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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről. 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. január 27. napján 8 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 Péter 

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

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

Kuczik Júlia Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Kababik Edina Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Madák Tímea 

osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak:dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta 

osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: rendhagyó módon kezdte a képviselő-testületi ülést, 

elmondta, hogy a tegnapi napon egy tűzeset történt a Jókai utcában, ahol egy 80 éves idős 

hölgy lakott, aki az eset következtében nem találta a ház kulcsát. A tűzoltók kihívásra 

kerültek. Köszöntötte Tokacs Levente urat, aki kívülről az ablakon át hozta ki az ott lakó 

hölgyet a testi épségének kockáztatásával. Megköszönte az életmentést és példaként 
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ajánlotta mindenki számára. Ennek emlékére átadta a mentésről szóló emléklapot Tokacs 

Levente részére, valamint egy díszdobozban lévő karórát.  

 

A képviselő-testület tagjai köszönetüket fejezték ki.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 

12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek más 

javaslat. Amennyiben nincs ő javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést 1/A napirendi 

pontként felvenni a napirendek közé.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 

megalkotására vonatkozó előterjesztést 1/A napirendi pontként kerüljön felvételre a 

napirendek közé.  

 

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

egyhangúan - elfogadta a javaslatot. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott 

el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének 

elfogadását. 

 

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

egyhangúan - elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirend előtt: 

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

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 

1/A Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletének megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre 

szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek 

módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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5. Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez 

valócsatlakozási szándék támogatására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

6. Előterjesztés a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Kollégium tulajdonba adására  

Előterjesztő:dr. Terdik Sándor jegyző 

7. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

11. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

12. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

13. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés köztisztasági közigazgatási bírság elleni fellebbezés elbírálására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy 2021. december 19. napján 

Aranyvasárnap ajándékot osztott alpolgármester úrral a város közterületein és 

templomaiban, ugyanezen a napon a Szent István Király Római Katolikus Templomban 

Vastag Csaba és zenekarának adventi koncertjére került sor. December 20-án az 

intézményvezetőknek köszönte meg egész éves munkájukat, majd a Prec-Cast Kft. új 

vezetőjével tárgyalt. December 21-én a Polgármester Ösztöndíját Markovics Patrik a Trefort 

Ágoston Szakképző Iskola tanulója részére adta át, ugyanezen a napon a Polgármesteri 

Hivatal osztályvezetőivel és munkatársaival találkozott a Díszteremben.  

2022. év első perceiben a város főterén köszöntötte Sátoraljaújhely lakóit. Január 4-én a 

Zemplén Kalandpark igazgatójával tárgyalt a téli szezonkezdésről, január 12-én Pálházán a 

Polgármesteri Hivatalban találkozott a térség, valamint Alsó- és Felsőberecki 

polgármesterével egy civil szervezet, térségfejlesztési egyesület alapítása kapcsán, 

ugyanezen a napon Soltész Miklós államtitkár úrral, Sátoraljaújhely Város Díszpolgárával 

tartott sajtótájékoztatót a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Kollégiumban, bejelentésre került egy 50 millió forintos fejlesztési csomag az 

iskola számára. Hozzátette, hogy késő délután Godzsák Attila munkájaként „A 100 éves 

sátoraljaújhelyi cserkészet története 1921 és 1948 között” című könyv bemutatója zajlott a 

Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd Tóth Zoltánt 90. születésnapján köszöntötte Szőnyi 

István képviselő úrral. Január 13-án a civil szerveztek vezetőivel, január 14-én a 
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vállalkozások képviselőivel találkozott az ez évi várható önkormányzati lehetőségekről, 

majd dr. Csiba Gábor egészségügyi referenssel egyeztetett a járóbeteg ellátással 

kapcsolatban. Január 17-én Rácz-Tóth Nikolettával a Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

vezetőjével elkezdődtek a költségvetési egyeztetések az intézményvezetőkkel, jegyző úr 

irányításával. Január 18-án Balázs Petra, a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja lett a 

2022-es év első „Polgármester ösztöndíjasa”, majd Tóth Sándort köszöntötte 90. 

születésnapja alkalmából. Január 20-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

ünnepi ülésére került sor, ahol Erdő Zoltán tárogatóművész Erdélyi Magyar Örökség Díjat 

kapott, gratulált az elismeréshez. Január 21-én a Magyar Nyelv Múzeumában díszünnepség 

került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából, melynek keretében a 

Közművelődési Díjat adta át a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia részére, valamint 

megköszönte Bolváry-Takács Gábor rektor úrnak az ünnepi beszédet. Január 23-án az 

ökumenikus imahét záró eseményén a Szent István Király Római Katolikus Templomban 

lehetett részt venni, ahol Kádár Ferenc református tiszteletes úr prédikációja hangzott el. 

Megemlítette Lóczi Tamás esperes, érseki tanácsos karácsonyi prédikációját, amelyről úgy 

gondolta, hogy mindenkinek hallania kellene. Ugyanezen a napon délelőtt Szepsi Laczkó 

Máté emléktáblájánál megemlékezés zajlott az első aszúbor készítőjéről, ezt követően 

borszentelés keretében az önkormányzat borát is megszentelték.  

Elmondta továbbá, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem eddigi működésének egyik jelentős 

eseménye zajlott le január 25-én. A tokaj-hegyaljai települések és az egyetem közötti 

keretmegállapodások létrejötte új időszámítás kezdetét is jelenti a térségben. A történelmi 

pillanat fontosságát a zárt borvidéket alkotó 27 település valamennyi polgármesterének 

jelenléte támasztotta alá. A pedagógusképzés mellett, két új irányt szabott meg az egyetem 

vezetése, illetve a kuratórium, az egyik a szőlészet és borászat, a másik az idegenforgalom.  

 

 

1/A Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megalkotására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elmondta, hogy az előterjesztés rendeletalkotásról szól, 

tekintettel arra, hogy a felhatalmazó jogszabály is változott. Korábban már említésre került, 

hogy a létrehozott jogász team felülvizsgálja az önkormányzat rendeleteit, és a munka során 

javaslatot tesz a rendeletek módosítására, vagy amennyiben a módosítás nem lehetséges 

vagy nem elégséges javaslatot tesz új rendelet megalkotására. Ennek eredményeként minden 

képviselő-testületi ülésen napirendre kerül egy-két olyan rendelet, amely módosításra szorul. 

