Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 8-11/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt ülésén
A Képviselő-testületi ülés ideje: 2014. július 10.
A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem
Jelen vannak:

Szamosvölgyi Péter polgármester (a 11. napirendi pont tárgyalását
követően távozott)

Dankó Dénes alpolgármester
Kracson Norbert
Lukács Tamás
Palicz István
Pasztorniczky István
Sárosi Józsefné
Schweitzer Tamás
Szabó János
Szabó Lajosné
Képviselők
Az ülésről távol volt Csernai Ferencné és Szőnyi István képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő
és Szépítő Egyesület elnöke, Bacsó Lászlóné a Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi
Kirendeltségének megbízott vezetője, dr. Molnár Erika, Dr. Borbély Zsuzsanna
tisztifőorvos Népegészségügy, Csorbáné Bolega Erika Magas-hegyi Sportcentrum
igazgatója, Hegedűsné Orosz Nóra Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
igazgatója.
Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl
Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Bacsó Lászlóné a Munkaügyi Központ
Sátoraljaújhelyi Kirendeltségének megbízott vezetője, dr. Molnár Erika, Csorbáné Bolega
Erika Magas-hegyi Sportcentrum igazgatója, Hegedűsné Orosz Nóra Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója.
A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel 10 fő jelen van. Megnyitotta az ülést.
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A Képviselő-testület tagjai megkapták a meghívót és a hozzá tartozó előterjesztéseket,
háttéranyagokat, illetve a bizottságok ezeket tárgyalták is. Kérte a képviselő-testületet,
hogy a napirenddel kapcsolatos javaslataikat jelezzék. Nem volt jelentkező.
Javaslata, hogy a testületi napirendi pontok megtárgyalását a zárt ülés 4 napirendi
pontjának megtárgyalásával kezdje a testület, majd ezt követően a meghívóban lévő
sorrendben kerüljön sor a tárgyalásra.
Pasztorniczky István képviselő: ügyrendi javaslata van.
Szamosvölgyi Péter polgármester: saját javaslata is ügyrendi, ezért erről most szavaz a
testület. Szavazást követően megadja képviselő úrnak a szót.
S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásának
sorrendjét elfogadta.
Napirend:
Zárt ülésen:
1. Javaslat „A Közmegbecsülés Díja” kitüntetés adományozására
Javaslattevő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Előterjesztés az „Év Vállalkozója 2014.”, valamint „PRÍMA DÍJ 2014” díjak
adományozására történő javaslattételre
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak
ellátására beérkezett pályázatok elbírálásra
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. felügyelő bizottság tagjainak
megbízására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
NYÍLT ülésen
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
2. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város foglalkoztatási helyzetéről
Előterjesztő: Munkaügyi Központ kirendeltség-vezető
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületének a más
önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről
szóló rendelet megalkotására és a rendelet-tervezet indokolására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
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4. Előterjesztés a lakáshoz jutás helyi támogatásának új szabályairól és a rendelettervezet indoklásáról
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
5. Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzetre feladat-ellátási szerződés
megkötéséről
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
6. Javaslat a képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
7. Szakmai beszámoló a „Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház” működéséről 2014.
II. félév
Előterjesztő: Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató
8. Tájékoztató az óvodáztatási támogatás helyi végrehajtásáról
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia
9. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Tokaji Ferenc Sporthalász
és Horgász Egyesület közös pályázatának elvi támogatásáról
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
10. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
11. Előterjesztés elkerülő út ingatlan-nyilvántartásban történő
önkormányzati területek igénybe vétele
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

rendezéséhez

12. Beszámoló az intézményi ellenőrzési jelentésben foglalt hiányosságok
megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett intézkedésekről
Előterjesztők: Hegedűsné Orosz Nóra Kossuth Lajos Művelődési Központ
igazgató, Csorbáné Bolega Erika Magas-hegyi Sportcentrum igazgató
13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző
14. Egyebek
Szamosvölgyi Péter polgármester: megadta a szót Pasztorniczky István képviselő úrnak.
Pasztorniczky István képviselő: Nem látja a meghívóban, illetve a napirendi javaslatban a
költségvetés módosítási napirendet. Ezt nem említette polgármester úr.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Benne lesz a napirendben. Nem kapott önálló napirendi
címet. Egyebekben tárgyalja a testület. Az anyagok tegnap érkeztek meg, tehát nem tudták
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hamarabb beletenni. Az egyebekben a költségvetés módosításáról lesz szó. Szintén az
egyebekben kerül megtárgyalásra egy motoros fűkasza esetleges megvásárlásának kérdése,
ami bozótot is tud irtani. A távhő díjának ősztől való 3,3%-os csökkentéséről lesz még
szó. Energia Hivatal kérte az önkormányzattól, hogy nyilvánítson véleményt ezügyben.
Óbecse és Sátoraljaújhely közötti együttműködési szerződéstervezet elfogadására a
partnertelepülési aláírás elfogadása szintén az egyebek napirenden belül kerül majd
megtárgyalásra.
Ezt követően megkérte a Zemplén Televízió munkatársait, hogy a zárt ülés idejére
a távozzanak a teremből és szüneteltessék a hangfelvételt.
A zárt ülést követően a nyílt ülés megtartására került sor. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyv készült.
1. Napirend
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről
Szamosvölgyi Péter polgármester:. Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a televízió
nézőket, hogy a 2014 június 2-án a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács alakuló ülés
megtörtént. A tanács 6 főből áll. A Gazdasági Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a
Tokaj Kereskedőház, a Megyei Közgyűlés elnöke a borászszakma egy képviselője és ő
maga a tagjai. Ez a 6 fő egy fazont próbál és kíván majd szabni a Tokaj-hegyalja
borvidéknek. Úgy néz ki, hogy ehhez megfelelő mennyiségű forrás is rendelkezésre fog
állni. Adott esetben 10 milliárd forintról lehet szó. Köszöni a Megyei Közgyűlés
támogatását, elnök úr jelölte polgármester urat erre a tisztségre, egyhangúlag lett
megválasztva. A Megyei Közgyűlésen Pasztorniczky István képviselőtársa felszólalásában
szóban is támogatta, sátoraljaújhelyiként is természetesen. Megköszönte neki.
Május 29-én Pedagógus napot tartottak a Kossuth Lajos Művelődési Központ
színházteremében, és a Nevelői díjat Kusper László részére adták át. Gratulált neki az
elismeréshez. Gáspár Barbara, a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója kapta a Polgármesteri
Hivatal ösztöndíját május hónapban.
Június 1. és 7. között Nyolc Ország Egy Nemzet címmel lett megrendezve az
önkormányzat által szervezett tábor a Várhegy Üdülőben. Minden közreműködő
szervezetnek és személynek köszöni a támogatást, Ignácz Andrásnak és feleségének, dr.
Ternyák Csaba egri érseknek, Papler Pál Atyának, Sebes Péter igazgató úrnak, Kardos
Szabolcs tanár úrnak, Végsőné Fazekas Aranka tanárnőnek, a 768. számú Csepellény
György cserkészcsapat négy őrsvezetőjének, a Fokos zenekarnak Óbecséről, Barabás
Attila Csaba úrnak a Maros Művészeti Egyesület igazgatójának, a „Hazajáróknak”
Kenyeres Oszkárnak és Jakab Istvánnak, akik a Duna Televízió csatornák legnézettebb
műsorának a vezetői, a Kyokushin Karate Sportegyesület bemutatóját Orehovszky
Zoltánnak, Szabó Györgynek a Köztársasági Hivatal gazdasági igazgatójának a látogatást
és idegenvezetést Budapesten, Lipcsei Csaba főmérnök úrnak a rendkívüli élményeket és
Herzku Ágnesnek a zenés délutánt. Köszöni Rózsás Andrea Tankerületi igazgatónak,
hogy ők is részt vettek ebben, és minden sátoraljaújhelyi lakosnak, akik részt vettek a
koncertnek és adományokkal segítették a programot. Stumpf Imrénének, aki szerényen
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kihagyta magát a felsorolásból, is megköszönte áldozatos munkáját, ő volt a tábor
vezetője, és az egész programnak a vezetője.
