
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-56/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett nyílt 

üléséről. 

 

A Képviselő-testületi ülés helye: Kazinczy Ferenc Múzeum kiállítóterme, (3980 

Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.). 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. november 23. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

Csernai Ferencné    

Kracson Norbert 

Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

Távol volt:   Dankó Dénes alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. Terdik 

Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, 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, Matisz 

István osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István Főépítész.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, Stumpf Imre Jánosné 

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

osztályvezető, Matisz István osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető. 

 

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. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 

11 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek egyéb 

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

el, Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

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

egyhangúlag elfogadta az ülés 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. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

energiahatékonyságának növelésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Előterjesztés a Zempléni Vízilabda Klub Egyesület által pályázott Városi 

Uszoda fejlesztés beruházásának támogatására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

7. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 

megkötésére  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

8. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete által 

kezdeményezett emléktábla elhelyezésére 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

9. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet 

elrendelésére  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

10. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

11. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

12. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására  

 Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 2022. október 29-én zajlott a hagyományos Zsólyomkai 

Nyitott Pincék napja, megköszönte a szervezők munkáját, a nagy létszámban jelenlévők 

részvételét. November 2-án kiállítás megnyitóra került sor az Árpád-házi Szent Margit 

Általános Iskolában. A diákok mobiltelefonjukkal készítettek képeket a „Zemplén te 

gyönyörű” elnevezésű fotópályázatra, melyet a Zempléni Településszövetség hirdetett meg. 

November 2-6 között Rómában képviselte – a Városok és Falvak Szövetsége szervezésében 

– Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát, és mutatta be a várost Sebes Péter képviselő úr, 

dr. Terdik Sándor jegyző úr és Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó asszony. 

Hozzátette, hogy az ülést követően rövid képes összefoglalót tekinthetnek majd meg a 

képviselők erről a programról, illetve erre az alkalomra Suhanesz Péter, a Zemplén 

Médiacentrum munkatársa új városfilmet készített. November 10-én egyeztetést folytatott a 

Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (Hungarian Investment Promotion Agency - HIPA) az 

újonnan kijelölhető ipari parkkal kapcsolatban, ugyanezen a napon találkozott az Országos 

Autisták Szövetsége elnökével, valamint köszöntötte az Egyesített Szociális Intézmény 

dolgozóit a Szociális Munka napja alkalmából a Hősök terén. November 11-én a Kelet-

Magyarországi Művészeti Alternatív Óvodák Regionális konferenciájának megnyitása volt 

a Pódium teremben. November 14-én Deáki Lászlót köszöntötte Lukács Tamás képviselő 

úrral közösen 90. születésnapja alkalmából, és jó egészséget kívánt neki. November 16-án 

két megbeszélésen vett részt Budapesten, egyrészt a kisposták ügyében dr. Fónagy János 

államtitkár úrral, másrészt az áremelkedések és a kompenzáció kapcsán Balla György 

miniszteri biztos úrral. Hozzátette, remény van arra, hogy január 1-től Széphalomban és a 

vasútállomás épületében a posta újra induljon. November 17-én a Fiatal Numizmaták 

Konferenciája került megrendezésre a Díszteremben, ugyanezen a napon közbiztonsági 

megbeszélés zajlott a Polgármesteri Irodában, majd vacsorán vett részt a Dohánygyár 

tulajdonosaival és partnerekkel a Rákóczi Táborban. November 18-án a Continental 

Dohányipari Zrt. új csarnok átadására került sor, és egy robotikai fejlesztés bemutatására, 

valamint id. Sánta János József részére a Pro Urbe Díj átadására. November 19-én a Rákóczi 

Táborban a szórványban élő magyar fiataloknak tartott előadást Sátoraljaújhelyről. 