Megemlítette, hogy a mostani felülvizsgálatra kerülő rendelet a 9/2004. (III.22.) 

önkormányzati rendelet, amelynek előterjesztése és szövegszerű javaslata a képviselőknek 

kiosztásra került. Kettő érdemi változás van a rendeletben a korábbi rendelethez képest, az 

egyik, hogy az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatban a pályáztatás az ingó 

vagyonnál 1 millió forint bekerülési értékhatár felet volt kötelező, ami most 5 millió forintra 

kerülne felemelésre, tekintettel a gazdasági helyzet változásaira, és az árak növekedésére. A 

másik érdemi változás az, hogy a mellett, hogy az ingatlan vagyon meghirdetése ugyanúgy 

pályáztatás alapján történik, mint eddig, de 35 millió forint feletti kötelező országos 

napilapban történő meghirdetés a gazdasági helyzet változásaira, az árak növekedésére 

tekintettel 500 millió forintra kerülne megemelésre. Más lényeges változás nincs a 

rendeletben, de tekintettel a korábbi tapasztalatokra és példákra a LoxLex rendszerbe történő 

feltöltés és a rendszernek történő megfelelés miatt kisebb változások, és új számozások 

történtek a korábbi rendelethez képest. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Palicz István képviselőt, hogy 

ismertesse az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte a 35 millió forintos értékhatár esetében, hogy 

átlagosan évente mennyit költött az önkormányzat az országos napilapban történő 

meghirdetésekre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: nem költött az önkormányzat országos napilapban 

történő meghirdetésre.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: nem értette az értékhatár emelését, úgy gondolta, hogy 

ezzel a kereslet szűkítése valósul meg. Véleménye szerint meglehetősen nyomottak az 

ingatlan árak, országosan miért nem juthatnak információhoz az érdeklődők.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: akkor van licit kiírva egy ingatlanra, ha van érdeklődő. 

Az egymillió forintot, amibe egy országos napilapban történő hirdetés kerül, nem szeretné 

kidobni az ablakon, hanem jó, hasznosabb célra fordítani. Azon beruházások esetében, amik 

munkahelyeket létesítenek, pénzt fektetnek a zöldmezős beruházásba, a beruházók először 

hosszú hónapokon keresztül megnézik a területet, megvizsgálják a munkaerő és a képzési 

lehetőségeket, a közlekedést, az egyéb infrastruktúrát, amely összeegyeztethető az általuk 

elképzelt fejlesztéssel, és ha mindenben megfelel, akkor bejelentkeznek a vásárlásra, és csak 

ezután ekkor kerül kiírásra a licit a helyben szokásos módon.   

 

Szabó János képviselő: nem mondható hogy nagyon nyomottak az árak Sátoraljaújhelyen, 

az ingatlan árak olcsóbbak, mint Budapesten. Bizottsági ülésen tartózkodott a szavazásnál, 

azonban polgármester úr és jegyző úr tájékoztatása érthetővé tette a rendeletalkotást.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést. 

 

S z a v a z á s : a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelete 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól 
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: kérte a rendelet kifüggesztését, valamint 15 napon 

keresztül a Zemplén Televízió képújságában, és az Újhelyi Körképben történő 

megjelentetését.  

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-

2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről 

szóló tájékoztatás elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy röviden szeretné a tájékoztatót 

összefoglalni, amit mindenki olvashatott. Folyamatban van a város honlapjának megújítása, 

és Sátoraljaújhely applikáció bevezetésére kerül majd sor. Hamarosan beadható lesz a 

pályázat a homlokzatfelújítási programra, ami több épület megújulását jelenti, a belvárosra 

és a kiemelt épületekre vonatkozóan. Az elmúlt két évben a Mártírok útja utolsó szakasza, a 

Dókus utca, Szeder utca, Kopaszka utca, Hosszúláz utca (Széphalom) és a Májuskút utca 

felső szakasza újult meg, 2022-ben a Balassi utca is megújításra kerül.  

Ginop pályázat keretében az újhelyi vár ásatása, látogathatóvá, turisztikai attrakcióvá való 

fejlesztése zajlik. Nem az önkormányzat pályázata, azonban teljes egészében megújul a 

Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont. Ugyancsak Ginop forrásból két libegő épül. 

Bővült a sífelvonó kapacitás és két új "mozgószőnyeg" felvonóval is kiegészült. A Magas-

hegy tetején a Kilátó körül egy lombkorona sétány létesül.  

Folytatódik az úgynevezett szennyvíz derogációs program, több mint 7 milliárd forintból, 

amin belül megújul a szennyvíz telep is. Befejeződött a világörökségi Ungvári-pincék 

felújításának második üteme, folyamatos lesz a rendben tartása és kihasználtsága. Egy 

határon átnyúló fejlesztési programnak köszönhetően Szőlőske és Zemplén településekkel 

közösen elektromos kerékpár hálózat került kialakításra, majd március-áprilisban újra 

kihelyezésre kerülnek a kerékpárok. A széphalmi Kossuth-kert felújítása folyamatban van, 

valamint elkészült a széphalmi Kazinczy-kert.  

Folytatódott a közintézmények energetikai korszerűsítése, a Trefort Ágoston Szakképző 

Iskola és a Lavotta János Zeneiskola kap új nyílászárókat és homlokzati valamint födém 

szigetelést. Két év után van kivitelezője az egészségház energetikai korszerűsítésének. 

A 37-es főút melletti ipari parkban nagyméretű csarnok építése zajlik, és érdeklődő is van a 

területre. A Bortemplom helyszínén is elkezdődött a munka, valamint a két hegyet összekötő 

gyalogos kötélhíd előkészítő munkálatai kezdődtek el.  