Június 2-án az Ünnepi Könyvhetet nyitotta meg a Városi Könyvtárban.
Június 3-án a Fiatal Sátoraljaújhely program keretében az első 4 végzett diplomás
elhelyezéséről ad tájékoztatást. Azóta, ha minden jól meg, 2 fővel nőtt a létszám.
Június 7-én az első Újhelyi Nemzetközi Táncfesztivált szervezte meg a Polgármesteri
Titkárság és a Hegyalja Néptáncosok Egyesülete, hatalmas érdeklődés mellett.
Megköszönte a munkát a szervezőknek, a hivatal részéről Budainé Bodnár Edit
közművelődési szakreferensnek.
Június 13-án a 206 kilométeres Kazinczy túra résztvevőit indította útjára alporgármester
úr.
Június 14-én Családi Napot szervezett a Kossuth Lajos Művelődési Központ a
rendezvénytéren.
Június 18-án honosításra került sor.
Június 19-én 90. születésnapja alkalmából köszöntötték Molnár Ferencné Erzsébetet.
A Deák úti Iskola tanévzáró gáláján köszöntötte az érdeklődőket. Gratulál ahhoz a
tevékenységsorozathoz és fölkészüléshez, ami ott tapasztalható, Palicz István igazgató
úrnak köszöni.
Június 21-én XII. Nemzetközi Vad- és Halételfőző Verseny volt a Széphalom Kossuth
kertben, nagy érdeklődés kísérte. Ugyanez mondható el a Múzeumok Éjszakájáról is.
Három múzeumban tudtak bemutatót tartani.
Június 24-én sajtótájékoztató keretében mutatták be a feladatleltárt. Ezen a napon a
Megye Gyűlés volt.
Június 27-én Zenetudományi Konferencia volt a Magyar Nyelv Múzeumában, ahol
köszöntötte a megjelenteket.
Elindult az útfelújítás a Kalandpark és a Kenyér gyár között. Már 90%-ban készen van, a
padkát kell még befejezni.
Június 28-án a XVIII. Nemzetiségi Néptánc és Kórustalálkozó zajlott Károlyfalván.
Megköszönte a szervezőknek.
Június 2-án a szociális és egészségügy területén dolgozó munkatársakat köszöntötték.
Közegészségügyi díjat kapott Lénárt Józsefné ápolási igazgatónő, akinek ezúton is gratulál
a Képviselő-testület részéről.
Július 7-én alpolgármester úr nyitotta meg a Tündértánc tábort.
9 millió forint pályázati forrást nyertek a Színházközben található Zsidó imaház
szerkezetének és épületének a felújítására. Tárgyalásban vannak a MAZSIHISZ jelenlegi
vezetőjével, hogy ők is támogassák 9 millió forinttal a felújítást. Úgy gondolja, hogy ezt az
összeget hozzá fogják tenni. 18 millió forint áll majd rendelkezésre, hogy felújítsák az
épületet.
Július 9-én, 10-én Sátoraljaújhelyen forgat a Hazajáró című műsor teljes stábja, Kenyeres
Oszkár, Jakab Sándor és munkatársai. A szeptemberben induló újabb sorozatában látható
lesz Sátoraljaújhely a DUNA televízió műsorában.
2. Napirend
Tájékoztató Sátoraljaújhely Város foglalkoztatási helyzetéről
Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Bacsó Lászlóné, megbízott vezető, vagy
kirendeltség-vezetőt. Tájékoztatta a testületet, hogy Dr. Szabóné dr. Nagy Szilvia, aki a
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltségének
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Vezetője volt, közös megegyezéssel szerződést bontott a Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége, továbbiakban Munkaügyi Központ,
vezetőjével és más településen fog dolgozni, a férje is ott kapott álláslehetőséget.
Köszönjük az eddigi munkáját és együttműködését számára. Új otthonukhoz és
munkahelyükhöz jó egészséget és sok boldogságot kíván. Az anyagot mindenki láthatta, a
Fejlesztési Bizottság tárgyalta is. Elnök úré a szó.
Palicz István bizottsági elnök: A Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Bacsó Lászlóné igazgatónőt, hogy van-e
kiegészítése.
Bacsó Lászlóné megbízott igazgató: Köszöntötte a polgármestert, jegyzőasszonyt és a
Képviselő-testületet. Két kiegészítést kíván a Képviselő-testület elé tárni. A bizottsági
ülésen is elmondta, hogy a nyári diákmunka elindult megyei szinten is és Sátoraljaújhelyen
is. 43 fő 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanuló kapott lehetőséget arra, hogy a nyári
időszakban az önkormányzatnál, illetve intézményeinél foglalkoztatva legyenek. A
Belügyminisztérium hosszabb idejű közfoglalkoztatás számára forrást biztosított, melynek
kapcsán a térségben az önkormányzatok igényeit teljes mértékben ki tudták elégíteni.
Sátoraljaújhelyen közel 400 fő bevonására adódik lehetőség.
Kérdések, vélemények:
Sárosi Józsefné képviselő: Köszönti a megbízott igazgató asszonyt. Sajnálja, hogy megint
elment Sátoraljaújhelyről két képzett fiatal, illetve egy házaspár. Megint csökkent a
lakosság létszáma. Örül, hogy Bacsó Lászlóné került a Munkaügyi Központ élére, mint
megbízott igazgató. Úgy gondolja, hogy ez a napirendi pont a legfontosabb és a leginkább
érinti a lakosságot Sátoraljaújhelyben. Egy ponttal szeretne foglalkozni, a pályakezdő
fiatalokkal. Nem vonható be közmunkába addig egy fiatal, míg egy évig nem regisztrált
pályakezdő. Csak az egy év letelte után lehet bevonni egy fiatalt a közmunkába, mivel egy
év után kapja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Azzal a javaslattal él, hogy a
mostani közmunkába két hónap után be lehessen vonni azokat a fiatalokat, akik
elvégezték a megfelelő iskolát. Ezen fiatalok jelentős része nyolc osztállyal rendelkezik,
nem pedig érettségivel, felsőfokú végzettséggel. Jó lenne, ha bevonhatók lennének a
közmunkaprogramba, mert abban a pillanatban már kiesnének, mint pályakezdők, sőt, ha
el szeretnének helyezkedni a vállalkozó szférában, akkor már nem közhasznú pályakezdők
lennének, hanem valamilyen tapasztalattal rendelkeznének. Soknak találja a számot, a
14%-ot, igaz, hogy ez térségi kimutatás, nem pedig sátoraljaújhelyi. A Polgármesteri
Hivatal és Polgármester Úr is elindították azt az irányt, hogy jelentkezzenek és
megpróbálnak pályakezdőknek állást találni, akik friss diplomások, hogy a vállalkozó
szféra és a friss diplomások megtalálják egymást. Ezt nagyon jónak találja, hiszen sokszor
a pályakezdők és szüleik nem tudhatják éppen hol tudnának elhelyezkedni a diplomával,
és nagyobb rálátása van mind a hivatalnak, mind polgármester úréknak erre a körre, ahol
ezzel a diplomával el tud helyezkedni. Nagynak tartja ezt a létszámot és szerinte azért
csökkent 2014-re, mert elérték az 1 évet és lassan kiestek, mint pályakezdők a listából, de
nyáron újra kezdődik elölről azokkal, akik megszerezték az iskolai végzettségüket, de nem
tudnak elhelyezkedni. A másik téma, amiről beszélni szeretne az átképzés. Személyesen
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mindig problémásnak találta az átképzést, mert vannak szakmák, amikre át lehet képezni,
de ha valaki csak azért megy átképzésre, mert szakmát nem talál, se a szakmát nem fogja
tudni megtanulni ennyi idő alatt és nem lesz kedve dolgozni benne. Jelentkezett, mert
egyenlőre más lehetőséget nem talál. Még célravezetőbben kellene ezeket az átképzéseket
végezni. Ha megnézik, hogy milyen átképzések történnek, adminisztratív területen az
egyikből a másikba még át lehet képezni, de egy 8 általánost elvégzett a szakmát hat hónap
alatt nem tudja megtanulni, ebben személy szerint biztos. Arra kellene törekedni, hogy
azok a fiatalok, akiknek semmilyen képesítésük nincs, főleg a fiatalok, próbáljanak meg
nappali tagozaton képeztetni magukat, mert a hat hónapos átképzéssel nem hiszi, hogy jó
eredményt el lehet náluk érni. Köszöni a tájékoztatást, igaz, hogy még az előző igazgatónő
állította össze, de valószínűleg komoly szerepe volt megbízott igazgatónőnek az anyag
összeállításában.