November 22-én a Polgármester Ösztöndíjasa Kazár Krisztina, a Szerencsi Szakképzési 

Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és 

Gimnázium diákja vehette át az elismerést. 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat és Rácz-

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

kapcsán. 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok 

elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

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

megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  
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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 5 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 4 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogykérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 8 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: megköszönte a múzeum kollégáinak hozzájárulását a kihelyezett 

ülés megtartásához, a helyszín berendezéséhez, és a technikai feltételek biztosításához. A 

rendeletek felülvizsgálata folyamatos, ezért került megalkotásra a helyi környezet 

védelméről szóló önkormányzati rendelet. Több módosítási javaslat került a rendeletbe, 

illetve a Loclex rendszernek való megfelelés miatt egy új rendelet megalkotása vált 

szükségessé. A tervezet új eleme a zajvédelem, aminek szabályozása kapcsán vita alakult ki 

a bizottsági ülésen.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Kracson Norbert képviselőket, hogy 

ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára azzal a módosítással, 

hogy a 21. § és a 22. §-ban szombaton 12:00-14:00 óra közötti időszak kerüljön törlésre. 

 

Vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: a bizottsági ülés után felmerült kérdéseinek utánanézett, úgy 

gondolta, hogy a zajterhelésnek, zajvédelemnek benne kell lennie a rendeletben. A zaj 

fogalma, több eltérő frekvenciájú és intenzitású jel zavaró összessége, melynek 

mértékegysége a decibel (dB). Elmondta, hogy ne csak a tevékenység tiltásáról 

rendelkezzenek, hanem a tevékenységből eredő zajterhelés mértékéről is. Utána nézett a 

Környezetvédelmi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium közös rendeletében lévő 

táblázatoknak és mellékleteknek, azok számaira való hivatkozással javasolta, hogy a 

zajterhelés mértéke 60 dB-ben kerüljön meghatározásra. Javasolta továbbá, hogy  

a 21. § (2) bekezdés  b) szombaton és vasárnap 08:00-ig és 18:00-tól,  

c) munkaszüneti napon, amennyiben a tevékenység zajterhelése 

meghaladja a 60 dB-t 

 

a 22. § (1) bekezdés  b) szombaton és vasárnap 08:00-ig és 20:00-tól,  

 

a 22. § (2) bekezdése - munkaszüneti napon zajkeltő munka nem végezhető. 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: sok konkrétan szabályozható dolog van, amely zavarólag 

hat a közösségekre a zajterhelés vonatkozásában. Bizottsági ülésen többféle felvetés is 

felmerült, azonban elvetették, mert az ellenőrzésük nem lenne megoldható. Elmondta a 

zajterheléssel kapcsolatban, hogy ahol ő is lakik, nyáron hajléktalanok duruzsolnak éjszaka 

a nyitott bérházi ablakok alatt, sokan panaszkodnak. Továbbá a 7:00 óráig történő 

meghatározást 8:00 órára módosítaná, a boltok nyitásához igazítaná. Hozzátette, hogy az élet 

diktálja majd az esetleges rendeletmódosítást.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Schweitzer Tamás képviselő által javasoltak nem 

mindenki számára érthetőek. A boltok esetében pedig tudható, hogy az áruszállítás általában 

5 vagy 6 órakor történik.  

 

Szabó János képviselő: az egyik bevásárló központot jobban ismeri, elmondta, hogy napi 

háromszor történik áruszállítás, amely lehet este 20:00 óra, hajnal 2:35 óra, vagy 3:50 óra, 

6:00 órakor érkezik a pékáru, és van, amikor délben kapnak árut. Ez egy túrajáratként van 

felépítve, nem csak Sátoraljaújhelyre jön a kamion. Véleménye szerint nem tudják és nem 

is akarják átszervezni az áru szállítását. Felesleges olyan szabályozást hozni, amit nem lehet 

betartatni. A gyárak tekintetében lehet szabályozni, ott azonban figyelnek erre és mérik a 

zajterhelést.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: nem teljes mértékben voltak átláthatóak az ülésen 

elhangzott módosító javaslatok. Kérte, hogy a rendelet-tervezet kerüljön újra a bizottság elé, 

