Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: ISU/10094-13/2021.

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 Dísztermében.
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2021. október 7. 9 órakor
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk aljegyző, dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea Borsod-AbaújZemplén 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; dr. Madák Tímea osztályvezető, Bartus Tímea
osztályvezető, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó. Seres Péter Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, Hidegh Lajos tanácsadó.
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk aljegyző. dr.
Madák Tímea osztályvezető, Bartus Tímea osztályvezető, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati
tanácsadó, Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, Hidegh Lajos
tanácsadó.
Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné
Az ülés tervezett napirendi pontjait 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 technikai
probléma miatt került a napirendek közé a partnerségi egyeztetés zárásáról szóló előterjesztés,
kérte levételét a napirendről. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e más javaslat.

Róth József képviselő: Kérte nyílt ülés keretében az Egyebek napirend felvételét.
Dankó Dénes alpolgármester: Kérte a műanyag sípálya elemeinek átadásáról szóló
előterjesztés 1. napirendként történő felvételét. Elmondta, hogy bizottsági ülésen tárgyalták, az
ülés előtt a képviselők részére átadásra került az előterjesztés.
Mivel további vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért
Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását az
elhangzottak szerint.
S z a v a z á s : A képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal egyhangúan - elfogadta a módosított napirendi pontokat az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés műanyag sípálya elemeinek átadására
Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester
2. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési
támogatásának megemelésére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási
és javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Egyebek

1. Napirendi pont: Előterjesztés műanyag sípálya elemeinek átadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Dankó Dénes alpolgármester urat, hogy vane kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a fenntartási időszak lejárt, a folyamatos
sípályát érintő fejlesztések okán célszerű lenne a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont (a
továbbiakban: Kalandpark) részére a sípálya műanyag elemeinek az átadása.
Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését.
Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal– egyhangúlag –
az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Szabó János képviselő: Kérte az előterjesztés bővebb kifejtését, hogy a televízió nézők is
értsék, miről van szó. Megkérdezte, hogy az elkövetkező 5-10 évben az önkormányzat kívánjae eladni, értékesíteni a Kalandparkot.
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy nyilatkozatban mondaná el az előterjesztés
kibővítését, mivel elkerülte a képviselő úr figyelmét, hogy a rendkívüli ülésről csak
összefoglaló híranyag készül. Elmondta, hogy a műanyag sípálya nyilvántartásával az
önkormányzatnak kell foglalkoznia, úgy hogy ezalatt nem üzemelteti a sípályát. Az
értéknyilvántartásban leíródott a sípálya és az összes többi elem is, melyre az önkormányzat
pályázott. Elmondta, hogy ez egy technikai, adminisztratív dolog, és azért kerül át a
Kalandparkhoz, hogy a továbbiakban ők vezessék és kezeljék a nyilvántartásokat.
Arra a kérdésre, hogy az elkövetkező 5-10 évben értékesíteni kívánja-e a Kalandparkot az
önkormányzat, nemmel válaszolt. Elmondta, hogy az önkormányzati ciklus 2024-ig tart, eddig
az időpontig az önkormányzatnak nincs oka eladni a Zemplén Kalandparkot, mivel úgy tudja,
hogy forgalomképtelen vagyonelemek közé tartozik, költségvetési szervről van szó, nem
gazdasági társaságról. Jelenleg is komoly fejlesztési beruházások folynak a Kalandpark
területén, úgy gondolta, hogy nem érdeke a következő testületnek sem eladni a Kalandparkot.
Szabó János képviselő: Kérte, hogy ha alpolgármester úr szeretne szerepelni a televízióban, és
nyilatkozatot tenni a képviselő-testületi ülésről, akkor említse meg ezt az előterjesztést,
nyugtassa meg a televízió nézőket, hogy Mészáros Lőrinc nem teszi be a lábát a Kalandparkba.
Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, képviselő úr azzal, hogy ijesztgeti Mészáros
Lőrinccel a sátoraljaújhelyi lakosokat, biztos jele annak, hogy hamarosan elkezdődik a
választás. Nem Mészáros Lőrinc vette meg a Várhegy Üdülőt, nem ő építette a három csillagos
szállodát a Rákóczi Táborban, és a városban nincsenek egyéb más ingatlan beruházásai sem.
Megismételte, hogy az önkormányzatnak nem áll szándékában eladni a Kalandparkot.
Elmondta, hogy képviselő úr kérte az előterjesztés bővebb ismertetését, mivel összefoglaló
készül, így nyilatkozat formájában tehet ennek eleget.
Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem kapta meg az előterjesztést, és
megkérdezte melyik bizottság tárgyalta.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy napirendre fel lett véve, a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta, alpolgármester úr javaslatára.
Palicz István képviselő: Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta, részletesen átbeszélték az
előterjesztést. A kérdés is suta, mert ha így lenne, hogy az önkormányzat szándékában állna
eladni a Kalandparkot, vagy annak bármely részét, úgy gondolta, hogy az önkormányzati
vagyonhasznosítási napirendi pontnál ott szerepelne, a bizottság tárgyalná, továbbá a képviselő
testület is döntene róla. Elmondta, hogy szó sem lehet az eladásról, hiszen a jövőben a jelenlegi
beruházásokból számít a város jelentős összegű bevételre, melyből lehet finanszírozni azokat a
fejlesztéseket, beruházásokat, amelyekben hiányt szenved a város.
Szabó János képviselő: Elmondta, hogy nem irigyli a Zemplén Televízió szerkesztőit, hogy
hogyan fognak egy összefoglalót készíteni a rendkívüli testületi ülésről.
Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy azt a bizottsági meghívót megkapta, amely
bizottságnak a tagja. Kérte, hogy a bizottságok meghívóit minden képviselőnek küldjék meg,
mert szeretne más bizottsági ülésen is részt venni, valamint kérte, annak a lehetőségnek a
megteremtését, hogy a bizottsági üléseken minden képviselő részt vehessen.
Róth József képviselő: Megkérdezte polgármester urat, hogy az üveghíddal kapcsolatban tude valamilyen új információt elmondani a pályázatok tükrében.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy képviselő úr nem tudta, hogy a
véleményeknél tartanak, és erre a kérdésre a választ nem most fogja megadni. Elmondta, hogy
az önkormányzatnak nem áll szándékában eladni a Kalandparkot, sőt minden fejlesztés, ami
idegenforgalmi szempontból fontos a városban, és folyik a továbbiakban is, egészen addig
fogják folytatni, amíg az önkormányzat olyan pénzügyi helyzetbe nem kerülhet ezek által, hogy
függetleníteni tudja magát a pályázati rendszerektől, és a külső gazdasági behatásoktól.
Elmondta, hogy a testületi ülés egy munkaülés, nem a szereplésről szól, hanem azokat az
előterjesztéseket tárgyalják meg, amelyek soron következnek. A nyilvánosságot úgy is meg
lehet adni minden településen, hogy a nyílt ülésre elmehetnek meghallgatni, Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata a televízió közvetítést választotta. Elmondta, hogy közeledik a választás,
azonban kérte képviselő társait, hogy a testületi ülésen az előterjesztésekkel foglalkozzanak.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta a műanyag sípálya elemeinek átadására vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
434/2021. (X.7.) határozata
a "műanyag sípálya" Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont részére történő átadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul „a műanyag sípálya”
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont részére történő átadásához.