Kiírásra kerültek az uniós pályázatok, a Top+ felhívások, több pályázat is benyújtásra kerül, 

az egyik a Károlyi lakótelep csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, valamint a 

Városi Sportcsarnok épületének újra szigetelése, a fűtési rendszer fejlesztése, nyílászárók 

cseréje. A Borbarlang is felvételre került a programok közé, majd folytatásra kerül az 

Ungvári pinceköz és a Zsólyomkai pincesor rehabilitációja.  

Elkezdődik a rendelőintézet energetikai korszerűsítése, amely egy korábban elnyert pályázat 

forrásemelésével támogatást kapott, így a rendelőintézet belső terei, vizesblokkjai is 

megújulnak majd. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat szeretné bővíteni az Egyesített 

Szociális Intézmény Hunyadi utcai központját, elindult egy kisajátítás, és tervezés alatt áll, 

hogy hogyan lehet bővíteni az épületet, mivel a nappali ellátásban résztvevők és a dolgozók 

már nem férnek el jelenlegi helyükön.  

Tovább folytatódott az együttműködés a Miskolci Egyetemmel, valamint jelen van a Tokaj-

hegyalja Egyetem, megkezdődtek a felvételi eljárások. Folytatódott a Hétszínvirág Óvoda 

fejlesztése, Károlyfalván mini bölcsőde létesült. A CLLD pályázat keretében a Kossuth 
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Lajos Művelődési Központ belső terei újulnak meg, jelenleg a Városi Könyvtár belső 

részeinek felújítása zajlik.  

Nagy sikert aratott az első Déryné program Sátoraljaújhelyen tavaly nyáron, elindult a 

Zemplén Fm rádió, és hamarosan elindul az információs portál is a Zemplén Televízió 

üzemeltetésében. A civil szervezetek és az egyházak támogatása folyamatos. 

Több elnyert pénzforrás segített az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásában, 

valamint a pszichoaktív szerekkel kapcsolatban több megbeszélés zajlott az Igazságügyi 

Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, és a rendőrséggel, aminek eredményeként 

szigorítás történt a büntető törvénykönyvben.  

Hozzátette, hogy minél nagyobb számban kell bíztatni a fiatalokat arra, hogy helyben 

próbálják megtalálni boldogulásukat, ennek kapcsán több ösztöndíj pályázat került kiírásra 

az Esély Otthon Sátoraljaújhelyen program keretében.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az előterjesztést 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 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést 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 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: olvasva az anyagot, látható, hogy számos fejlesztés 

valósult meg az elmúlt időszakban. Hiányolta a meg nem valósult fejlesztéseket, visszanézve 

a programokat, vállalt feladatokat, például a Színház köz rendbetétele, a Hősök tere további 

rendezése. Valóban sok pénz érkezett pályázatok útján, ebből a városban nem érzékelnek 

sok mindent, hiszen a hegyen és a Kalandparkban folynak a munkálatok. Elmondta, hogy a 

város népessége csökkent, húsz évvel ezelőtt 18500-ról 13500-ra változott. A beszámoló 

végén olvasható, hogy „Nagyon jó érzés látni, hogy azok a problémák melyek az 1990-es 

évek végén nyomták az önkormányzat vállát mára már teljesen megszűntek.” Nem szűntek 



8 

 

meg, az elvándorlás azóta is jellemző. A másik mondatban a munkaerőhiány szerepel, hiszen 

az aktív korú munkaképes lakosság elvándorol. Az idős lakosságra pedig nagyobb figyelmet 

kellene fordítani, közlekedésüket segíteni akár helyi tömegközlekedéssel.  

 

Szabó János képviselő: bizottsági ülésen elhangzott egy mondat Palicz István elnök úrtól, 

mellyel egyet ért: „azon dolgozunk, és azért teszünk meg mindent, hogy aki itt él szeressen 

itt élni, aki elment vissza akarjon jönni, aki ide látogat itt akarjon maradni”. Úgy gondolta, 

hogyha olyan gazdasági programok valósulnak meg, amelyeket mindegy ki terjeszt elő, 

mindegy ki lesz az aktuális képviselő-testület tagja, ha egy olyan márka kerül megalkotásra, 

amelyet kimondva bárhol a világban Sátoraljaújhely városára lehet gondolni. Remélte, hogy 

a városban mindenkinek az a célja, hogy Sátoraljaújhely előre menjen.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: ha az anyag bizonyos részéről beszélnek, úgy tűnik, hogy 

egyoldalúan született meg, Pasztorniczky képviselő úr nem csinált mást hozzászólásával. 

Polgármester úr szóbeli kiegészítésében az anyagból az ő általa jelentősnek ítélt 

eseményeket emelte ki. Képviselő úr nem említette, hogy az anyagban az is le van írva, hogy 

a pszichoaktív szerek használata nagy probléma, de az elvándorlás a legnagyobb probléma 

a városnak, pályázat keretében az önkormányzat ingyenesen lakás biztosít a fiataloknak, 

hogy itt tudjanak maradni. Hozzátette, hogy a munkanélküliség 1998-ban 18% fölött volt, 

jelenleg 3-5% között van. Gondolatban visszamenve az időben 20 évet az ipari park területén 

elhagyott területeket, pusztaságot láthattunk, jelenleg több üzemet, csarnokot, ahol több száz 

ember dolgozik.  

 

Palicz István képviselő: valóban úgy gondolkodik a városról, ahogy Szabó János képviselő 

úr elmondott, fontosnak tartja, hogy aki itt él érezze jól magát a városban, megfelelő 

biztonságban, elégedett legyen a természeti szépségekkel, az épített könyvezettel is, 

munkájából, tisztes jövedelméből meg tudjon élni. Arra kell törekedni, hogy az 

elvándoroltak lássák a városról a képeket, a híreket, és gondolják úgy, hogy van miért és van 

hová hazajönni. Hozzátette, hogy jelenleg csak beszélnek a nagyléptékű fejlesztésekről, 

amelyek rövidesen megvalósulnak, majd ezek a fejlesztések fogják megadni a lehetőséget 

arra, hogy a további fejlesztésekre sor kerüljön.   