és a következő testületi ülésen tárgyaljanak róla újra.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta, hogy a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés a következő ülésen kerüljön újra 

tárgyalásra.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

204/2022. (XI.23.) határozata 

a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a helyi 

környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést a 

napirendről leveszi.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet vizsgálja meg, amennyiben szükséges dolgozza 

át és a következő képviselő-testületi ülésen terjessze elő. 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: idén új rendelet került megalkotásra a szociális ellátásokról, 

ennek a módosítására kerül most sor. Az idősek otthona napi intézményi térítési díjának 

emelését kezdeményezte az érintett intézmény. Elmondta, hogy 2020 évben nem lehetett 

árat emelni a pandémia miatt, 2021 évben jogszabály tiltotta az ilyen jellegű emeléseket. 

Megvizsgálásra kerültek a régióban a hasonló tevékenységet végzőknek a térítési díjai, és 

megállapítást nyert, hogy Sátoraljaújhelyen a legalacsonyabbak, valamint az emelések 

mértéke is minimális. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Csernai Ferencné képviselőket, hogy 

ismertessék az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság valamint az Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottság döntését. 

 

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

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



7 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2022.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi 

folyószámla-hitel szerződésének megkötésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az elmúlt években is 300 millió forint folyószámla-hitel 

felvételére került sor az önkormányzat likviditásának megőrzése céljából. Hozzátette, hogy 

az önkormányzatnak év elején pénzre van szüksége kötelező feladatainak ellátására, az előző 

hitel első részletének visszafizetése szeptemberben megtörtént, és a második részlet is 

kifizetésre fog kerülni év végéig. Kérte a képviselő-testületet a folyószámla-hitel 

felvételének támogatására. 

 

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. 

 

Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: jobb lenne, ha nem hitellel kellene kezdeni az évet, a pénz értéke a 

felét éri, mint fél évvel ezelőtt. Megkérdezte, hogy elég lesz-e a kért 300 millió forint, ha 

pedig több lenne, ki lehetne-e gazdálkodni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: előre nem tudható, hogy elég lesz-e vagy nem. Remélte, 

hogy a takarékoskodás jól fog menni. Egyrészt jó hírként elmondta, hogy az egy főre eső 

iparűzési adó bevétele kapcsán egy kategóriát ugrott az önkormányzat, másrészt 140 

millióval emelték a szolidaritási hozzájárulást, amelyet azok az önkormányzatok fizetnek, 

ahol magas vagy az átlagnál magasabb az iparűzési adó.   

 

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

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi 

folyószámla-hitel szerződésének megkötésére vonatkozó előterjesztést. 
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Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

205/2022. (XI.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi folyószámla-hitel szerződésének 

megkötéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a pénzügyi likviditás 

fenntartása érdekében 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra, az OTP 

BANK Nyrt., mint számlavezető pénzintézetnél 300.000.000,- Ft összegű, 12 hónap 

futamidejű folyószámla-hitel szerződés megkötéséről. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a hitelszerződést írja alá. 

 

A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat 

költségvetési saját bevételein belül a helyi adóbevételeket ajánlja fel. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:   2023. január 31.  

 

 

 

Szőnyi István képviselő 8:35 órakor távozott az ülésről.  

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

energiahatékonyságának növelésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: napjainkban nagy prioritást élvez az energiahatékonyság. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata sokat tesz azért, hogy a város működőképességét 

fenntartsa. A jelenlegi tervek szerint a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 1600 m2 

területű parkolójában napelemek elhelyezésére kerülne sor, amely ellátná a jégcsarnok és a 

Kalandpark energiaellátásának nagy részét.  A képviselő-testületnek kell felhatalmazást 

adnia a polgármester részére a szükséges tárgyalások megkezdéséhez, a feltételes 

közbeszerzések kiírásához, az árajánlatokat bekéréséhez, a pénzintézetekkel való 

tárgyalások lefolytatásához. Amennyiben a tárgyalások során konkrét esetben döntés válik 

szükségessé, a képviselő-testület elé kerül majd az ügy.  