Palicz István képviselő: A Fejlesztési Bizottság is tárgyalta a tájékoztatót, a bizottsági
ülésen is megköszönte a polgármester úr, a jegyzőasszony és mindenki munkáját, aki
kapcsolatban áll a Munkaügyi Központtal, és egyben a Munkaügyi Központ dolgozóinak a
munkáját. Folyamatosan lehet velük tartani a kapcsolatot és ha egy munkatárs felvételéről
van szó, akkor korrekten és készségesen állnak rendelkezésre azoknak, akik hozzájuk
fordulnak. Egy precíz, minden részletre kiterjedő beszámolót láttak. A beszámoló alapján
pozitív jeleket lehet látni Sátoraljaújhely város foglalkoztatási helyzetében, kiemelve, hogy
továbbra is komoly gondok és bajok vannak, de látható, hogy a környéken a rendelkezésre
álló kétmilliárd forintból sikerült megmozgatni 5000 embert, köztük olyanokat is, akik
életükben nem dolgoztak. Ha ezekkel az emberekkel találkozunk és beszélünk, akkor
látható, hogy ő maguk is örülnek annak, hogy megmozdították őket, hiszen fel kell
kelniük, munkába kell menniük és a munkáért nem egy segélyt, egy hatalmas összeget, de
egy biztos bért kapnak. Ebből a biztos bérből pedig az életszínvonaluk egy picit
emelkedett, például ki tudják fizetni a szociális bérlakás díját. Látszik, hogy az utóbbi
időben jóval kevesebb szerződéshosszabbítási kérelem kerül be, hogy nem fizeti akár a
vízdíját, világítást, szemétdíjat. Egy kicsit többet ad magára, hiszen nap mint nap egy
rendszerbe áll be. Pozitívnak tartja, és tovább kell azon dolgozni, hogy ez a rendszer
javuljon és elinduljon. Sok emberről van szó. Elmondta képviselőnő, hogy milyen gondok
vannak, például diplomásoknak nincsen munkája, sok munka nélkül levőnek a 8 általános
végzettsége sincs meg. Bizony ilyen nagy tömeget és problémákat nem lehet megoldani
egyszerűen. Amit nagy gondnak és bajnak tart, hogy csak a tájékoztató több mint 100
olyan férfiról és nőről szól, akinek a 8 általános végzettsége sincs meg. Ez sok
intézménynek okoz gondot, az oktatásnak, a háziorvosnak, a rendőrségnek, és
mindenkinek, aki gyerekekkel foglalkozik. El kell jutni oda, hogy ne történhessen meg,
hogy valakinek még 16 éves korárára sincs meg a 8 általános iskolai végzettsége sem.
Továbbra is dolgozni kell ezen, és mindenkinek szerepe van ebben, és mindenkinek meg
kell tennie azért mindent, hogy ez ne történhessen meg. A diplomásoknak el szokták
mondani, hogy az a fiatal, aki megnézte, hogy milyen főiskolára és egyetemre megy el, és
megnézte, hogy milyen szakmát választott, annak biztos, hogy van, lesz munkája
Magyarországon. Aki erre nem nézett rá, az abba a csapdába esik, hogy elvégezte az
egyetemet és nem lesz munkája. Egy közel felnőttől, egy 18 évestől, vagy akár egy
szakképzésben résztvevőtől elvárható az, hogy ránézzen arra, hogy mi az, aminek van
pozitív kimenete, föl fogják-e venni, vagy sem? Ha nincs azon a szinten a gyermek, akkor
a szülőnek kell ebben irányítást adni a gyermeknek. Mindenkinek van dolga ebben a
dologban.
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Szabó János képviselő: Több dologgal egyet tud érteni képviselőtársai hozzászólásából is.
Arra hegyezi ki a mondandóját, hogy az összeállított anyagban a két legsarkosabb történet
az, hogy igen, a regisztrált munkanélküliek több mint fele 8 általánossal, vagy az alatti
képesítéssel rendelkezik. Nem esett szó arról, hogy a közvetítést az is megnehezíti, hogy
elég sok esetben a felajánlott bér alacsony. Ezzel rendszer szinten találkoznak az ország
ezen területén, amit az ülésen nem fognak tudni megoldani. Ez egy alapvető probléma. Ha
ezeket föntebb lehetne közvetíteni, akkor akadna olyan támogatási forma, melyben többet
tudnának adni az alkalmazottjaiknak, és nem feltétlenül vándorolnának el. Az aktív korú
lakosság száma Sátoraljaújhelyben nagyságrendileg 11 ezer fő, ahogy az anyagból
megállapította, ebből átlagosan 1300 fő tekinthető munkanélkülinek, ez változik a téli,
nyári szezonban, illetve a közmunkaprogramok miatt. Ezzel szemben 4860 fő munkába
helyezése és képzésbe vonását segítette elő a Munkaügyi Központnak a sátoraljaújhelyi
kirendeltsége, ez a két szám elég távol áll egymástól. Ezt is lehetne boncolgatni, hogy 1300
főből hogyan lehet 4860 főnek munkát, képzést biztosítani. Vagy vannak, akik a
regiszterben nem szerepelnek, vagy ugyanazok az emberek egy éven belül többször kaptak
lehetőséget bármiféle munka elvégzésére, ez jó dolog. Hozzá kell még tenni, hogy az 1300
főből nagyságrendileg 300 fő kap hivatali támogatást, segélyezést. Annak az 1000 főnek a
gondját kell orvosolni, hogy legalább munkája legyen. Az a cél, hogy, ha valakinek már
munkája van, akkor tisztességes munkával, tisztességes bért tudjon hazavinni, hogy a
dolgozói szegénység fogalma tűnjön el a szótárakból, de jelenleg ez még nem elérhető.
Rengeteg olyan családot ismernek, ahol két gyermek, két szülő van, mind a két szülő
dolgozik, normálisan végzik a munkájukat, régóta folyamatosan dolgoznak és mégse
tudják következő fizetésig beosztani a jövedelmüket, mert egyszerűen nem keresnek
annyit, amennyi a megélhetésükhöz szükséges. Ebben a két témában, az alacsony
képzettségűek iskoláztatásában, és az alacsony bérnek a föltornázásában látja a megoldást.