 

Csernai Ferencné képviselő: Sátoraljaújhely város vezetése eddig is és ezen túl is elkövet 

mindent, hogy fejlődjön a város és a fejlődés folytatódhasson. A napokban foglalkozott az 

elkészítendő emlékkönyv kapcsán egy visszaemlékezés összeállításával, és elcsodálkozott, 

hogy a körzetében húsz év alatt 11 utca, számos járda újult meg, intézményfejlesztések – 

kórház, szociális intézmények, óvoda, mini bölcsőde létesítése –, korszerűsítések valósultak 

meg, melyek az anyagban leírásra kerültek. Elmondta, hogy a lezajlott, és folyamatban lévő 

fejlesztéseket nem szabadna leértékelni. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: hallva a vitát, úgy gondolta, hogy van mire büszkének lenni, 

az ellenzék részéről vannak kritikák megfogalmazva, melyek tudva levők. Felhívta a 

figyelmet, hogy a kalandparkon kívül nem látnak mást, ami sajnos megszokássá vált, és 

kevés figyelem helyeződik másra, hogy a Városháza épülete egyszer már megújult, hogy 

van szökőkút, és annyi minden van még, ami a 90-es években még nem létezett. A 

turizmusban dolgozók már beszélnek a kalandparkról, a magyar kultúra kapcsán a Magyar 

Nyelv Múzeumáról, 16 éve működik a táncfesztivál is. Sátoraljaújhely tudatosítása 

megvalósul lassan, de biztosan.  

 

Pasztorniczky István képviselő: örömét fejezte ki, hogy hozzászólásával lehetőséget adott 

képviselő társainak a téma kifejtésére. Elmondta, hogy van egy sikerágazat, a média, a 

kommunikáció, ami újabb csatornával bővül Sátoraljaújhelyben, amelyet egyoldalúnak tart.   
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Sebes Péter képviselő: csak olyan egyeztetéseken vett részt, amelyeket polgármester és 

alpolgármester kezdeményezett, megköszönte munkájukat. Vannak természetesen hibák, aki 

dolgozik, hibázik is. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: visszagondolt az elmúlt 2-3 évre, és nem emlékszik, hogy a  

Zemplén Televízió foglalkozott volna a nagypolitikával, és polgármester úr sem nyilatkozott 

politikai témában.  

 

Kracson Norbert képviselő: úgy gondolta, hogy Sátoraljaújhely „fent van a térképen”. 

Tudják, hol van a 100. országzászló tudják, hogy a Rákóczi Szövetség dolgozik a Vár-

hegyen. 

 

Palicz István képviselő: a fejlesztések esetében át kell gondolni azt, hogy honnan jutott el 

napjainkig a város. Vannak szerencsésebb városok. Úgy fogalmazott, mint a pedagógiában, 

hogy a fejlődés mértéke nagyobb önmagához képest. Hozzátette, hogy fejlődik a kettévágott 

város, amelyet beszorítottak a hegy lábához.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: amikor a város vezetője lett tapasztalta, hogy történelmi 

hátrányból indult a város, amelyet nem az itt élők okoztak, hanem a történelem viharai. Új 

gondolkodásmóddal, menedzselni kellett a várost, valamint a szociális kérdésekkel is 

foglalkoztak. Hozzátette, hogy nagyon sok pályázati támogatás érkezett a városba, ami 

nemcsak arról szól, hogy beadásra kerül a pályázat, hanem rengeteget kell utána járni, és 

kőkeményen meg kell dolgozni minden egyes pályázat sikeréért. Az óvodaigazgató asszony 

elmondása alapján folyamatosan nő a gyermeklétszám, valamint a lekért 

belügyminisztériumi nyilvántartás szerint Sátoraljaújhely lélekszáma 14.611 fő. Továbbá 

elmondta, hogy meg kell nézni régen mennyi munkahely volt, és jelenleg mennyi van, ezért 

csökkent a munkanélküliek száma. Megköszönte a javaslatokat, jegyző úr, aljegyző úr és a 

kollégák közreműködését. A kampány ideje alatt is felül kell emelkedni az országos 

problémákon, valamint kiemelte, hogy a képviselő-testületi ülése egy munkaértekezlet.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2022. (I.27.) határozata  

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, 

fejlesztés programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztés programjának időarányos 

teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester úr 9:14 órakor távozott az ülésről.  

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2020-2021 évet 

tartalmazza, a veszélyhelyzet miatt 2021 év elején nem került megtartásra képviselő-testületi 

ülés, ezért a beszámoló előterjesztése is elmaradt. Kérte a kiküldött előterjesztés 

módosítását, tekintettel arra, hogy az organogram változása, illetve az önkormányzati 

tanácsadó titulus nem került bele az eredeti tervezetbe. A módosítási javaslat a bizottsági 

üléseken, valamint a képviselő-testületi ülést előtt is kiosztásra került, amellyel együtt kérte 

elfogadni a beszámolót. Hozzátette, hogy a 2020-2021 évben rengeteg változás történt a 

Polgármesteri Hivatalban, 2021. április 1-vel vette át a hivatal vezetését, új osztály alakult, 

feladatok kerültek átcsoportosításra, elmondható, hogy minden osztályvezető személye 

kicserélődött, megfiatalodott az osztályvezetői struktúra, fiatalosítás jellemző a hivatalon 

belül is. Úgy gondolta, hogy nagyobb változásra a közeljövőben nincs szükség, a 

polgároknak az ügyintézési rendszert fenntartva, az ügyintézéssel kapcsolatos színvonalat 

emelve ellátandó a Polgármesteri Hivatalban történő kötelező és vállalt munkák.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

előterjesztést a kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.  

 

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

megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.  

 

Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.  

 

Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 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 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára. 

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 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 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára. 

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: látható, hogy a vezetői állomány lecserélődött jegyző úrral 

együtt, sok sikert és eredményes munkát kívánt. Elmondta, hogy a választási kampány is új 

feladat lesz jegyző úr részére, melyhez sok sikert kívánt.  
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dr. Terdik Sándor jegyző: az osztályvezetők kiválasztása szakmai és hozzáállás alapján 

történt, van még hova fejlődni, tapasztalatot kell szerezni, amelyet minél hamarabb 

szeretnének megoldani. Hozzátette, hogy a választásra fel vannak készülve, minden 

választási iroda tag tudja a feladatát, minden jogszabályi előírásnak meg fognak felelni, 

hozzá tette, hogy a választás itt az OEVI-n és a hozzánk tartozó HVI-k területén is 

zökkenőmentesen fog lezajlani.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2022. (I.27.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót – a határozat 

mellékletét képező kiegészítéssel. 