 

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 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 
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Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy készült-e előzetes tanulmány, mennyi 

lenne a megtérülési idő, az új kormányrendelet fényében van-e lehetőség a hálózatra 

kapcsolásra.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: két hónapja egyeztetés zajlik az MVM Zrt-vel, a 

megtérülési idő a jelen árakkal számolva négy év. Az önkormányzat egy nagy központi 

napelem park létrehozását tervezte, amellyel általában csökkenteni lehet a kifizetett 

energiaköltségeket. Elmondta, hogy nem lehetséges a hálózatba történő betáplálás, mert a 

Magyarországon kiépült hálózat nem tudja befogadni – különösen a nyári időszakban – a 

többletenergiát. A másik variáció költségesebb, a napelem parkból kábeleken keresztül 

közvetlenül az intézményekhez juttatni az áramot, azonban ahogy nő a távolság, nő a 

veszteség a teljesítményben. Elmondta, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi 

Otthona mellett van egy nagyobb kert, amelyet semmi nem árnyékol dél felől, ott is ki 

lehetne építeni egy napelem szigetet, ez pedig teljes mértékben kiszolgálná az intézmény 

energiaszükségletét.  

 

Vélemények következtek.  

 

Palicz István képviselő: a megtermelt energia a Kalandpark esetében nem fűtésre kerülne 

felhasználásra, hanem az ott lévő műszaki eszközök motorjainak a meghajtására, így egybe 

esik a Kalandpark legforgalmasabb időszaka a napelemek legnagyobb teljesítményével. Jó 

ötletnek tartotta, hogy a parkoló felett lévő tetőszerkezetre kerüljenek a napelemek, mert a 

parkoló autók nyáron több árnyékot kapnának.  

 

Szőnyi István képviselő 8:43 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Szabó János képviselő: ötletként vetette fel a fizető parkoló létesítését a nem 

Sátoraljaújhelyiek számára, valamint a Kossuth tömb belsőben lévő parkoló esetében is meg 

lehetne oldani a tetőszerkezeten napelemek elhelyezését. Ennek érdekében fel kellene venni 

a kapcsolatot a közeli iskolák fenntartóival.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: amennyiben a beruházás megtörtént, ezekre a 

felvetésekre majd visszatérnek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az árnyékolás nem elhanyagolható szempont ezeken az 

aszfaltozott területeken. Hozzátette, hogy az elkészült intézkedési tervben nem szerepelt a 

Kalandpark esetében a napelem telepítése. Jó lenne, ha pályázati támogatásból valósulna 

meg, de erre kevés esélyt lát.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: tíz évet mondtak a hálózatra történő csatlakozás 

megvalósulása kapcsán, valamint a nagy napelem park esetében pedig akkumulátorokat 

kellene vásárolni, de ez nagyon költségesnek bizonyul.     

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

energiahatékonyságának növelésére vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

206/2022. (XI.23.) határozata 

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont energiahatékonyságának növelése 

érdekében a polgármester által történő intézkedések megtételéről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Magas-hegyi 

Turisztikai és Sportközpont energiahatékonysági céljainak elérése érdekében felhatalmazza 

a polgármestert a feltételes közbeszerzés kiírására, árajánlatok bekérésére, pénzintézetekkel 

való tárgyalások lefolytatására, a Magyar Kormánnyal történő egyeztetésekre, valamint a 

beruházás előkészületeihez szükséges további tárgyalások, egyeztetések lebonyolítására. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Zempléni Vízilabda Klub Egyesület által 

pályázott Városi Uszoda fejlesztés beruházásának támogatására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: mindenki olvashatta az előterjesztést, ideiglenes 

előfinanszírozásról van szó annak érdekében, hogy a Városi Uszoda beruházása zavartalanul 

folytatódjon.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 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.  

 

Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: korábban hitelfelvételről volt szó, jelenleg ideiglenes 

előfinanszírozásról, megkérdezte, hogy az önkormányzat költségvetése rendben lesz-e. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az önkormányzat költségvetése rendben lesz.  

