TÁJÉKOZTATÓ
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
folyamatban lévő pályázatairól, beruházásairól
A mögöttünk álló COVID-19 időszaka nem állította meg a folyamatban lévő kivitelezéseket, az
építőipar igaz kisebb intenzitással, de továbbra is folytatta a munkát. Jelentős számú TOP-os
pályázatunk fizikai megvalósulása zárult le korábban, azonban ezeknek háttér munkái, elszámolásai,
pénzügyi zárásai jelenleg is zajlanak. Az elmúlt időszakban a járvány miatt záró helyszíni
ellenőrzésekre nem kerülhetett sor, így azokra a közeljövőben számíthatunk jelentős számban.
Turisztikai vonzerőnk növelését célzó két nagy GINOP pályázatunk kivitelezése jelenleg is zajlik,
közte a vár látogathatóvá tétele, az Oremus utca felújítása, illetve a Majális Park rehabilitációja is. A
Magas-hegyet érintően kisebb fejlesztések már megvalósultak, így a kalandtúra pályák átépítése,
down-hill pálya kiépítése, kilátó környezetrendezése, hófánk csúszdapályák áthelyezése, a
Kalandpark induló állomásánál a TESCO mögött új parkolót, játszóteret építettünk. Összekötő
sétány valósult meg a Magas-hegy és az Ungvári Pincék között. Megkezdődött a Magas-hegyi
libegő átépítése és a Szár-hegyi új nyomvonal megvalósítása is. Szeptemberre tervezzük az újonnan
kialakított büfék megnyitását, átadását, ahol színvonalasabb körülmények között várhatjuk majd az
ide érkező vendégeinket. Turisztikai fejlesztéseink a Magas-hegyen kívül a Szár-hegyet is érintették
egy új kilátópont kialakításával a Szent István Kápolna mögött. A megvalósításokon kívül továbbra
is nagy figyelmet fordítunk a megjelenő pályázati felhívások figyelésére és új támogatási igények
benyújtására.
Két energetikai pályázatot állítottunk össze és nyújtottunk be TOP felhívásra, amelyek esetében
pozitív elbírálásban részesültünk, mind a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort
Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, illetve a Zeneiskola tekintetében is. Jelenleg is
bírálat alatt van két benyújtott belterületi csapadékvíz-rendezésre irányuló pályázatunk, közel 500
millió forint tervezett beruházási költséggel.
Újabb lépést tettünk a károlyfalvai 16 hektáros ipari terület fejlesztése kapcsán. A napokban
megindul egy több, mint 1300 m2 alapterületű logisztikai raktárcsarnok építése is, amelyet
reményeink szerint további betelepülő vállalkozások követnek majd.
Határon átnyúló pályázatok esetében is több sikerről számolhatunk be az elmúlt időszakban.
Heteken belül használhatják az itt élők és ide látogatók a Szőlőskével és Zemplénnel közösen
megvalósított közbringa hálózat fejlesztéseket, az Újhelyben telepített 8, illetve a felvidéki 2
dokkoló állomás igénybevételével. További eredményeket értünk el Borsival és Nagymihállyal
közös pályázatunk kapcsán is, így bővítésre kerül az átadás előtt álló közbringa rendszerünk
további két állomással, és megújulhat Széphalmon a Kossuth-kert jövő nyárra.
Tovább folytatódtak a várost érintő közúti fejlesztések is, 200 millió forint hazai támogatást
kaptunk a Kopaszka utca, illetve a Hosszúláz utca felújítására, csapadékvíz elvezetési problémáinak
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megoldására. A kivitelezési munkálatok már megkezdődtek, várhatóan ez évben a felújítás
befejezésre kerül. Pályázatot állítottunk össze és nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé a Balassi
utca felújítására, melynek elbírálását várjuk.
Magyarország Kormánya 1791/2020.(XI.11.) számú kormányhatározatával döntött Tokaj-Zemplén
térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről, amelyek kapcsán városunk is jelentős
támogatásokban részesül. Így sor kerülhet az évek óta tervezett Bortemplom megújítására, a Szárhegyet a Vár-heggyel összekötő híd megépítésére és a történelmi belváros homlokzatainak
megújítására is. Jelen pillanatban ezen fejlesztések esetében a források lehívásánál tartunk a
támogatást nyújtó Pénzügyminisztériummal közösen.
Ezen közvetlenül Önkormányzatunknak címzett támogatásokon kívül még további jelentős
fejlesztések valósulhatnak meg a közeljövőben, így kerékpáros fejlesztések, dűlőutak korszerűsítése
és egy 80 szobás 4 csillagos szálloda építése is.
A Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály kollégái a városban bekövetkezett vis maior események
kapcsán több pályázatot nyújtottak be és nyertek támogatást a helyreállítási munkákra, így a
Májuskút utca felújítására, a Balassi utcai bérlakások süllyedésének megakadályozására, illetve a
Zsólyomkai partfal stabilizálására.
Mindezek mellett jelentős figyelmet és előkészítést kell fordítanunk a 2021-2027 uniós
költségvetésű időszak új pályázataira való felkészülésre, hogy korábbi eredményeinket tovább
vihessük, illetve ugyanilyen előremutató fejlesztésekről számolhassunk be.
Sátoraljaújhely, 2021. június 17.
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