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves
működési támogatásának megemelésére
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Seres Péter igazgató urat, hogy van-e
kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.
Mivel szóbeli kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács
Tamás és Palicz István képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági,
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseit.
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 7 igen szavazattal– egyhangúlag –
az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a támogatást a lakosság adóiból adják, nem
mindegy milyen áron tartják fenn a Zemplén Televíziót, és nem mindegy milyen a
műsorszerkezete, mennyire sokszínű az a tájékoztatás, amit a televízió nyújt. Ennek azért van
különös jelentősége, mert választási év következik. Kérte, hogy a televízió adjon tájékoztatást
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a testületi ülésen elhangzott kisebbségi véleményről is, amennyiben nem közvetítik a testületi
ülést.
Szabó János képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen kérdéseit feltette igazgató úrnak,
ahol korrekt válaszokat kapott. Meg lehetett tudni, hogy a bevétel kiesés miből adódik,
optimistán volt tervezve a 18 milliós reklámbevétel. Elmondta, hogy nem a helyi vállalkozások,
reklámhirdetések lettek kevesebbek, hanem az országos hirdetések csökkentek le, amit lehet a
pandémia következményeire fogni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a tavalyi reklámbevétel jó volt, ebben az
éven viszont nem. Különös tekintettel a rádióra, nagyon nagy térséget ölel fel a sugárzási
terület, minden irányban, határon túl is. Elmondta, hogy vagy a csapatból kell kijelölni egy
embert, vagy az ügyvezető feladata lesz, esetleg valakivel szerződést kell kötni, hogy a
kínálkozó lehetőségek kihasználásával minél több reklámszerződés kerüljön megkötésre a
Zemplén Televízió által.
Jelen van az idegenforgalom, nagyon sok pénz mozog különösen Tokaj-hegyalja térségében.
Elmondta, hogy a rádió fogható Nyíregyházán, Debrecen és Miskolc egyes részein, rengeteg a
kis- és nagyvállalkozás, a multi cégek, időszakos események, amelyekről érdemes hírt adni,
érdemes és szükséges reklámozni. Elmondta, hogy keserves munka, sokat kell dolgozni,
komoly házi feladat a későbbiekre nézve..
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves működési támogatásának
megemelésére vonatkozó előterjesztést.
Szavazás: A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
435/2021. (X.7.) határozata
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. éves
megemeléséről

