

 

16. Napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elnézést kért, egy napirend lemaradt, a képviselő-testület 

2021. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztés. Elmondta, hogy korábban 

már felmerült és régebben tartott az önkormányzat kihelyezett ülést. Javasolta, hogy ha van 

valakinek javaslata, ötlete hol lenne érdemes megtartani, jelezzék részére. Elmondta, hogy erről 

most nem kell dönteni. Elmondta, hogy az élet hozhat olyan dolgokat, amelyek nem előre 

tervezettek, ha van valakinek javaslata a későbbi ülésekre, határidőben jelezze.  

 

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

a Képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

396/2021. (VI.23.) határozata 

a Képviselő-testület 2021. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi II. félévi 

munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

 

Felhívta a jegyzőt, hogy az érintett előterjesztőket levélben tájékoztassa az egyes 

napirendi pont címéről és az előterjesztések leadási határidejéről. 

 

Sebes Péter képviselő: Szót kért és ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, 

mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal - egyhangúlag - az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

17. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő egy kérdést 

nyújtott be írásban az útellenőri szolgálat feladatellátásával kapcsolatban. Felkérte dr. Terdik 

Sándor jegyző urat, hogy tolmácsolja a választ.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy válaszolna képviselő úr korábbi kérdésére a 

hirdetőtáblákkal és az ülések nyilvánosságával kapcsolatban. A hirdetőtáblákra történő 

kihelyezésével válnak joghatályossá a kifüggesztésre kerülő határozatok és egyéb 

dokumentumok. Erre lehetőség van az épületen belül, melynek van egy nyitvatartási ideje, ez 
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alatt az idő alatt bárki megtekintheti a hirdetményeket. Épületen kívüli hirdetmény elhelyezésre, 

amit képviselő úr említett, véleménye szerint nincs szükség, tekintettel arra, hogy az internet és 

a világháló, az elektronikai közlés teljesen átvette azokat a szerepeket, amelyeket eddig csak 

papír alapon lehetett megtenni. Sajnos a lakosság nagy része is rákényszerült erre a 

veszélyhelyzet miatti korlátozások miatt, és akik nem akarták, azok is kellő magabiztossággal 

kezelik ezeket az informatikai rendszereket. A város honlapján is megjelennek a hirdetmények, 

ahol a nap 24 órájában megtekinthetőek és elérhetőek, ezért nem szükséges a papír alapon történő 

megjelentetés más formája. Elmondta, hogy az önkormányzat által hozott döntések minden 

esetben megjelennek a honlapon, a mások által hozott döntések csak kérésükre kerülnek 

kifüggesztésre és a honlapra.  

Elmondta, hogy jogszabály szerint a képviselő-testületi ülések nyilvánosak azzal, hogy 

lehetősége van bárkinek személyesen is megjelenni az üléseken, és a televízió élőben közvetíti, 

majd ismétli a testületi üléseket. A nyilvánosságnak történő megfelelés, amit jogszabály előír, 

teljes mértékben eleget tesz az önkormányzat.  

Elmondta az útellenőrzési szolgálattal kapcsolatban, hogy a közúti közlekedésről szóló 1998. évi 

I. törvény 45. §-a rendelkezik arról, hogy útellenőrzési szolgálattal kell rendelkeznie a közút 

kezelőjének, tehát az önkormányzati fenntartású utakon az útellenőrzést az önkormányzat 

biztosítja, továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM 

rendeletben foglaltaknak is eleget tesz az önkormányzat. Elmondta, hogy a Közterület-felügyelet 

a Műszak és Vagyongazdálkodási Osztályhoz került, ahol maga a szolgálat is felállításra került 

két fő részvételével. Közterület-felügyelet munkatársai és mindenki más az osztály és a hivatal 

dolgozói, akik segítik a szolgálat munkáját folyamatosan figyelik az utak állapotát. 

Nyilvántartással a szolgálat rendelkezik, feljegyzéseket készítenek, az észlelt vagy bejelentett 

eseményeket jelentik a Városellátó Szervezetnek, a szervezet pedig a kapacitásának megfelelően 

kezeli és javítja a hibákat. A nyilvántartás elérhető és megtekinthető a Műszak és 

Vagyongazdálkodási Osztályon. 

