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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-40/2022. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.) a Városháza Dísztermében. 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje:2022. augusztus 23. napján 9:15 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 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

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

Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea 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, dr. Madák Tímea osztályvezető, Rácz-Tóth Nikoletta 

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

Főépítész. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Jánosi Attila osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülést 

megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 12 képviselő 

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

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: kérte, hogy második napirendi pontként kerüljön 

megtárgyalásra a Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005 (V.2.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztés, 3. napirendi pontként Sátoraljaújhely Város 

településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztés.  
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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, - 

egyhangúlag - elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

Előterjesztő:dr. Terdik Sándor jegyző  

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Sátoraljaújhely Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosítására 

Előterjesztő: Bartus István Főépítész 

4. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

5. Egyebek  

 

 

Zárt ülésen  

 

Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019 (V.31.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Fazekas Márk Péter aljegyző urat, hogy 

van-e kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző:a közúti közlekedésről szóló törvény lehetőséget biztosít a 

közúti aszfaltréteg helyreállítására akkor, ha a szolgáltatók beavatkoznak, közmű vezetékek, 

kábelek javítása, csere esetén. A közterület felbontásával járó munkálatok után az út és járda 

esetében teljes szélességében, az aszfaltszintig az eredeti állapotnak megfelelően vagy a 

tulajdonos által előírt szerkezettel történő helyreállításáról van szó, illetve a sérült vagy 

rongálódott, hiányos szegélyek pótlásáról, vagy cseréjéről. A rendelet 6/A.§ (2) bekezdése egy 

kedvezményt foglal magába, amennyiben az út szélessége meghaladja az 5 métert - egyedi 

esetben - az út tulajdonosa vagy kezelője engedélyezheti a félpályán történő helyreállítást. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás és Sebes Péter képviselőket, hogy 

ismertessék a Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési  Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést 

a képviselő-testület számára.  
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Sebes Péter képviselő: ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést 

a képviselő-testület számára.  

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására 

vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2022.(VIII.23.) önkormányzati rendelete  

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Fazekas Márk Péter aljegyző urat, hogy 

van-e kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Csernai Ferencné képviselő 9:17 órakor távozott az ülésről.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a jövőben megvalósuló rudabányácskai hotel építéséhez 

kapcsolódóan kell módosítani a rendeletet, adminisztratív jellegű módosításról van szó, az 

Állami Főépítész Iroda engedélyére kellett várni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Palicz István képviselőket, hogy 

ismertessék 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta 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 javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Sátoraljaújhely Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2022.(VIII.23.) önkormányzati rendelete  

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének 

módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Fazekas Márk Péter aljegyző urat, hogy 

van-e kiegészíteni valója a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző:az előterjesztés kapcsolódik az előző napirendhez, a 

beruházás kapcsán a településrendezési terv módosítása is szükséges.  

 

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 javasolta az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosítására 

vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

157/2022. (VIII.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

településrendezési tervének módosítása kapcsán az alábbiak szerint döntött: 

 

1. A város közigazgatási területére az Art Vital Kft. által T-39/2021. munkaszámon készített T-

1/A rajzszámú módosított településszerkezeti tervet megtárgyalta és az 1. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. A 69/2004 (IV. 22.) számú határozattal elfogadott, Sátoraljaújhely Város Településszerkezeti 

terve és a szerkezeti terv leírása kiegészül az 1/A ponttal: „Településszerkezeti tervlap 

megállapítása A T-39/2021 munkaszámú, T-1/A jelű településszerkezeti tervet az 1. melléklet 

tartalmazza.” 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
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4. 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 és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - 

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

 

1. ne idegenítse el a tulajdonában álló 1472/1/A/1 helyrajzi számú 3980 Sátoraljaújhely, 

Árpád utca 42. szám alatti ingatlant. 

 

2. ne idegenítse el az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 10424/2 helyrajzi 

számú 5735 m2 alapterületű, ,,gyümölcsös” művelési ágú zártkerti ingatlant. 

A bizottság kéri a bérbeadás lehetőségének megtárgyalását.  

 

3. kerüljön levételre a napirendi pontok közül az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

sátoraljaújhelyi 1690 helyrajzi számú 101 m2 alapterületű, ,,kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó előterjesztés. 

 

4. a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az alábbiak szerint:  

- az önkormányzat tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 2758/15 helyrajzi számú, udvar 

megnevezésű ingatlanon - 17 m2 alapterületre az előterjesztéshez csatolt vázrajz 

alapján egyszeri földhasználati díj kerüljön megállapításra, melynek értéke 1.500,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ft/m2, azaz 25.500,- Ft. 

 

Csernai Ferencné képviselő 9:20 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

5. az önkormányzat éljen az elővásárlási jogával, és vásárolja meg az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 1473/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Árpád utca 

46. szám alatti 52 m2 alapterületű ingatlant 3.200.000,- Ft vételáron.  