 

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

elfogadásra javasolta a Zempléni Vízilabda Klub Egyesület által pályázott Városi Uszoda 

fejlesztés beruházásának 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  

207/2022. (XI.23.) határozata 

a Zempléni Vízilabda Klub Egyesület által pályázott Városi Uszoda fejlesztés 

beruházásának támogatásáról    
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Zempléni 

Vízilabda Klub Egyesület által pályázott Városi Uszoda fejlesztés beruházás 

előfinanszírozásához 200.000.000,- Ft visszatérítendő támogatással hozzájárul. 
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7. Napirendi pont: Előterjesztés a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó 

feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra egyéni vállalkozó háziorvossal 2018. 

január 1. napján kötött feladatellátási szerződés 2022. december 31-én lejár. A benyújtott 

dokumentumok alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottsága 2022. október 25-én megtartott ülésén tárgyalta és elfogadta a 

VII. számú háziorvosi körzet 5 éves munkájáról szóló beszámolót. Javasolta a képviselő-

testület számára, hogy a VII. számú háziorvosi körzet területi ellátására Fülöpné Dr. Szalóczi 

Tíra egyéni vállalkozó háziorvossal következő 5 évre kerüljön a szerződés megkötésre a 

határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester felkérte 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 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 VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére 

vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

208/2022. (XI.23.) határozata 

a sátoraljaújhelyi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 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.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra 

figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró sátoraljaújhelyi VII. számú háziorvosi 

körzet ellátására Fülöpné Dr. Szalóczi Tíra (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Pipacs utca 

10, adószáma: 58834350-1-25) egyéni vállalkozóval szerződést köt a határozat 

mellékletében foglaltak szerint. 

 

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felkérte a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő részére küldje meg.  

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete 

által kezdeményezett emléktábla elhelyezésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezetének 

elnöke megkereste, emléktábla kihelyezését kezdeményezte a Kálvárián. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester felkérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse a 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság döntését. 

 

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

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete által kezdeményezett 

emléktábla elhelyezésére vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

209/2022. (XI.23.) határozata 

a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete által kezdeményezett emléktábla 

elhelyezésére  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Rákóczi 

Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete által kezdeményezett - a Sátoraljaújhelyi Magyar 

Kálvárián a Sopronban és környékén tartott népszavazás emlékére - emléktábla 

elhelyezéséhez hozzájárul.   

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő 

igazgatási szünet elrendelésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, 

hogy az állami intézmények, az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok igazgatási 

szünetet rendeljenek el. A jogszabályi keretet betartva, a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 

Hivatal munkarendjében 2022. december 27. és 2023. január 6. napja között történő 

igazgatási szünet elrendelésének támogatását kérte a képviselő-testülettől.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester felkérte Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

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

előterjesztést a képviselő-testület számára.  
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Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: megkérdezte, hogy történtek-e számítások azzal kapcsolatban, hogy 

az igazgatási szünet alatt mennyit lehet megspórolni, mennyi idő alatt hűl le az épület a 

temperáló fűtés alatt, mennyi energiát használ fel a felfűtés és mennyi embert érint, valamint 

a Polgármesteri Hivatal épületében más hivatalok is működnek.   

 

dr. Terdik Sándor jegyző: konkrét számítások nem történtek, véleménye szerint komoly 

megtakarítást jelent a december 24-én bezárt és január 9-én újra nyitott Polgármesteri 

Hivatal fűtésköltségét tekintve. Az épületben működő szervekkel egyeztetés történik az 

elrendelésre kerülő igazgatási szünettel kapcsolatban. Anyakönyvi ügyelet lesz, és 

egyeztetés alatt áll, hogy a Kormányhivatal, az ANTSZ valamint a többi szervezet mikor fog 

ügyeletet tartani. Hozzátette, hogy a szünet kötelező szabadsággal jár az ügyintézők részéről 

a 2022. évben esedékes szabadság terhére, amennyiben ez nem elegendő, akkor a 2023. 

