ELŐTERJESZTÉS
„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen” címen megvalósítandó projekt
kapcsán egyedi támogatási kérelem benyújtására

Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett
különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A fentiek alapján az alábbi előterjesztést terjesztem Tisztelt Polgármester Úr elé.
A Kormány a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozatával döntött arról, hogy egyetért a Tokaj-Zemplén
Térség Fejlesztési Programmal (a továbbiakban: Program) és annak 1. mellékletében
meghatározott programelemeivel, mely tartalmazza azok keretösszegét is.
A Kormány által elfogadott Program fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése. Az
intézkedések hosszútávra biztosítják majd a fenntartható fejlődést, növelik a régió
népességmegtartó erejét, megállítják és visszafordítják az elvándorlást és jobb feltételeket
kínálnak az itt élő lakosság számára. A 2020–2024. évekre vonatkozóan 149 516 000 000 forint
forrás áll rendelkezésre az infrastruktúra, turisztikai szolgáltatások és települési szintű
fejlesztések megvalósítására.
A koncepció meghatározó eleme a közlekedési hálózat fejlesztése a régió gyors és minőségi
megközelíthetőségének megteremtése érdekében. Ezen belül kiemelt cél egy körpanoráma
kerékpárút kiépítése, amely összekapcsolja a Zempléni-hegység természeti és kulturális
desztinációit és megteremti a Trianon által megszakított összeköttetést Kassa és Tokaj között.
A megvalósítás első üteme a Tokaj-Sátoraljaújhely vonal, amely rácsatlakozik a jelenleg futó
Mád-Tokaj Kopasz-hegyet megkerülő kerékpárútra. Itt már zajlik a nyomvonalak felmérése. A
jövő év első felében megkezdődhet a Tarcalon működő Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és
Borászati Kutató fejlesztésének II. ütemének megvalósítása is.
A turisztikai vonzerő növelése érdekében javulnak a minőségi vendéglátás feltételei, emelik a
gasztronómiai, a borászati és a szálláshelyek szolgáltatásainak minőségét és emellett számos
páratlan látványosság is megvalósul. Ilyen lesz például a Tokaj belvárosát a Kopasz-hegyi
kilátóval összekötő libegő, a sátoraljaújhelyi Várhegy és a Szárhegy között épülő 700 méter
hosszú gyalogos függőhíd. A tervek között szerepel nosztalgia gőzös, több Bodrog-parti
kikötő. Sárospatakon létrejön Magyarország borászati képzési központja, megvalósul
„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”, a Tokaj brand márkaerejének erősítését
pedig szerteágazó intézkedések szolgálják majd.
A Kormány a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm.
határozata alapján a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott
pénzügyi támogatás felhasználása az 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. mellékletében

meghatározott fő fejlesztési irányok mentén pályázati úton, vagy egyedi támogatási döntéssel
valósul meg.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. január 25. napján mindezek alapján egyedi
támogatási igény iránti kérelmet nyújtott be a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácshoz
„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen” elnevezéssel megvalósuló projekt
fejlesztési költségének 100 %-ára.
A kérelem tartalmazza a megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések rövid
ismertetését, valamint a projekt megvalósításának bekerülési költségét (Ft-ban, ÁFÁ-val) és az
igényelt támogatás összege (Ft-ban, ÁFÁ-val) az alábbiak szerint.
A projekt megvalósításának
bekerülési költsége (Ft-ban, ÁFÁval)
Igényelt támogatás összege (Ftban, ÁFÁ-val)

1.000.000.000 ,- Ft
1.000.000.000 ,- Ft

Saját forrást a projekt megvalósítása nem igényel.

Tisztelt Polgármester úr, javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja
el.
Sátoraljaújhely, 2021. március 30.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2021. (…..) határozata
„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen” címen megvalósítandó projekt
kapcsán egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata 2021. január 25. napján a Kormány a Tokaj-Zemplén Térség
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. (XI. 11.) Korm.
határozata és a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm.
határozata alapján egyedi támogatási igény iránti kérelmet nyújtott be a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanácshoz „Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen” elnevezéssel
megvalósuló projekt fejlesztési költségének 100 %-ára.