 

Kracson Norbert képviselő távozott az ülésről 10:07 órakor. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elnézést kért, még egy napirend kimaradt, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztés. Elmondta, 

hogy kiegészíteni valója nincs az előterjesztést illetően, bizottság nem tárgyalta.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

397/2021. (VI.23.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy folytatódik az Egyebek napirendi pont. 

 

Kracson Norbert képviselő visszaérkezett az ülésre10:10 órakor. 

Szabó János képviselő távozott az ülésről 10:10 órakor. 



23 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt több személyi változás 

történt. Elment jegyző úr, változott a pénzügyi osztályvezető, önkormányzati tulajdonú cégek 

ügyvezetői, bizottsági ülésen hallották, hogy aljegyző asszony is távozni készül. Túl sok a 

változás, megkérdezte, hogy lehet-e valamiféle tájékoztatást kapni erről.   

 

Szabó János képviselő visszaérkezett az ülésre 10:12 órakor. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a távozók magánügye, hogy miért váltak 

meg a Polgármesteri Hivataltól, és az, hogy kiket választ a távozók helyére az a polgármester 

magánügye. A Polgármesteri Hivatalban megfelelő számú munkaerő dolgozik és megfelelő 

végzettséggel. 

 

Szőnyi István képviselő: Kérte jegyző urat, hogy a sátoraljaújhelyi székhelyű civil és egyéb 

szervezetek részére 2021. évi közművelődési pályázati önerő, illetve városi, járási és regionális 

jelentőségű közművelődési rendezvények kiadásainak támogatásához kapcsolódó pályázatát 

minél hamarabb ki kellene írni, mivel a programok augusztustól már elindulnak, a 

költségvetésben előirányzat van erre. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a pandémia ideje alatt a szolgáltató, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. türelmet 

gyakorolt. Az elmúlt két évben az önkormányzat minden megtett, hogy az új szemétgyűjtő 

edények kiosztásra kerüljenek, négy alkalommal is biztosított erre lehetőséget. Minden létező 

fórumon hirdetve volt, hogy mikor és hol lehet átvenni a kukákat. 

A BMH is megkereste azokat a fogyasztókat, akik még nem vették át a hulladékgyűjtő 

edényeket. Még mindig nincs minden fogyasztási hely szerint átvéve az új szemétgyűjtő edény. 

Ez azért fontos, mert a jövő héttől valószínűsíthetően a BMH csak azokat az edényeket fogja 

járatai során kiüríteni, amelyekről a vonalkódot le tudja olvasni. A legutolsó türelmi időszakban 

egy figyelmeztető levelet fognak kapni, akik régi kukát tesznek ki. Véleménye szerint nem jó a 

helyzet, mert ha nem viszik el a szemetet, az más kukájában, a Ronyva parton és egyéb helyeken 

fog kikötni. Ezekre a területekre fokozott figyelmet fog az önkormányzat fordítani. Kérte az 

ügyfeleket, hogy keressék meg a BMH irodáit, Sátoraljaújhelyben is van, és vegyék át a 

szemétgyűjtő edényt, ha pedig most derül ki, hogy nincs érvényes szerződés, pótolni kell mert 

csak érvényes szerződéssel lehet átvenni a hulladékgyűjtőt. Elmondta, hogy a radioaktív 

hulladék kivételével mindenféle szemetet elvisz a BMH, és el lehet vinni a hulladékot a 

hulladékudvarba.  

 

Szőnyi István képviselő távozott az ülésről 10:18 órakor. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy sok szereplőnek, sok tevékenységi kört végző 

személynek, vállalkozásnak mondott köszönetet az önkormányzat a járvány alatt végzett 

munkájukért. Kérte, hogy nézzék át azoknak a listáják, akik megfeszített munkát végeztek. Az 

élelmiszerkereskedelemben, szolgáltatásban dolgozók, cégvezetők, akiknek még nem köszönték 

meg a munkáját, hiszen keményen dolgoztak a járvány elején, amikor nem volt más csak maszk 

a vevő és bolti dolgozó között.  