Erre kellene közösen, önkormányzat, kormányzat, munkaügyi kirendeltségek
összefogásával, bevonásával valamiféle projekteket létrehozni.
Dankó Dénes alpolgármester: A beszámolót elolvasva, egy dolog vetődött fel számára.
Folyamatosan foglalkoznak a munkanélküliek, képzésben részt vevők, képzettek,
képzetlenek számával foglalkoznak, de nem beszélnek arról, hogy bizonyos területen
funkcionális hiány van a városban. Elektronikai műszerészből, gépbeállítóból, gépipari
mérnökből hiány van a térségben. Ezeket figyelembe véve egy olyan jelenséget is látunk,
hogy számos olyan munkahely van a város területén működő cégeknél, hogy bizonyos
területeken nincsen elég munkaerő. A jobban képzett szakmákra kell gondolni és azokra a
régi szakmákra, amelyekre régen még képeztek a városban. Azt látja, hogy egy kedvező
változás kezd beállni a szakképzésben is, hiszen együttműködve a munkaügyi
kirendeltséggel és a nagyobb munkáltatókkal, próbálnak olyan szakmacsoportokat
indítani, ami kimondottan a helyi munkaerő piaci igényeknek képzi a diákokat. Ha elindul
egy ilyen képzés szeptemberben, akkor ez legkorábban három év múlva fog beérni, ez egy
hosszabb folyamat. Látható, hogy a térségben lévő vállalkozások folyamatos bővülése
mellett, egyfajta munkaerőigény is növekszik folyamatosan. Egy fontos kérdés, hogy mit
tudnak kezdeni azokkal az alacsonyabb képzettségű rétegekkel, akik talán nem is képesek
arra, hogy egy CNC forgácsoló gép kezelését megtanulják. Az önkormányzat rengeteg
olyan programot indított és indít el a jövőben, ami kimondottan ezt szolgálja ki. Az egyik
ilyen a szociális város-rehabilitáció a másik a romatelepi program, amikhez már elnyerték a
támogatást. Ez kifejezetten azokat a rétegeket célozza meg, akik alacsony képzettséggel
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rendelkeznek és nem a klasszikus közmunka foglalkoztatásba próbálják őket bevonni,
hanem egy képzéssel egybekötött rendszerbe. Azt gondolja, hogy szépen alakulnak a
számok. A közmunkától függően változik a munkanélküliek száma, viszont van még mit
tenni. Ebben abszolút partner az önkormányzat és a helyi vállalkozások. Bízik benne,
hogy ez a szám szépen fog alakulni a jövőben. Beruházások zajlanak az Ipari Parkban,
mely szintén a munkanélküliek számának csökkenését vonja maga után. Szükséges, hogy
folyamatosan képezzék az alacsony képzettségű embereket, hogy minél nagyobb számban
találjanak akár hosszabb idejű munkát maguknak. 2013. december hónapban a regisztrált
álláskeresők száma 2858 fő volt. Ebből 1303 fő a sátoraljaújhelyi kirendeltséghez és 1555
fő a cigándi kirendeltséghez tartozik. Ezt azért tartja fontosnak elmondani, hogy érezze
mindenki a különbséget. Van két térség, amelyekből egyértelműen a sátoraljaújhelyi térség
a nagyobb, ha csak a városra gondolunk, és itt mégis több, mint 200 fővel alacsonyabb a
munkanélküliek száma, mint a bodrogközi térségben. Azért tartotta fontosnak ezt
elmondani, hogy lássuk abszolút nem áll rosszul a város.
Szamosvölgyi Péter polgármester: A két legbeszédesebb szám 7,6% és 11,9%, ennyi jelen
pillanatban a munkanélküliségi ráta Sátoraljaújhelyben és az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége területén, ami nagy
előrelépés. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások súlypontja egy idő után kezdett áttolódni
arról a szokásos szlogenről, hogy „Nincs munka.” arra, hogy van munka, csak kevés a
fizetés. Ez egy nagyságrendi változás, hiszen a legnagyobb probléma a munkanélküliség
volt. Innentől kezdve, ha már van munka, akkor az a következő probléma, hogy
mekkorák a bérek. Ha majd az is korrigálva lesz, akkor bizonyára újabb gondolatokat lehet
majd megszülni. Bárcsak arról tárgyalhatnának a következő éven, hogy a bérek is
magasabbak lettek és még attól is többet kell fizetni a dolgozóknak. Ez nem a munkaügyi
központ feladata, hogy minél több féle és minél több vállalkozás telepedjen meg a
városban és teremtsen munkát, hiszen az emeli föl a béreket, ha konkurencia van. Egy jó
szakember Sátoraljaújhelyben akkor fog többet keresni, ha el kezdik csalogatni, mint a
focicsapatokban a jó játékosokat. Felajánlanak egy magasabb bért a játékáért, ha oda
igazol, ekkor a csapat megpróbálja megtartani, elkezdi fölemelni a bérét. Ezért lényeges,
hogy milyen a számossága a csapatoknak Sátoraljaújhelyben. Úgy gondolja, hogy a
kicsiknek a legnagyobbakkal együtt ez meglehetősen magas, de még koránt sem vannak az
út végén, még további befektetőkre van szükség, hogy a béreket feljebb tudják tornáztatni,
amivel egyébként maximálisan egyetért. A Munkaügyi Központnak a feladatköre
meglehetősen szűkös, hiszen olyan emberekkel találkozik sok esetben, akiknek alig van
meg a 8 általános végzettségük, vagy alig magasabb. Lényegében véve jórészük
potenciálisan analfabéta. 1990-től az oktatási rendszer kilökött magából több százezer
embert, akik nem tanultak meg írni, olvasni. Ezeknek az embereknek átképzést indítani
egy hajmeresztő feladat, csak bekötött szemmel és biztonsági hálóval lehet ezt, cirkuszi
hasonlattal megoldani, mert aki azt sem érti, amit olvas, akkor hogy a fenébe fogja
megérteni azt, amit tanulnia kell? Nem könnyű a feladat, de ez is azt mutatja, hogy a 6-tól
18 éves korig rendkívül oda kell figyelni a mindenkori kormányzatnak, oktatási rendszer
vezetőinek arra, hogy minimum olvasni, írni és számolni tudjanak. Ebből lehet még
valamit kihozni, ha ez hiányzik, az évek múlásával egyre esélytelenebb lesz az illető. Amíg
ez így van, addig ezek az emberek potenciálisan biztos, hogy munkanélküliek lesznek, csak
a közmunka tud segíteni rajtuk, semmi más. Amíg ilyen alulképzettek jönnek ki az oktatási
rendszerből, vagy hagyják ott az iskolát, addig nem álmodhat róla Magyarország, hogy
teljes foglalkoztatás legyen. Ideiglenesen, igen, amíg közmunkára alkalmazzák őket. A
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képzést kell mindenféleképpen fejleszteni, mert másként a munkaügyi központok nem
tudnak segíteni, ha megszakadnak, akkor sem. Nem könnyű a munka, amit végeznek.
Köszönet jár érte minden dolgozójának, és kéri, hogy legyen türelmük a képzésekhez és a
különböző programok végrehajtásához, hiszen egymásra vannak utalva. Mondhatni az
önkormányzat a legnagyobb megrendelője a Munkaügyi Központnak a közmunkák
kapcsán, jelenleg is 293 embert indítanak a munkába, két hónapra és már a következő
program is elő van készítve, mindenki lehetőséget kap arra, hogy kipróbálhassa magát a
munka világában is. Megköszönte a tájékoztatót.