 

A határozat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének 

és költségtérítésének megállapítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az Mötv. változásának megfelelően került az előterjesztés 

előkészítésre tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő – a település lélekszámának 

figyelembe vételével – a polgármester fizetését. A képviselő-testületre hárul az 

alpolgármester bérének a megállapítása, amelyet a polgármester bérének a 70-90% között 

lehet megállapítani. Az előterjesztés a 90%-ot támogatja. Kérte a képviselő-testületet, hogy 

az előterjesztésnek megfelelően az alpolgármester bérének 90%-ban történő megállapítását 

támogassa, és a polgármester bérével együtt a határozat megszavazásával hagyja jóvá.  

 

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy alpolgármester úr nincs a teremben, 

személyét tekintve a szavazás alkalmával tartózkodni fog.  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a polgármester és az alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2022. (I.27.) határozata  

a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-ában foglaltak alapján 2022. 

január 1. napjától a polgármester  

 

Illetményét havi   975.000,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi   146.250,-Ft-ban  

 

határozza meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2022. (I.27.) határozata  

az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§-ában foglaltak alapján 2022. 

január 1. napjától az alpolgármester  

 

Illetményét havi   877.500,-Ft-ban, 

Költségtérítését havi   131.625,-Ft-ban  

 

határozza meg.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal  

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrendezési 

eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

kérte Palicz István és Kracson Norbert képviselőket, hogy ismertessék a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási, valamint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottságdöntését. 

 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  
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Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2022. (I.27.) határozata  

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 3. 

számú mellékletében felsorolt környezetvédelemért felelős szervek véleménye és az 

előterjesztésben leírt indokok alapján nem szükséges a Sátoraljaújhely város 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat 

elkészítése. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért 

Egyesülethez valócsatlakozási szándék támogatására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: korábban voltak többcélú kistérségi társulások, 

amelyek kötelezően létrehozandó szerveződések voltak, amikor már nem volt kötelező, több 

helyen megszűntek, vagy megmaradtak más formát választva. Véleménye szerint nagyon 

nagy szükség van az együttműködésre térségi szinten. Alsó- és Felsőberecki településsel 

kiegészítve hívta össze polgármester társait, javaslatot téve arra, hogy egy térségfejlesztési 

együttműködést valósítsanak meg egyesületi formában. Az egyesületi formának oka, hogy 

idővel pályázóképes lesz, nagyon sok Európai Uniós pályázat volt az elmúlti időszakban, 

amelyekben civil szervezeteket, egyesületeket kellett bevonni partnerként. Meg kell adni a 

lehetőséget a térség szempontjából egyesületi formában, ehhez 10 polgármesternek kell 

belépnie önkormányzati felhatalmazással Sátoraljaújhely városával együtt.  

 

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: üdvözölte a kezdeményezést, remélte, hogy sikeres lesz. 

Korábban már több partnerségi programot próbáltak elindítani. Hozzátette, hogy 

Sátoraljaújhely nemcsak nevében hívja magát Zemplén Fővárosának, hanem tetteiben is.  
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért 

Egyesülethez valócsatlakozási szándék támogatására vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2022. (I.27.) határozata  

a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozási 

szándék támogatásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely és Hegyköz 

Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozást az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően támogatja. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester úr 9:30 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 

Általános Iskola és Kollégium tulajdonba adására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előző ülésen lekerült a napirendről a   Magyar-Szlovák Két 

Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégiummal kapcsolatos 

tulajdonátruházási szerződésről szóló előterjesztés. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 

előírja, hogy a köznevelési intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingó 

és ingatlan vagyont ingyenesen a fenntartó nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kell adni. 

Kiegészítéssel élt az előterjesztéshez, hogy a tulajdonátruházási szerződés – ami tartalmazza 

az előterjesztés mellékletét – 6. pontjában van egy tulajdoni lapon történő bejegyzési 

kötelezettség  ”…Tulajdonba adó kérelmezi a 15 évre szóló elidegenítési tilalom 

bejegyzését.” A szerződést összeállító ügyvéd az egyeztetésen felajánlotta, hogy mivel a 

tulajdonbejegyzést a földhivatalnál meg kell tennie, átvállalja a 15 évre szóló elidegenítési 

tilalom bejegyzését is. A bizottsági ülésen több vitát is kiváltott az előterjesztés, elmondta, 

hogy törvény által meghatározott kötelező vagyonátruházásról van szó. Egy külön fórum is 

létrejött annak érdekében, hogy a tulajdonátruházással kapcsolatban felmerülő problémákat 

meg tudják beszélni és, hogy ne maradjon kérdés senkiben.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a 

Gazdasági, Városfejlesztési és a Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést jegyző úr által kiegészítéssel együtt. 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: a törvény által előírt aktust kell végrehajtani. Véleménye 

szerint jó itt nemzetiséginek lenni, ingyenes vagyonjuttatásban részesülnek. Költői kérdést 

tett fel, hogy a kölcsönösség érvényesül-e.  

 

Csernai Ferencné képviselő 9:32 órakor elhagyta az ülést.  
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 

Általános Iskola és Kollégium tulajdonba adására vonatkozó előterjesztést az elhangzottal 

szerint. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

7/2022. (I.27.) határozata  

tulajdonátruházási szerződés megkötéséről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (6) 

bekezdése alapján tulajdonátruházási szerződést kössön az Országos Szlovák 

Önkormányzattal (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A., képviseli: Hollerné Racskó Mária elnök 

asszony) a határozat mellékletét képező tulajdonátruházási szerződés szerint a 

Sátoraljaújhely belterületi 1175/4 helyrajzi számú ingatlanra, a leltár szerint nyilvántartott 

állóeszközökre, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközökre, egyéb 

készletekre vonatkozóan.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonátruházási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. január 31. 