évben esedékes szabadság terhére. 

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy a home office-ra mely munkakörökben 

van lehetőség, volt-e erre felvetés az épület fűtését illetően, mivel a tél nem fejeződik be 

január 9.-ével. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: felmerült ez a lehetőség, megvizsgálásra került, hogy mely 

munkakörökben lehetne megoldani, amelyek kapcsán intézkedési terv is  készült. Vannak 

olyan munkakörök, amelyekben egyáltalán nem lehetséges, de néhányban megoldható. 

Másik lehetőség, hogy az épület adottságait figyelembe véve a D épület jobb szárnyában az 

első és második emeleten helyezkedne el a Hivatal. Elmondta továbbá, hogy gondolkodtak 

azon is, hogy hogyan lehet fizikailag is lezárni a folyosókat.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: jó dolog, ha fejlődik a technika. Elmondta, hogy jobb 

személyesen beszélni a kollégával, mint otthonról telefonon vagy számítógépen.  

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet 

elrendelésére vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

210/2022. (XI.23.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalt érintő igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a különleges 

jogállású szerveknél és helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 

elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 

(XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 

Hivatal munkarendjében 2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő 

időszakra igazgatási szünetet rendel el. 

 

A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 

érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, 

valamint arra, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 

előzetesen tájékoztassa. 
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Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:       jegyző 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megkérte Palicz István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

elfogadásra javasolta az előterjesztést a képviselő-testület részére az alábbiak szerint:  

 

- idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2924/7 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Mártírok útja 20. szám alatti 687 m2 

alapterületű ,,kivett lakóház, udvar megnevezésű” ingatlant 

 

- járuljon hozzá a tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2373 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 79. szám alatti ingatlanban az Egri 

Főegyházmegye által történő felújítási munkálatok elvégzéséhez, valamint az 

ingatlan ingyenes használatba adásához az Egri Főegyházmegye részére oktatási, 

nevelési célokra. 

 

- ne idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti 10424/2 helyrajzi számú 5735 m2 

alapterületű, ,,gyümölcsös” művelési ágú, és a sátoraljaújhelyi 10426 helyrajzi 

számú 5190 m2 alapterületű „erdő, szőlő, rét, gazdasági épület” művelési ágú 

zártkerti ingatlanokat 

 

Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy van-e mód az elidegenítés során arra, 

hogy feltételként szerepeljen az épület felújítása, és a használatba vétele valamilyen 

határidővel, hogy ne járjunk úgy, mint a volt „Herukon” esetében.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: korábban az épület bejárása megtörtént, az épület 

felújítása többe fog kerülni, mint amennyi a vételára. Remélte, hogy határozott céllal és 

ütemterv szerint elvégzi az épület felújítását. Hozzátette, hogy van érdeklődő, és nem 

javasolja, hogy a vevőt a felújítás kapcsán a határidőhöz kösse. 

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: az értékbecslés szerinti 55 millió forint egy budapesti 

családi ház árát sem éri el. Jó lenne, ha hasonló funkcióban működne továbbra is. Javasolta, 

hogy az Önkormányzat az elővételi, vagy visszavásárlási jogot tartsa fenn, mivel központi 

helyen lévő épületről van szó.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: javasolta, hogy kerüljön bele a határozatba a 

visszavételi jognak a lehetősége, amennyiben a vevő el szeretné adni az ingatlant. A 2. 

bizottsági javaslat kiegészítéseként elmondta, hogy az épület felújítását megelőzően, mielőtt 

az épület oktatási-nevelési célú hasznosítását elkezdenék, egyeztessenek Sátoraljaújhely 
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Város Önkormányzatával, hogy harmonizáljon az állami és egyéb egyházi iskolák, óvodák 

létszámával. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint kerüljön elidegenítésre az 

ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2924/7 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 20. szám alatti 687 m2 alapterületű ,,kivett lakóház, udvar 

megnevezésű” ingatlant azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a vevő ésszerű időn belül nem 

kezdi meg az épület felújítását, az önkormányzat él visszavételi jogával.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

211/2022. (XI.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elidegeníti az 

ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 2924/7 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 20. szám alatti 687 m2 alapterületű ,,kivett lakóház, udvar 

megnevezésű” ingatlant azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a vevő ésszerű időn belül nem 

kezdi meg az épület felújítását, az önkormányzat él visszavételi jogával.  