Bacsó Lászlóné megbízott igazgató: Fölmerült a 4460 fős létszám. Az úgy adódik, hogy
egy embert, ha tudnak, többször behívnak közmunkára, ismerve a családi lehetőségeit. Ha
lehetőséget kapnak egy másik típusú közmunka foglalkoztatásra, akkor próbálják újra
behívni őket, így sokszorozódik meg a létszám. A hiányszakmákkal kapcsolatban,
elindultak az egyeztetések a gépi forgácsoló, CNC kezelő szakmákkal kapcsolatban a
cégekkel. Ehhez kell egy olyan álláskeresői állomány, akikből ezeket a tanfolyamokat,
szakmákat föl lehet tölteni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az Északmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltségének
tájékoztatóját,mely Sátoraljaújhely Város foglalkoztatási helyzetéről készült vegyék
tudomásul.
Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
1578/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2014.(VII.10.) határozata
Sátoraljaújhely foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatóról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi térségkiemelten Sátoraljaújhely város- 2013. évi és 2014. január-május havi munkaerő-piaci
helyzetéről,
valamint
a
foglalkoztatás
növelése
érdekében
alkalmazott
foglalkoztatáspolitikai eszközökről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
3. Napirend
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületének a más
önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi
intézkedéseiről szóló rendelet megalkotására és a rendelet-tervezet indokolására
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Képviselő-testület foglalkozott ezzel a kérdéssel egy
hónappal ezelőtt, az a döntés született, hogy rendeletet alkotunk annak érdekében, hogy a
jelenleg Sátoraljaújhelyben élők pozitívan legyenek diszkriminálva. Olyan lehetőséget
akarnak adni a Sátoraljaújhely város itt élő és dolgozni akaró polgárainak, amely
lehetőséget olyanok, akik más településről érkeznek, csak azért esetleg, mert ott valamilyen
szempontból kitelt a becsület, vagy csak azért, mert azon település úgy gondolja, hogy
rájuk nincsen szükség, vagy esetleg deviáns a viselkedésük, a Sátoraljaújhelybe való
költözésen ne is gondolkozzanak. Véleménye, hogy a szegénység és a kisebbségi
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problémák kisebbségi körét nem az önkormányzatok közötti pingpongozással lehet
megoldani, hanem olyan komplex koncepcióval, amely az egész országot érinti, vagy
érintheti, vagy amely egész Európát érintheti. Látjuk, hogy a Franciaországba költözött
romániai cigányokat hogyan fogadják és próbálják meg elérni, hogy elmenjenek onnan. Ne
gondolja senki, hogy valamiféle szemlesütős, álságos dologról van szó. Nyugat Európában
ugyanolyan probléma ez, mint Közép-Európában, Magyarországon. Ennyi kitekintés elég
is az európai geopolitikai kérdéskörből, itt most Sátoraljaújhelyben kell gondolkoznunk,
mert a város Képviselő-testületként, polgármestereként. Úgy kell körülbástyázni
magunkat, hogy sem 1 km-ről, vagy 30 km-ről, vagy 80 km-ről, egy olyan ember se jöjjön,
akire nincsen szüksége ennek a településnek. Akikkel probléma volt, azokat ne
exportálják, vagy exportálják máshova, az ő dolguk, de ne Sátoraljaújhelyre. Ez a
feladatuk, a céljuk és kötelességük. Azokat, akik ilyen formában, az adott lakhelyen lévő
önkormányzatnál, költözködési támogatásban részesülnek, és netalán erre a vidékre
kacsintgatnának, azok a sátoraljaújhelyieknek járó kedvezményekből ne részesülhessenek,
pontosan öt éven keresztül, tehát addig, ameddig általában támogatásokat szoktak kötni
ilyen időszakhoz, ahogy a közelmúltban olvashattak is erről. Az rendeletnek a célja ez,
amit elmondott, pedig a magyarázata. Kéri képviselő társait, hogy fontolják meg, és az itt
élő emberek érdekében mindnyájan szavazzanak igennel.
Szabó Lajosné bizottsági elnök: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Ügyrendi és
Nemzetiségi Bizottsága a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott, pénzbeli
térítés helyi intézkedéseiről szóló rendelet megalkotásáról és a rendelet-tervezet
indoklásáról szóló előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek. Kaptak egy törvényességi észrevételt a jegyzőasszony
részéről, és ennek ellenére, ennek ismeretében is, a rendelet megalkotását támogatásra
javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek.
Palicz István bizottsági elnök: A sátoraljaújhelyiek érdekeit figyelembe véve a Fejlesztési
Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet elfogadását javasolja.
Kérdések:
Szabó János képviselő: A város határain kívül is elég nagy port kavart és félreérthető
nyilatkozatok voltak ezzel kapcsolatban, egyébként meg fogják szavazni a rendeletet.
Ugyanezt írta fel, amit polgármester úr mondott, hogy szegénységet, nyomort ne
exportáljanak Sátoraljaújhelybe mások, bárhonnan is szeretnék. Egy miskolci rendelet volt
az elindítója ennek a rendeletnek. Nem világos számára, hogy a szegénységgel volt-e, vagy
életviteli, társadalmi-beilleszkedéssel kapcsolatban volt probléma ezekkel az emberekkel?
Úgy tudja, hogy azokba a környező falvakba szeretnék visszatelepíteni őket, illetve kérni
őket, hogy települjenek vissza, ahonnan valamikor Miskolcra költöztek. Polgármester úr
gondolatmenetét folytatva, már a brit miniszterelnök is mondta, hogy sok magyar költözik
Nagy-Britanniába, és itt a többi közép-európai ország kivándorlóira is gondolt.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem kívánja megzavarni az okfejtését, de a kérdést
még nem tette föl képviselő úr másfél perc alatt.
Szabó János képviselő: A kérdés az, hogy mindezeket figyelembe véve, meg fogják
szavazni, mennyire befolyásolja a döntés utóéletét a főjegyző asszonytól érkezett
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törvényességi észrevétel? Ebben az szerepelt, hogy a rendelet-tervezet a törvénnyel
ellentétes szabályozást tartalmaz. Ugyanaz lesz-e az utóélete, mint az egy négyzetméterre
bejelenthető lakosok számával kapcsolatos rendeletnek?
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az egy négyzetméterre bejelenthető lakosok számával
kapcsolatos rendelet még életben van, mert mikor kötelezték a Képviselő-testületet a
visszavonására, módosítottak rajta, és így már megfelel a törvényi előírásoknak.
Jegyzőasszonynak kötelessége volt a törvényességi észrevétel megtétele. A képviselőknek
más kötelességei is vannak. Jegyzőasszony törvényességi, közigazgatási szempontból
közelít meg egy rendeletet, a képviselők pedig szociológiai, társadalmi szempontokat
vesznek figyelembe.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző elhagyta az üléstermet.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ennek az eredménye, hogy annak ellenére, hogy
jegyzőasszony kifogást nyújtott be a rendelettervezettel kapcsolatban, mindenképpen el
kell fogadni. A törvényességi ellenőrzést a kormányhivatal megteszi, ha visszaküldi a
rendeletet visszavonásra, akkor még mindig van két lehetőség, vagy visszavonják, vagy
nem. Ha nem lesz visszavonva, akkor a kormányhivatal bírósághoz fordulhat és akkor 34-5 év múlva még akár azt is kimondhatják, hogy vissza kell vonni, vagy módosításokkal
lehet életben tartani, vagy érvényben maradhat. Mindaddig, amíg nincs bírósági döntés,
addig a rendelet érvényben marad. A városnak ez az időszak a legfontosabb, később lehet
módosítani, ha a bíróság erre kötelez.