működési

támogatásának

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió Közhasznú
Nonprofit Kft. részére a megfelelő működés érdekében 6.000.000 Ft összegű támogatást
biztosít.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

3. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra
Mivel szóbeli kiegészítés 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag
– az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára, mely a Sátoraljaújhely,
Rákóczi u. 42. szám alatti ingatlan elidegenítéséről szól, 2.338.600,- Ft induló licitáron.
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Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás előterjesztést 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:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
436/2021. (X.7.) határozata
önkormányzati vagyonhasznosításról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a
tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 1078/A/2 helyrajzi számú,
természetben Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 42. szám alatti, 60 m2 alapterületű, komfortos
komfortfokozatú ingatlan 18/53-ad tulajdoni részét.
Kezdő licitár: 2.338.600,- Ft
Nyertes pályázó: a liciteljáráson a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó.

4. Napirendi pont: Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási
karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a kérdések pótolva lettek, amelyek a
múltkori ülésen felvetésre kerültek.
Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Schweitzer Tamás képviselőt, hogy a
Városüzemeltetési Bizottság döntéséről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen megtárgyalásra
került, és a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a
képviselő-testület számára.
Kérdések, vélemények következtek.
Pasztorniczky István képviselő: Megköszönte a válaszokat. Elmondta, hogy a kiküldött
anyagban a közvilágítási leltár nem nagyon olvasható, ezért kérte, hogy küldjék meg részére
írásban, vagy másolatban, mivel foglalkozik e témával.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy az írásos anyag papíralapon és elektronikus úton
is olvashatóan megküldésre kerül képviselő úr részére.
Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra
javasolta a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási
munkákról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést.
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-testülete
437/2021. (X.7.) határozata
a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról
szóló tájékoztató elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási tevékenység
végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztatót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