 

Felhatalmazza Dr. Nemes Dénes irodavezető ügyvédet a 15 évre szóló elidegenítési tilalom 

bejegyzés elvégzésére a tulajdonba adó részéről. 

 

A határozat a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 

 

Csernai Ferencné képviselő 9:34 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási szerződés 

módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előterjesztés szerint dr. Karika Margit gyermek háziorvos 

praxis közösségbe történő belépése okán kérte rendelési idejének meghosszabbítását 1-1 

órával.  

 

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 elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

8/2022. (I.27.) határozata  

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában, 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra figyelemmel, területi 

ellátási kötelezettséggel bíró I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására dr. Karika Margit 

gyermekorvossal kötött feladatellátási szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint 

módosítja.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződésmódosítások egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.      

 

A határozat a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez év májusában megbízott dr. Fényes Szabolcs beadta 

lemondási kérelmét, amely elfogadásra került. 2022. február 1. napjától Sinka Györgyné 

kerülne megválasztásra a 100% önkormányzati tulajdonban lévő Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjévé. Kérte Sinka Györgyné személyének támogatását.  

 

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 – elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetésére 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-testületének 

9/2022. (I.27.) határozata  

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét 

gyakorolva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. dr. Fényes Szabolcs jelenlegi ügyvezető lemondását elfogadja, 

 

2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:114.§ -a alapján - 5 évi 

időtartamra – 2022. február 1. napjától 2027. február 1. napjáig Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

(székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., adószám: 10747230-2-05, 

cégjegyzék szám: 05-09-001945) ügyvezetőjévé Sinka Györgyné (Karcsa, an.: 

Nagy Borbála; szem.ig.sz.: 126158KE) megválasztja. 

 

Felhívja az egyszemélyes gazdasági társaság törvényes képviselőjét, hogy a szükséges 

intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító 

okiratának módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a Cross-Bike szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 

feladatokat a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet látja el. Kérték, hogy ez a szolgáltatás 

is kerüljön felvételre az alapító okiratban meghatározott szolgáltatásaik közé, így az alapító 

okirat ezzel a kiegészítéssel kerül módosításra.  

 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadásra javasolja 

az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának 

módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

10/2022. (I.27.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásban 

működő Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Módosító Okiratát, valamint a 
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat aláírására.  

Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítás átvezetése céljából a Magyar 

Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges 

dokumentumok megküldéséről.  

 

Határidő: 8 nap  

Felelős: jegyző 

 

A határozat a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: minden évben támogatja Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesületet, azzal hogy 360.000 forint támogatást nyújt egy évre 

működésük és fenntartásuk érdekében. Az egyesület 10-15 fővel látja el polgárőri 

szolgálatukat, hozzájárulva ezzel a közrend és a közbiztonság fenntartásához. Jó kapcsolatot 

tart a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitánysággal, valamint a Közterület-felügyelet tagjaival. 

 

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 – elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület támogatására vonatkozó 

előterjesztést. 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

11/2022. (I.27.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesület támogatásáról   
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesület részére 360.000,- Ft összegű 

támogatást nyújtson a 2022. költségvetési évben működési költségeinek biztosításához. 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Palicz 

István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
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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 részére az alábbiak szerint:  
 

1. vásárolja meg az ingatlan nyilvántartás szerinti 2921/A/12helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. I/4 szám alatti 85 m2 alapterületű, 

összkomfortos komfortfokozatú lakásingatlant 10.650.000,- Ft vételárért 10 havi 

részletfizetéssel. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására.  

 

2. vásárolja meg az ingatlan nyilvántartás szerinti 1723/4helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Fasor utca 18. szám alatti 22 m2 alapterületű, kivett 

garázs, udvar megnevezésű ingatlant 1.390.000,- Ft vételáron. 

 

3. ne idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1323/A/4 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 11. I/2. szám alatti 36 m2 alapterületű 

„társasház” megnevezésű ingatlant.    

 

4. ne idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2263/A/26 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna utca 27. II/2 szám alatti 52 m2 

alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

5. idegenítse el a 2003 gyártási évű Suzuki Swift1.0 GL típusú IHU-728 forgalmi 

rendszámú (Motor típusa: 993 cm3 Benzin39kw) járművet a Sátoraljaújhelyi 

Kossuth Lajos Művelődési Központ részére 45.000,- Ft áron, és állja a gépjármű 

műszaki vizsga díját.   

 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás pontjait a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak szerint.  

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

12/2022. (I.27.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ingatlan 

nyilvántartás szerinti 2921/A/12helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy 

utca 11. I/4 szám alatti 85 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásingatlant 

10.650.000,- Ft vételárért 10 havi részletfizetéssel. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a tárgyalások lefolytatására.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

13/2022. (I.27.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja az ingatlan 

nyilvántartás szerinti 1723/4helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Fasor utca 18. 

szám alatti 22 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlant 1.390.000,- Ft 

vételáron. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

14/2022. (I.27.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem idegeníti el az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 1323/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 

11. I/2. szám alatti 36 m2 alapterületű „társasház” megnevezésű ingatlant.    

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

15/2022. (I.27.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem idegeníti el az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 2263/A/26 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Losárdi 

Zsuzsanna utca 27. II/2 szám alatti 52 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete   

16/2022. (I.27.) határozata  

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elidegeníti a2003 gyártási évű 

Suzuki Swift1.0 GL típusú IHU-728 forgalmi rendszámú (Motor típusa: 993 cm3 

Benzin39kw) járművet a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ részére 

45.000,- Ft áron, és állja a gépjármű műszaki vizsga díját.   

 

 

 

12. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
 

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 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2022. (I.27.) határozata  

a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozat 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
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13. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az egyebek napirenden belül négy téma is 

megtárgyalásra kerül, az első a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, 

határon túli gyermekek részére „Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának megállapítására 

vonatkozó előterjesztés. 