Pasztorniczky István képviselő: A rendelet első paragrafusa úgy kezdődik, hogy a rendelet
célja a más településeken beilleszkedni nem tudó személyek ne részesülhessenek előnyben
az évek óta itt lakó személyekkel szemben. Ezt ki fogja megítélni, hogy kik a más
településen beilleszkedni nem tudó személyek? Az előterjesztésben szerepel, hogy ez a
rendelet Miskolc Város Önkormányzatának egyik rendeletén alapszik. Utánanézett a
miskolci rendeletnek, nem szerepel benne ilyen kitétel, nem tudja mi ellen akarnak
védekezni?
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úrnak nem muszáj védekezni, akár
támogathatja is az adott rendeletet, hogy egy másik város rendeletének megalkotásánál mi
volt a fontos, azt ő nem tudja megmondani, de nem is releváns a jelen helyzetben.
Pasztorniczky István képviselő úr biztos kapott információkat a miskolci jobbik
szervezetétől, tehát sejtenie, tudnia kell, hogy milyen körülmények sarkallták ezen rendelet
életbelépését. Le tudja egyszerűsíteni egzakt módon, hogy kik azok, akikre a rendeletet
alkalmazni kell majd. Azok, akik 2 millió forintot kapnak, azok, azok, akikről beszélnek, és
akikkel kapcsolatban a rendeletet meghozzák. Még tömörebben, arról van szó, hogy
vannak, akik 2 millió forint előnnyel rendelkeznek azokkal szemben, akik azon a
településen laknak, ahova költözni akarnak. 2 millió forinttal fog rendelkezni csupán azért,
mert olyan körülményeket alakított ki maga körül, ami az ott élők számára már
elviselhetetlen, ezt igazságtalannak tartja. A rendelet pozitív diszkriminációról szól, ami a
most Sátoraljaújhelyben élő embereket próbálja, ezekkel az emberekkel előnybe hozni.
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Kérdések:
Szabó Lajosné képviselő: A miskolci önkormányzat által hozott intézkedés, vagy rendelet,
az csak miskolci, vagy valamilyen országos rendelethez, jogszabályhoz kapcsolódik?
Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem tud róla, hogy máshol ilyen rendelet életbe lépett
volna. Ha Győr-Moson-Sopron, vagy Békés megyében ilyen van, úgy gondolja a földrajzi
távolság miatt nem érinti Sátoraljaújhelyt annyira. Lesz törvényességi kontrollja a miskolci
rendeletnek is. Akár az is előfordulhat, hogy ilyen módon nem fogadják el, és visszaküldik
a rendeletet átdolgozásra a megyei jogú városnak, és ez változhat.
Vélemények:
Sárosi Józsefné képviselő: Fölmerült benne, hogy azok, akiknek ilyen támogatást próbál
nyújtani Miskolc Város Önkormányzata, egyáltalán kaphatnának-e bármilyen támogatást?
Valószínű, hogy nekik rengeteg közüzemi, lakhatási díja hátralékban van. Hogyan adhat
egy önkormányzat támogatást egy olyan személynek, akinek tartozása van az
önkormányzat, vagy az önkormányzat által működtetett intézmények felé? Ez eleve
törvénytelen. Miskolc oldja meg úgy, mint ahogy más település megoldja, hogy ha valaki
nem fizet, nem tartja rendben a környezetét, a lakását, vagy rongálja a lakását, akkor
forduljon bírósághoz és költöztesse ki, de ne adjon neki még pénzt azért, mert
tönkretette. Inkább használja föl a pénzt arra, hogy felújítsa azt a lakást, amiben éppen
laktak azok az emberek. Minden önkormányzat azon igyekszik, hogy bírósági döntés után
kilakoltassa azokat, akik nem életvitelszerűen használják azokat a lakásokat, vagy
ingatlanokat, ahol éppen laknak, ne pedig támogassa őket. Véleménye szerint, a rendelet
törvényességi szempontból nem fogja megállni a helyét, hogy egyáltalán adjanak ilyen
embereknek pénzt, hogy máshova telepítsék őket, és nem kényszerítenek rá más
településeket, hogy olyan rendeleteket hozzanak, amik törvényességi aggályokat vetnek fel.
Pasztorniczky István képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy ez a rendelet-tervezet része
annak a politikai marketing akciónak, amit Miskolc fideszes polgármestere indított el az
újraválasztásának az érdekében, vagy reményében. A rasszista kártyának a burkolt
kijátszása történik. A rendelet-tervezettel kapcsolatban, nem tudja elfogadni, hogy a
rendeletben prejudikálnak, megbélyegeznek bizonyos személyeket csak azért, mert
szociális bérlakásban laknak, a rendelet első mondata ezt összekapcsolja azzal. Miskolcon
a szociális bérlakást leadóknak adnak 2 millió forint támogatást. Sátoraljaújhely rendelettervezetében „a más településen beilleszkedni nem tudó személyek ne részesülhessenek
előnyben” szerepel. Ebből az következik, hogy aki szociális bérlakásban lakik, az
beilleszkedni nem tudó személy. Ezt az általánosítást nem tudja elfogadni. Szeretné, ha
kivennék a rendelet-tervezetből, és így megszűnne a politikai marketing része. Itt kilóg a
lóláb, illetve nagyon jól látszik, hogy a jegyzőasszony irányítása alatt álló hivatal
megalkotott egy rendelet-tervezetet, egy oldalon, majd a jegyzőasszony két oldalon
törvényességi észrevételben ecsetelte számukra, hogy ez miért törvénybe ütköző, amit
bizottsági ülésen nem tudtak elolvasni, csak később. Arra is felhívja a figyelmet, hogy
képviselői esküt tettek, és ebben arra esküdtek többek között, hogy a jogszabályokat
betartják, és betartatják. Márpedig jegyzőasszony törvényességi észrevételéből is látszik,
hogy egyértelműen szembe megy a törvénnyel ennek a rendeletnek a megalkotása.
Nyilvánvaló, hogy technikai szempontból végig lehet vinni egy törvénysértő rendeletet,
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megalkotni, majd törvényességi észrevétellel a kúria, vagy valamelyik bírói szerv fogja
hatályon kívül helyezni. Addigra lezajlik a választás, és „Milyen jól hangzik a város
szemében, és megvédjük a városlakókat. Védjük meg a városlakókat, de a törvények
betartásával együtt.” Javasolja a megbélyegző mondatrész kivételét a rendelet-tervezetből,
akkor akár el is tudja fogadni, ha nem, akkor azért nem fogadja el, mert nem partnere a
jogsértésben a FIDESZ marketing akciójának.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a reklámot Pasztorniczky István
képviselő úrnak. Örömét fejezte ki, hogy ennyire figyelemmel kíséri a FIDESZ-nek,
Miskolc polgármesterének a munkáját, neki nincs erre ideje. Ha már ilyen bölcseket
mondott képviselő úr, megjegyzi, mintha képviselő úrnak is lettek volna problémái a teljes
jogszabályi környezet betartásával az elmúlt időszakban. Nagyra becsüli jegyzőasszony
tudását és jogi felkészültségét. Mindezek mellett, ez egy fontos vélemény, és úgy gondolja,
hogy más jogban jártas személy, vagy szervezet által lefolytatott vizsgálat során más
eredményre juthatnak. Bizonyára hallott, látott olyat, hogy az elsőfokú tárgyaláson nyer a
felperes, a másodfokú tárgyaláson pedig nyer az alperes, végül pedig a kúria, vagy a
legfelsőbb bíróság hoz egy ezzel ellentétes ítéletet, pedig mindenütt felkészült bírók,
jogászok, ügyvédek voltak a teremben, ez nem egyedi eset, ebben bízik. Senkit nem
kívánnak előre, látatlanban megcímkézni, megbélyegezni, de nem hiszi, hogy a Jobbiknak
a politikai marketingje olyan rettenetesen átfordult, mint a toronyóra ingája, és aztán
kiakadt. Képviselő úr nem látta azokat a fényképeket az interneten, vagy az újságokban,
hogy milyen szociális bérlakásban lakókról volt szó? Nem látta, hogy milyen körülmények
voltak azon bérlakások környezetében? Vagy, ha látta, akkor úgy gondolja, hogy ez lehet a
módi Sátoraljaújhelyben? Ez képviselő úr, vagy a Jobbik véleménye? Tegyük tisztába! Ha
ez az új politikai irányvonala a pártnak, akkor tényleg nagyot fordult, amivel nincsen baja.