 

Induló licitár: 55.000.000,- Ft  

Kijelölt vevő: a liciteljáráson a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Önkormányzat járuljon hozzá 

a tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2373 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Esze Tamás utca 79. szám alatti ingatlanban az Egri Főegyházmegye által történő felújítási 

munkálatok elvégzéséhez, továbbá járuljon hozzá a sátoraljaújhelyi 2373 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely Esze Tamás utca 79. szám alatti ingatlan ingyenes használatba 

adásához – az önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően – az Egri 

Főegyházmegye részére oktatási, nevelési célokra. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

212/2022. (XI.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

1. hozzájárul a tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2373 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 79. szám alatti ingatlanban az Egri Főegyházmegye 

által történő felújítási munkálatok elvégzéséhez.  

2. hozzájárul a sátoraljaújhelyi 2373 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely 

Esze Tamás utca 79. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásához – az 

önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően – az Egri Főegyházmegye 

részére oktatási, nevelési célokra. 
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint ne kerüljenek elidegenítésre az 

ingatlan-nyilvántartás szerinti 10424/2 helyrajzi számú 5735 m2 alapterületű, ,,gyümölcsös” 

művelési ágú, és a sátoraljaújhelyi 10426 helyrajzi számú 5190 m2 alapterületű „erdő, szőlő, 

rét, gazdasági épület” művelési ágú zártkerti ingatlanok. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

213/2022. (XI.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem idegeníti 

el az ingatlan-nyilvántartás szerinti 10424/2 helyrajzi számú 5735 m2 alapterületű, 

,,gyümölcsös” művelési ágú, és a sátoraljaújhelyi 10426 helyrajzi számú 5190 m2 

alapterületű „erdő, szőlő, rét, gazdasági épület” művelési ágú zártkerti ingatlanokat.  

 

 

 

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

tájékoztató elfogadására 
 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

214/2022. (XI.23.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

12. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy az Önkormányzat döntött arról, hogy a 

70. életévüket betöltött sátoraljaújhelyi lakosoknak 3.500 forint értékben ajándékutalványt 

ad. Tájékoztatta a jelenlévőket és a televízió nézőket, hogy ebben az évben november 28. 

napjától az utalványok átadása a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal földszinti 

ügyfélterében lesz, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 10 és 12 óra között, 

délután 14 és 16 óra között, pénteken 10 órától 14 óráig. Hozzátette, hogy a mozgásában 

korlátozott személyek esetében a hozzátartozó meghatalmazással veheti át az utalványokat.  

 

 

Kracson Norbert képviselő: a napelemekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Kalandpark és 

a Polgármesteri Hivatal teljes mértékben fel tudja használni a termelt energiát. A Művelődési 

Központban májustól szeptemberig a megtermelt energiát nem tudják felhasználni, mivel 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2022. (XI.23.) határozata melléklete

















17 

 

tavasztól őszig kültéri rendezvényeik vannak, azonban a termelt energiára az őszi és téli 

időszakban lenne szükségük. Mindez felveti az energia tárolás szükségességének kérdését.   

Hozzátette a beruházások kapcsán, hogy a Balassi utca megújult, a Csokonai utca járda 

szakasza is elkészült, és a fennmaradó rövid rész a jövő héten befejezésre kerül. 

 

 

Tekintettel arra, hogy további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi 

Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 11 

perckor berekesztette. A zárt ülés kezdetéig 10 perc szünetet rendelt el.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.       Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző       polgármester 
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Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Buka Gabriella


Egyedi azonosítója: buka.gabriella@satoraljaujhely


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály


Szervezet megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-23T15:21:47+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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