 

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 előterjesztéssel szemben 20 diák 

támogatását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint A támogatást a történelmi Zemplén vármegye 

területén állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 20 gyermek egyszeri 

alkalommal való 10.000,- Ft-os (összesen: 200 000,- Ft) ösztöndíj támogatásban kerüljön 

meghatározatásra.   

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2022. (I.27.) határozata  

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli gyermekek 

részére „Beiratkozási Ösztöndíj” támogatásának megállapításáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata 2022. évben a Rákóczi Szövetséget támogatásban részesítse a 

program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A támogatást a történelmi Zemplén 

vármegye területén állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 20 gyermek 

egyszeri alkalommal való 10.000,- Ft-os (összesen: 200 000,- Ft) ösztöndíj támogatásban 

határozza meg.   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Rákóczi Szövetséget, hogy 

a „Beiratkozási Ösztöndíj” átadásakor kerüljön feltüntetésre, hogy az ösztöndíjban részesülő 

gyermek és szülei részére az ösztöndíjat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

adományozza.   

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

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

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.   

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a következő téma a Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. nyertes pályázatának előfinanszírozására és kezesség vállalására vonatkozó 

előterjesztés. Megkérdezte Seres Péter ügyvezető urat, hogy van-e kiegészíteni valója az 

előterjesztés kapcsán. 
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Seres Péter ügyvezető: elmondta, hogy egy nyertes pályázatról van szó, mely 

utófinanszírozott, ehhez szükséges egy hitelfelvétel, valamint önkormányzati tulajdon révén 

kezességvállalásra is szükség van.  

 

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 – elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes pályázatának 

előfinanszírozására és kezesség vállalására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2022. (I.27.) határozata  

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes pályázatának 

előfinanszírozásáról, és kezesség vállalásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Takarékbank által nyújtott kölcsön 

igénybevételével valósítsa meg a VP6-19.2.1.-101-13-19 számú elnyert pályázatát.  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2021-ben elnyert 19.999.945,- Ft vissza nem térítendő pályázati 

támogatás, - melynek teljes elszámolható összköltsége: 21.052.597.-Ft, - 

előfinanszírozásához szükséges banki kölcsön felvételéhez, valamint a banki kölcsön 

kezességvállalásához. 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte Seres Péter ügyvezető urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásának 

elfogadására vonatkozó előterjesztés kapcsán. 

 

Seres Péter ügyvezető: a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. mint cégforma 

birtokolja és üzemelteti a Zemplén Televíziót, az FM104,9 rádiót, az Újhelyi Körképet és 

rövid időn belül egy hírportál is lesz. A Kft. mint névazonos a Zemplén Televízióval, már 

nem fejezi ki azt, amivel a Kft. foglalkozik. Arra gondoltak, hogy Zemplén Médiacentrum 

Közhasznú Nonprofit Kft. lehetne az új név, régi cégformával.  

 

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

ismertessék a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését. 

 

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

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

képviselő-testület számára. 
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Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási  

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag – javasolja a képviselő-testület számára, hogy ne – rövid nevén – Zemplén 

Médiacentrumnak nevezzék át, valamint kérje fel Nyiri Pétert a Magyar Nyelv Múzeumának 

igazgatóját, vizsgálja meg a névváltoztatás magyarosításának lehetőségét. Telefonon történt 

egyeztetés alapján a Zemplén Médiaközpont elnevezést javasolta.  

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy megmarad-e a Zemplén Televízió név, 

mint a csatorna neve. Két idegen szóként értelmezte a médiacentrum elnevezést, egyszerűbb 

név lehetne a Zemplén Média.   

 

Seres Péter ügyvezető: elmondta, hogy a bizottsági ülésen több javaslat is elhangzott, 

azonban ez nem nyelvészeti kérdés, hanem szakmai. Az országban azokat a szervezeteket, 

amelyek több médiát, több szolgáltatást lát el, médiacentrumnak nevezik szakmán belül. A 

Zemplén pedig a helyi és térségi sugárzási területre terjed ki.  

 

Vélemények következtek. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: szakzsargon a média világában a centrum szó, ez 

alapján tudják megállapítani, hogy a szolgáltatást adó egy vagy több tevékenységet végez. 

Kérdésként felvetődött, hogy ha médiaközpont az elnevezés, hátránya lehet-e a televíziónak.  

 

Seres Péter ügyvezető: hátrányt nem okoz, ez egy cégnév lenne. A központnak van egy 

másik sugallata is, szerinte akár ügyfélszolgálattal is rendelkezhet a cég aminek ez a neve, 

de náluk nem működik ügyfélszolgálat. A szakmán belül a médiacentrum az elfogadott és 

általános elnevezés.    

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. neve Zemplén Médiaközpont-ra változzon. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 5 igen, 1 nem szavazattal, 

6 tartózkodás mellett a javaslat nem került elfogadásra. 

 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. neve Zemplén Médiacentrum-ra változzon. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen, 1 nem szavazattal, 

2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

20/2022. (I.27.) határozata  

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. névváltozásának elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. nevének a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft-re. 

– rövid elnevezéssel a Zemplén Médiacentrumra – történő névváltoztatásához. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozat 

visszavonására és új határozat hozatalára vonatkozó előterjesztés kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: 2021. decemberében meghozott határozat visszavonásáról, 

valamint egy új határozat hozataláról van szó. A start közfoglalkoztatási programhoz való 

csatlakozás a Városellátó Szervezetet érinti, ezért a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal 

történt egyeztetés után arra a következtetésre jutottak, hogy az előző határozatban lévő négy 

program módosuljon három programra, valamint egyéb módosításokat is eszközöltek, amit 

az előterjesztés tartalmaz.   

 

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, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozat 

visszavonására és új határozat hozatalára vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2022. (I.27.) határozata  

a 2022. évi közmunka programról szóló 476/2021. (XII.16.) határozat visszavonásáról 

és új határozat hozataláról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi közmunka programról 

szóló 476/2021. (XII.16.) határozatát visszavonja és egyidejűleg e tárgyban az alábbi döntést 

hozza: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó 

Szervezet által az alábbi Start közfoglalkoztatási ráépülő programok indítását támogatja: 

 

1. „Mezőgazdaság” program  

2. „Szociális jellegű” program 

3. „Helyi sajátosságra épülő” program 

 

Felhívja a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatóját a pályázatok pozitív elbírálása 

esetén, a programok hatósági szerződéseinek megkötéséhez szükséges intézkedések 

megtételére, a szerződések megkötésére, a programok végrehajtására, valamint a programok 

során felmerülő önrész megfizetésére. 