Lesznek szövetségesei, vannak szociálisan érzékeny szervezetek a városban, még akár az is
lehet, hogy előbb-utóbb Gyurcsány Ferenccel egy platformon fognak ülni. Ezzel nincsen
baja, mert mindenki megválaszthatja a szövetségeseit, és harcostársait.
Dankó Dénes alpolgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban két észrevételt tesz. A
városi pletykákat, amik nem tudja honnan erednek, ezeket tőből akarja kivágni, fel sem
merült, hogy Sátoraljaújhelyre bárki költözzön. Képviselőtársai bólogatnak. Nem tudja,
honnan, kitől kapnak szárnyra ezek a hírek, fel sem merült, hogy ide költözzön bárki. Ez a
rendelet kimondottan védekező reakcióból elindított rendelet. Ha képviselő úr élt a
politikai marketinggel, mint fogalommal, akkor igen, lehet, hogy valakinek az volt az
érdeke a városban, hogy elhíresztelje, hogy Sátoraljaújhelybe fognak költözni ezek a
családok. Nem tudja, hogy ez ki volt, nem is akarja kinyomozni. A rendelet megelőző célú,
fel sem merült, soha, egyetlen egy percig sem, hogy a Rákóczi utca tetején lévő volt
ÁFÉSZ központba fognak ezek a családok költözni, és hasonló horrorisztikus
történeteket lehetett hallani. A rendeletnek az a célja, hogy egy egészséges önvédelmi
mechanizmusként a város előre leszögezi, hogy minden Sátoraljaújhelyben élő embernek
az érdekét tartja szem előtt és nem másokét. Ez teljesen összhangban van a képviselői
esküvel, polgármester úr által elmondott véleményt maximálisan osztja. Bízik benne, hogy
meg fogja állni a helyét a rendelet, és bízik abban, hogy nem lesz szükség arra, hogy a
rendeletnek érvényt szerezzenek. A másik megemlítendő dolog, érdekes módon az utolsó
rendes testületi ülés előtti ülésen vagyunk a kampány előtt. Eddig senki részéről politikai
marketing, a választásokra való utalás nem történt, pedig Szabó János képviselő úrtól várta
ezt a Munkaügyi Központ tájékoztatónál, de nem, teljesen normális hangnemben ment a
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testületi ülés, ellenben, most ennél a napirendi pontnál merült fel a politikai marketing. Ha
valaki politikai marketinget akar itt, az Pasztorniczky István képviselő, aki burkoltan
előhúzta a rasszista kártyát. Kicsit fordítva ült fel a lóra, ahogy elkezdte képviselő úr a
mondandóját, miszerint a kirekesztő rendelkezéssel egyáltalán nem tud egyetérteni, akkor
javasolja neki, hogy jövő év június elején, Budapesten vegyen részt egy szivárványszínű
fejkendőben a felvonulókkal, ha annyira a kirekesztés ellen van, akkor álljon ki azok
mellett is, akik ezen a pride-on felvonulnak. Valószínűleg egyeztetnie kell majd előtte a
Jobbik pártvezetőjével, hogy vajon a cicás nagyplakátos Jobbik irányvonalába bele fér-e
ez, vagy már azon is túlmutat? De, hogyha ennyire nagy a pálfordulás a Jobbikban, akkor
kívánja, hogy elnök úrral karöltve szivárványos fejkendőben vegyenek részt a
felvonuláson.
Pasztorniczky István képviselő: Nem foglalkozik különösebben a miskolci belügyekkel, de
mivel éppen a polgármester úr által aláírt előterjesztésben hivatkozik a miskolci
önkormányzat képviselő-testületére, mindössze annyit tett, hogy felkereste Miskolc Város
honlapját és megnézte azt a bizonyos miskolci önkormányzati rendeletet, ami itt az
előterjesztésben szerepel. Azt nézte meg, hogy a beilleszkedni nem tudó személyekre
vonatkozik-e? De ilyet nem talált benne. Megnézte Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
előző testületi ülésén hozott határozat szövegét is, hogy abba esetleg nem került-e bele
ilyen kitétel, de abban sem volt benne, ezért bátorkodott szóvá tenni ezt, és hivatkozni a
képviselői esküre és a jogszabályokra is. Annyit jegyez még meg, hogy ismeri a jog, a
joggal való visszaélés fogalmát, ezért nem hagyhatja szó nélkül. Ha kiveszik ebből azt a
kitételt, miszerint „más településen beilleszkedni nem tudó személyek ne részesülhessenek
előnyben”, és helyettesítik azzal, hogy „a más településen szociális bérlakásokat térítés
ellenében leadók ne részesülhessenek előnyben”, akkor meg is tudja szavazni.
Természetes, hogy a sátoraljaújhelyiek érdekét képviseli ő is.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő társaim! Ha bölcsek lettek volna, akkor ezt a
napirendi pontot hozzászólások, kérdések nélkül simán el kellett volna fogadni és a
rendeletet életbe léptetni. Csak a figyelmet hívják föl a figyelmet, a kormányhivatal és más
települések részéről önmagukra, pont az ellenkezőjét teszik annak, amit kellene, de ha
képviselőtársai úgy gondolják, folytathatják tovább a mérkőzést.
Palicz István képviselő: Nagy figyelemmel hallgatta az előtte szólókat, és nagyon
csodálkozik Pasztorniczky István képviselő úron, mert neki is úgy tűnik olyan, mintha
nem is már jobbikos, hanem valamilyen liberális gondolkodása lenne. Abszolút nem
érdekli, hogy Miskolc, vagy bármelyik más magyar település, akár külföldi hoz ilyen
rendeletet. Csak az érdekli, hogy Sátoraljaújhelybe ne költözhessenek olyanok, akik nem
rendelkeznek megfelelő életvitellel, vagy más egyéb problémák vannak velük. A pénz, amit
ezek az emberek ott kapnak, pont abban a sávban van, amennyiért többször ajánlottak
már megvásárolandó ingatlant az önkormányzat részére Sátoraljaújhelyben. Nagyon jó
lenne megelőzni az eseményeket, miszerint a kapott pénzen pont Sátoraljaújhelyben
vegyenek ingatlant az ide költözni vágyók, és akár bárki szomszédságába beköltözzenek.
Amikor a képviselői esküt tették, való igaz, fölesküdtek a törvény betartására, és a
sátoraljaújhelyiek érdekeinek védelmére is. Ez az az eset, amikor a törvény és az élet
egymás mellett elsuhan. Valószínűleg, idővel a törvénynek az életet kell majd követnie,
pillanatnyilag, nekik az a dolguk, hogy egy ilyen rendeletet támogassanak a
Sátoraljaújhelyiek érdekében.
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Szabó János képviselő: Az 1.§-al kapcsolatban, a mondatrész, miszerint „a más
településeken beilleszkedni nem tudó” emberekről van szó, nem illeszkedik egyértelműen
a rendelet címéhez. Ha az élét ki akarjuk kivenni, akkor ki kellene venni ezt a mondatrészt.