 

 

Tekintettel arra, hogy 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 

158/2022. (VIII.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

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

tulajdonában álló 1472/1/A/1 helyrajzi számú 3980 Sátoraljaújhely, Árpád utca 42. szám alatti 

ingatlant. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

159/2022. (VIII.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

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

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

,,gyümölcsös” művelési ágú zártkerti ingatlant. 

 

Megbízta a Vagyongazdálkodási Osztályt a bérbeadás lehetőségének megtárgyalásával.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

160/2022. (VIII.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy leveszi a napirendi 

pontok közül az ingatlan-nyilvántartás szerinti sátoraljaújhelyi 1690 helyrajzi számú 101 m2 

alapterületű, ,,kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra vonatkozó előterjesztést. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

161/2022. (VIII.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

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

tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 2758/15 helyrajzi számú, udvar megnevezésű ingatlanon - 17 

m2 alapterületre az előterjesztéshez csatolt vázrajz alapján egyszeri földhasználati díjat állapít 

meg, melynek értéke 1.500,- Ft/m2, azaz 25.500,- Ft. 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

162/2022. (VIII.23.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy él az elővásárlási 

jogával, és megvásárolja az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1473/A/4 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Árpád utca 46.szám alatti 52 m2 alapterületű ingatlant 3.200.000,- 

Ft vételáron.  

 

 

 

5. Napirendi pont: Egyebek   

 

 

Pasztorniczky István képviselő: tudomása szerint a 2022. évi népszámlálás kapcsán 

számlálóbiztosokat keresnek különböző önkormányzatoknál. Sátoraljaújhely Város új honlapján 

nem talált ezzel kapcsolatban információt. Megkérdezte, hogy megoldódott-e a számlálóbiztosok 

létszáma, vagy még keresnek.  

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: jelenleg folyik a felmérés a hivatal dolgozói között, 

amennyiben nem lesz meg a teljes létszám, meghirdetésre kerül. Körülbelül 43 fő szükséges.  
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Dankó Dénes alpolgármester: kérte képviselő társait, hogy többeknek és több helyen is 

mondják el, hogy nyilatkozni kell a vallási hovatartozásukról is. Ha valaki keresztényként nem is 

gyakorolja minden nap hitét, akkor is nyilatkozzon vallásáról.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy az üzemanyag, a gáz és az 

áram ára megemelkedett, nemcsak a gazdasági szektorban, hanem a közigazgatásban, és az 

önkormányzatoknál és intézményeiknél is. Az áram esetében ötször, hatszor nagyobb árak 

keringenek, a gáznál tízszer. Hozzátette, hogy lezárultak az egyeztetések, egy intézkedési 

csomag készül, amely kiadásra kerül a képviselő-testület tagjainak és az önkormányzat 

intézményeinek, amivel csökkenteni lehet a kiadásokat, illetve növelni a bevételeket.  

Tárgyalásokat folytatnak egy napelem park létesítésére, a beruházás becsült összege 1,2 milliárd 

forint. Ez az összes áram felvételét biztosítaná az önkormányzatnak és a hozzá tartozó 

intézményeknek, valamint biztosítaná a közvilágítást. Állami támogatásból, a megújuló energia 

okán kedvezményes hitelből lehetne megvalósítani, meg kell vizsgálni, hogy a beruházás 

összege és a megtérülés, a megtakarítás összege milyen arányban áll egymással. A Diána 

Művészeti Tagóvoda esetében a legnagyobb a gázfelhasználás, ott hőszivattyú rendszer 

beállításán gondolkodnak.  

Elmondta továbbá, hogy ezeknek a megvalósulása körülbelül egy év, felmerül a kérdés, hogy 

mennyiben jelent segítséget jelen helyzetben. Technikailag is több kérdés van, az áram 

elvezetésénél a föld felett vagy alatta – ami még több pénzt igényel – , vagy visszatáplálás 

szerint – keveset fizetnek a visszatáplált áramért, mint a fogyasztóként fizetett ár.  

 

Szabó János képviselő: az áram visszatáplálása több szakember véleménye szerint is, felhevíti a 

rendszert.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: a május 1. után beadott csatlakozási kérelmeknél fel kell tüntetni 

a betáplálni kívánt energia mennyiségét.  

 

Pasztorniczky István képviselő: önellátó módon és saját hálózaton keresztül az intézményekhez 

eljuttatni az áramot még nagyobb költséggel jár, a szolgáltató hálózathoz történő csatlakozás 

lenne a jobb választás. A gyakorlat az, hogy a szolgáltató határozza meg, hogy mennyi energiát 

és milyen áron vesz át.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: jelenleg egy levél került elküldésre az MVM részére egy 

másfajta megállapodás lehetőségéről.  

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli nyílt ülést 9 óra 36 perckor 

berekesztette, majd zárt ülésen folytatták a munkát. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Fazekas Márk Péter sk.      Szamosvölgyi Péter sk. 

aljegyző         polgármester 
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