 

 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az elmúlt testületi üléseken több feladat is meghatározásra került 

a hivatal és a jegyző felé. Megkeresésre került a ZHK a bejárással kapcsolatban, arra 

tekintettel, hogy amikor a képviselő-testület tárgyalta az ezzel kapcsolatos előterjesztést, 

felvetődött, hogy a ZHK telephelyén bejárást eszközölne. Az egyeztetések megtörténtek, a 
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ZHK várja a bejárás időpontját, és kérte, hogy a testület látogatására jobb időjárási feltételek 

mellett kerüljön sor. A látogatás alkalmával meg lehet majd győződni arról, hogy a kötelező 

önkormányzati feladatokat mivel és miként látják el. Felvetődött az uszodának, a 

sportcsarnoknak és a Dohány úti sportpályának az elnevezéséről egy pályázat kiírása, mely 

megtörtént, hirdetményben szerepel, hogy a három sportlétesítményre lehet nevet ajánlani. 

2022. március 31. napjáig lehet eljuttatni a pályázatokat a jegyzo@satoraljaujhely.hu címre, 

vagy levélben a jegyzői titkárságra. Elmondta, hogy értékes nyereményeket szeretnének adni 

azoknak, akik veszik a fáradtságot és gondolkodnak azon, milyen megfelelő nevet kapjanak 

a létesítmények. 

A decemberi ülésen felvetésre került Szabó János képviselő úr által, hogy a PET palackok 

visszaváltásával kapcsolatban kezdeményezésre kerüljön egy jogszabály módosítás. 

Elkészült a beadvány aljegyző úr és képviselő úr által, jelenleg véleményezés alatt áll, amint 

elkészül a végleges forma, továbbításra kerül a megfelelő fórumra.  

 

Szabó János képviselő: megköszönte aljegyző úr segítségét, és annak is, aki eddig és ezután 

is segíteni tud és akar ebben a kezdeményezésben. Sok szervezet, mint a székesfehérvári 

egyesület, a Magyar Cserkész Szövetség, a Greenpeace foglalkozik a témával. Az elkészült 

levél az Innovációs és Technológiai Minisztérium titkárságára, illetve a Magyar Kormány 

asztalára kell, hogy kerüljön. A lényeg, hogy Sátoraljaújhely városa legyen egy összefogó 

szervezet, a piaci szereplőknek is lehetne ennek keretén belül konferenciát szervezni. 

Hozzátette, hogy az üvegvisszaváltás jelenleg önkéntes alapon működik, vannak cégek, 

amelyek önmaguktól indították el a rendszert. Vannak már számítások, hogy milyen összeg 

esetében mennyien fogják visszavinni az üvegeket, csökkentve ezzel a környezet 

szennyezését.    

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte képviselő úrnak, hogy utána járt a 

témának és mely cégek foglalkoznak a visszaváltás rendszerével. Felvetette, hogy 

februárban a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, az 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnökével együtt tegyenek látogatást ezeknél 

a cégeknél. A következő testületi ülésen, és előtte a bizottsági ülésen meg lehetne tárgyalni, 

ha van megfelelő törekvés, elképzelés, mivel a Tiszán, a Bodrogon is mindig gondot 

okoznak a PET palackok. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság egy javaslatot 

terjesztene elő a képviselő-testület elé, hogy kerüljön visszaállításra a korábban már működő 

Fakivágási Bizottság, amely az egyedi elbírálásokat végezte a fakivágások terén. A korábban 

működő bizottságnak a Városüzemeltetési Bizottság elnöke volt a tagja, valamint a 

Városellátó Szervezettől és a Polgármesteri Hivataltól volt egy-egy személy delegálva. Az 

aktuális helyszínen kellene a bizottságnak döntenie, a fák kivágásáról vagy esetleges 

gallyazásáról, és a bizottság igénybe venné a fa vizsgálatához szükséges műszert is a 

szakvélemény kialakításához.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: támogatta a bizottság létrehozását, a fakivágást értette, 

a gallyazást kérte, maradjon a Városellátó Szervezetnél. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: úgy gondolta, hogy a fa kivágásának elbírálásakor a kivágást 

nem engedélyezték, hanem csak a fiatalító gallyazást. A közterületen lévő fák gallyazása 

továbbra is a Városellátónál maradna. 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Fakivágási Bizottság felállítását a fát vizsgáló 

műszerrel együtt.  

 

mailto:jegyzo@satoraljaujhely.hu
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Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2022. (I.27.) határozata  

Fakivágási Bizottság létrehozásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság 

javaslata alapján Fakivágási Bizottságot hoz létre a közterületen lévő fák kivágásának 

engedélyeztetésére.  

 

Felkéri a jegyzőt és a Városüzemeltetési Bizottság elnökét a Fakivágási Bizottság 

felállítására.  

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: kihasználva a Zemplén Televízió nyilvánosságát, 

elmondta, hogy a Köztársasági Elnök kiírta az országgyűlési választást, a jelöltállítás kezdő 

időpontja február 12. Hozzátette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom minden választókerületben 

indít majd jelöltet, ehhez szükséges a megfelelő számú ajánlás összegyűjtése, továbbá 

február 1-el irodát nyit Sátoraljaújhelyen az Árpád utcán.   

 

Dankó Dénes alpolgármester: a politikai korrektség nevében elmondta, hogy más is fog 

képviselőjelöltet állítani, a Fidesz színeiben dr. Hörcsik Richárd fog majd megjelenni. 

Hozzátette, hogy nem a képviselő-testületi ülésen kellett volna elmondania a kampányhoz 

kapcsolódó gondolatait. 

 

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 óra 10 perckor berekesztette, 

majd 10 perc szünetet rendel el, hogy zárt ülésen folytathassák a munkát. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.        Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző       polgármester 