5. Napirendi pont: Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az aljegyzői pályázatra határidőn belül
három pályázat érkezett be. Az egyik pályázó időközben visszalépett. Jegyző úr döntése alapján
dr. Fazekas Márk kapta meg a feladatkört a Polgármesteri Hivatalban. Jó munkát kívánt részére.
Róth képviselő korábban feltett kérdésére, az üveghíddal kapcsolatban elmondta, hogy a
támogatási szerződés az önkormányzat részéről hétfőn aláírásra került, amint azt a
Pénzügyminisztérium is aláírja, átadásra kerülhet a munkaterület, elkezdődhet a munka. A
munka a tervezői feladatokkal kezdődik, el kell készülnie a kiviteli terveknek. Amihez nem kell
kiviteli terv és engedély az a tereprendezés.
Elmondta, hogy az előző napon írta alá a támogatási szerződést a Bortemplomra vonatkozóan,
valamint van még egy beruházás, amelyben a városban lévő és jelentőséggel bíró, helyi
védettség alatt álló épületek felújításáról van szó. Ki kell majd választani azokat az épületeket,
amelyek bekerülnek ebbe a felújítási programba.
Elmondta, hogy egy hotel építése kapcsán is, a pályázati kiírás egyeztetése van folyamatban a
Pénzügyminisztériummal, remélte, hogy a jövő hétre elfogadásra kerülnek a pályázati feltételek
és a pályázat kiíródik, valamint ha lesz jelentkező, elindulhat a beruházás.
Elmondta, hogy jövő héten kapják meg a meghívót a képviselő urak a jövő hét szerdán 11
órakor megtartásra kerülő sajtótájékoztatóról, melynek keretében indul meg a 37-es főút
felújítása. A helyszín a kerékpárúton a 37-es főút irányába a Székely-kapunál lesz.
Pasztorniczky István képviselő: Örömét fejezte ki, hogy elindul a 37-es főút fejlesztése, mert
az egyik legveszélyesebb része a Sátoraljaújhely és Sárospatak közötti szakasz. Elmondta, hogy
műszaki tartalmat nem említett polgármester úr. Megkérdezte, hogy szélesítés lesz-e, vagy
plusz sávbővítés. Elmondta, hogy az üveghíd beruházásának költségkerete 2,5 milliárdról 4
milliárdra emelkedett sajtóhírek szerint, nem tudja azonban, hogy az infláció miatt emelkedett
vagy a műszaki tartalom bővült. Elmondta, hogy magánszemélyként írt egy levelet
polgármester úrnak március 30-án, a Várhegyen zajló útépítéssel kapcsolatban. Az úttal
szomszédos zártkertek megközelítő útját eltorlaszolták, használhatatlanná tették az új út
bővítése kapcsán. Elmondta, hogy bővebb információt szeretne válaszként, valamint a
megküldött levelét eljuttatja jegyző úr részére is.
Róth József képviselő: Elmondta, hogy a közösségi médiában nagy felháborodást keltettek a
Kazinczy utcán történt fakivágások. Valószínű az üveghíd beruházásánál is kell majd fát
kivágni, valamint májusban a Kazinczy-kertben is vágtak ki fát.
Elmondta, hogy lezajlott az előválasztás, és sátoraljaújhelyi kihívója lesz a Fideszes
képviselőjelöltnek.
Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy ő még nem tudja ki lesz a sátoraljaújhelyi
kihívó fél, mivel csak akkor lesz hivatalos, amikor a jelöléseket, az ajánlásokat benyújtják és
azok elfogadásra kerülnek.
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Szabó János képviselő: Megkérdezte, hogy a kivágott fákkal mi fog történni, mi lesz a sorsuk.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a 37-es főúttal kapcsolatban a
sajtótájékoztatón minden elhangzik majd. A fakivágásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet telephelyére kerülnek a kivágott fák, amikből fapadok,
kerti bútorok készülnek, a vékonyabb részekből pedig tüzelő. Nem kérdezte még meg a
Városellátó Szervezet vezetőjét, hogy mit szándékoznak tenni ezzel a famennyiséggel.
Elmondta a Kazinczy-kertben történt fakivágással kapcsolatban, hogy a terület nem az
önkormányzaté, valamint nem önkormányzati beruházás volt, hanem a Petőfi Irodalmi
Múzeum uniós pályázata. A Kossuth-kert, ahol jelenleg is folynak a munkák, már a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat beruházása. A Kazinczy utcai fakivágásokkal
kapcsolatban átadta a szót alpolgármester úrnak.
Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy képviselő úr a közösségi médiát hozta fel
forrásként, ezért felolvasta a 2021. május 3-ai bejegyzését.
Elmondta, hogy ez egy nagyon hangsúlyos szakmai kérdés, több éves előkészítő folyamatnak
az eredménye. Voltak az elmúlt években fakidőlések, amelyek során személyi sérülések
szerencsére nem történtek, de amennyiben történik az a város felelőssége.
Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy az eddigi tapasztalat és gyakorlat az volt, hogy
a tönkrement vagy a kivágni kényszerült fákat facsemetékkel pótolták, azonban a csemeték nem
fejlődtek megfelelően a nagy fák árnyékában. Elmondta, hogy nagyon nehéz volt a fakivágások
mellett dönteni, de ez teljes mértékben szakmai kérdés.
Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a „sétáló utcán” lévő fák gyökerei nyomják fel a
térkövet, megkérdezte, hogy ezek elkerülésére, és esetlegesen nagyobb kár megelőzőse céljából
van-e valamilyen terv.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy valóban nem segítenek a „sétáló utca”
burkolatának a fák gyökerei. A vizsgálat után csak azoknak a fáknak kivágással számolnak,
amelyek balesetveszélyt jelentenek. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely szerencsés helyen van,
hiszen a Városháza épületétől 15 perc alatt el lehet jutni a Májuskút utca felé, vagy a
Felsőzsólyomka felé az erdőbe.
Kérte jegyző urat, hogy szervezzen egy találkozót a képviselő tagok, a külsős bizottsági tagok
és minden érdeklődő részére, ahol a fa vizsgálatát végző szerkezet működését bemutatják a
gyakorlatban.
Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 órakor berekesztette.

K.m.f.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester
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