 

Szőnyi István képviselő visszaérkezett az ülésre 10:21 órakor. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a kereskedelmi dolgozóknak legalább 

három alkalommal köszönte meg munkájukat, azt, hogy az élelmiszerhez és minden máshoz 

hozzá tudtak jutni az emberek, akik Sátoraljaújhelyben élnek. Erejükön felül teljesítettek, 

tisztességgel és valóban komoly kockázatot vállalva. Megpróbálják majd ezt a köszönetet 
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szélesebb körben is megtenni. Elmondta, hogy az elmúlt másfél évben törekedett arra, hogy 

amelyik szektorban dolgozók kicsit vagy nagyot is hozzátettek a járvánnyal kapcsolatos 

védekezéshez azok ne maradjanak elismerés nélkül, ha ez az elismerés csak szóban történhetett 

is meg. Elmondta, hogy a járványnak volt árnyoldala is, március 24-én sajtótájékoztató zajlott 

az Erzsébet Kórház előtt, melyet országos politikai háttér-motivációnak tart. Elmondta, hogy 

Szabó János képviselő nincs tisztában azzal, hogy az Európai Uniós pályázatokat az 

önkormányzat mire használhatja fel. Uniós pénzt csak arra lehet felhasználni, amire meg lett 

pályázva. Mindenkit kért adják meg a lehetőségét annak, - aki részt fog venni a leendő vagy már 

folyó politikai kampányban, - hogy kezet tudjanak fogni, egymás szemébe tudjanak nézni, 

köszönni tudjanak egymásnak másnap.   

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 14 óra 25 perckor berekesztette, majd 

zárt ülésen folytatták a munkát. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

   jegyző      polgármester 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 396/2021.(VI.23.) 

határozatának mellékletét képezi 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve 

 

A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatók minden ülésen napirendre kerülnek. 

 

Az írásbeli anyagok leadási határideje: az ülést megelőző 10. nap 

 

 

2021. szeptember   

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi időarányos 

gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására  

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai 

3. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: iskolaorvos, iskolai védőnők  

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

4. Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és 

javítási munkákról tájékoztató elfogadására 

Előterjesztők: SPIE Hungária Kft. képviselője, Észak-magyarországi Áramszolgáltató 

képviselője 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi:  

6. Előterjesztés a Sárospataki Tankerületi Központ sátoraljaújhelyi intézményeket 

érintő tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója 

Véleményezi: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata környezetvédelmi 

akciótervének éves értékelésére és a Környezetvédelmi Alap felhasználására 

Előterjesztő: a Polgármester  

Véleményezi: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

8. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására  
Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

9. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: az intézmény igazgatója 

Véleményezi: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
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10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2021. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: az intézmény igazgatója  

Véleményezi: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

11. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

12. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozására (szóban)  

Előterjesztő: Polgármester  

Javaslattevők: Képviselő-testület Bizottságai 

 

 

 

2021. október 

 

1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  

 2.  Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

 Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

 elfogadására 
Előterjesztő: Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság   

3. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

 intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság 

4. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesülők 

szociális rászorultságának felülvizsgálatára  

Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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2021. november  

 

     1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi időarányos       

 gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosítására 
 Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

Véleményezi: Képviselő-testület Bizottságai 

 3.  Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

 szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Képviselő-testület bizottságai 

4.  Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Polgármester 

Véleményezi: Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

5. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 

 

Zárt ülésen: 
 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi évfordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

      Előterjesztő: Jegyző 

 Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 

2021. december  
 

1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 

 tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: jegyző 

Véleményezi: Városüzemeltetési Bizottság,  

  Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 

 tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: ügyvezető 

Véleményezi:  Pénzügyi Bizottság, 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének 

elfogadására 

Előterjesztő: Jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

4. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 elfogadására 

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző 
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Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban)  

Előterjesztő: Polgármester  

Javaslattevő: Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

 

 

Közmeghallgatás napirendjei: 

 

1. „Tiszta virágos Sátoraljaújhelyért” akció értékelése 

2. „Tiszta utca” akció nyertesének kihirdetése 

3. Tájékoztatás közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről, Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata 2021. évi munkájáról 

 

 