Megjegyzi, ezután viszont szerepel, hogy azokra vonatkozik a rendelet, akik elköltözési
támogatásban részesülnek, ahogy polgármester úr mondta „kétmillió forint előnnyel
rendelkeznek” a már életvitelszerűen a Sátoraljaújhelyen élőkkel szemben. Ha a
megfogalmazást egy kicsit finomítani lehet, akkor szerinte nem fog akadályba ütközni,
hogy mindenki megszavazza.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolja a bekezdésnek a kivételét, és a többi rész
változatlanul hagyását.
A napirendi pont tárgyalása közben Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
visszatért az ülésterembe.
Szabó Lajosné képviselő: Nagyon sok minden elhangzott, de röviden szeretne reagálni. Az
Ügyrendi Bizottsági ülésen, mind a saját, mind a bizottság véleményét képviselte.
Tudomásul veszik a jegyzőasszony által elmondottakat, viszont képviselő urat emlékezteti,
hogy képviselői esküjük nagyrészt arról szólt, hogy a Sátoraljaújhelyen élők érdekeit tartják
szem előtt, illetve szolgálják. Még az is elképzelhető, hogy nem igényel törvényi alapon
módosítást a rendelet az önkormányzat részéről. Ha mást nem érnek is el a rendelettel,
akkor is egy figyelmeztetés a törvényhozók felé, miszerint oda kell figyelni. Palicz István
képviselő úr a megmondhatója, egyre kevesebb az olyan szociális lakást igénylő, akinek föl
kell mondani a tartozásuk miatt, mert ha tartoznak is, mindent elkövetnek, hogy azt vissza
tudják fizetni. A korábbi napirendi pontnál nagyon jó hír volt a közmunkára alkalmazható
emberek számának növekedése. Az itt élő, és folyamatosan itt lakó embereket óvjuk meg
attól, hogy az esetlegesen beköltöző emberek a közmunkára igényt tartsanak. Nem
pusztán a miskolci polgármesternek a megvédése, de úgy tudja, hogy a fészekrakó
program keretén belül ő egy helyzetet megörökölt, aminek volt bírósági vonzata is. Ez a
dolog jóval messzebbre nyúlik. Viszont itt, Sátoraljaújhelyben az itt élő emberek érdekeit
nézi és a rendeletet meg fogja szavazni.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: átfogalmazta az 1. § szövegét, mely a
következő: „A rendelet célja, hogy más önkormányzat által nyújtott támogatásban
részesülő személyek ne részesüljenek előnyben Sátoraljaújhely közigazgatási területén az
életvitelszerűen személyekkel szemben, abban az esetben, ha nevezettek Sátoraljaújhely
városban kívánnak letelepedni, illetve telepedtek le.”
Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolja, hogy a jegyzőasszony által fölolvasott szöveg
kerüljön az ominózus bekezdés helyére, kéri a Képviselő-testületet ennek elfogadására.
Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendelettervezet 1.§-ának jegyző által felolvasott módosítását.
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a teljes rendelet-tervezetet a
módosítással együtt.
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Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és meghozta
a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi
intézkedéseiről szóló 11/2014.(VII.10.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a képviselőknek a rendelet-tervezet
elfogadását. Az eredményből egyértelműen látszik, hogy mindent félre tudnak tenni, ha
Sátoraljaújhely város és az itt élők előnyeiről van szó.
4. Napirend
Előterjesztés a lakáshoz jutás helyi támogatásának új szabályairól és a rendelettervezet indoklásáról
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Több mint 16 éve működtetik a helyi
támogatás rendszerét. A képviselő urak is tudják, hogy az elmúlt évben nem igazán
igényeltek ilyen jellegű támogatást, ennek nagy részben a gazdasági válság volt az oka.
Bizonyos tekintetben ez vetett gátat annak, hogy olyan személyek igényeljék, akik le
kívánnak telepedni a városban. Ezért az 1998-ban, majd 2004-ben újraalkotott rendelet
újraalkotását javasolja a kiküldött indoklás és rendelet-tervezet alapján. Az önkormányzat
az elmúlt időszakban több olyan programot is elindított, ami elsősorban a fiatal házasok,
és a több gyermekesek helyben maradását kívánja elősegíteni. Ezt a gondolatmenetet
felhasználva készítette el a tervezetnek azon részét, mely szerint, a hiányszakmákban
dolgozó sátoraljaújhelyi lakosokat, a tervezet tételesen fölsorolja, juttassák
mindenféleképpen előnyhöz. Ez nem csak azért célja az önkormányzatnak, mert akkor
többen fognak helyben maradni, hanem azért is, mert olyan munkakörökben látnak el
munkát, amiből való kiesés problémát okozna a város működésében, a lakosság
ellátásában. A jelenlegi költségvetési viszonyok figyelembe vételével, ebben az évben 100100 ezer forinttal javasolja megemelni a támogatás összegét azzal a kitétellel, hogy a
költségvetési számok ismeretében térnek vissza majd arra, hogy lehet-e ezeket az
összegeket tovább emelni. Az új rendelet-tervezet kialakításánál azt is figyelembe vették,
hogy a korábbi rendeletek alkalmazásának tapasztalatai alapján milyen módosításokra van
szükség. Ezért került bele nagyobb szobaszámú lakás, magasabb jövedelem, és azok az
intézkedések, hogy mit lehet akkor tenni, hogy ha maga az igénylő nem tudja fizetni
átmenetileg a törlesztő-részletet, hisz kerülhetnek ilyen helyzetbe az állampolgárok. A
jelenlegi szabályozásban az van, hogy 1980-tól kell vizsgálni azt, hogy valaki rendelkezett-e
már lakással. Ez öt évre korlátozódna, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy egyszerűen
lehetetlen visszamenőleg 20 éves időtartamot leellenőrizni. Ilyen jellegű dokumentumot a
földhivatal nem ad ki, öt évre visszamenőleg viszont igen. A vagyon is egy új szabályozás
ebben a rendeletben. Akinek olyan vagyona van, amit nem igazán tud hasznosítani,
például lakás, de haszonélvezettel, akkor abban nem tud lakni, ő is részesülhessen
támogatásban. A rendelet-tervezet taxatíve felsorolja milyen szerződést kell kötni a
támogatásban részesülővel. Gyakorlatilag az eddig alkalmazott, de nem szabályozott
szerződések feltételei kerültek bele. Még egy változás van, mégpedig az, hogy mikor
kezdődik a törlesztő-részlet fizetése. Javasolja ezt is kitolni, mert miután valaki megvásárol
egy lakást, vagy építkezik, bizony az első hónapokban az illeték kifizetés, az átírás, a
költözködés olyan költségeket jelent, hogy mentesítse az igénylőt az alól, hogy már az első
hónapban elkezdje visszafizetni. Hatásvizsgálatot mellékelt a rendelet-tervezethez,
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társadalmi véleményezésre bocsátás megtörtént, sajnos nem volt észrevétel ezzel
kapcsolatban. Reméli, hogy szeptemberben már fognak támogatási igénylést benyújtani,
amit majd tárgyalhat a testület.
Szabó Lajosné bizottsági elnök: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Palicz István bizottsági elnök: A Fejlesztési Bizottság a rendelet újraalkotását egyhangúlag
támogatja.
Vélemények:
Dankó Dénes alpolgármester: Jó volt, hogy jegyzőasszony elmagyarázta a rendeletet, mert
aki nem olvasta a módosítást, nem biztos, hogy tudja miről is döntünk. Kiemelte, hogy
emelkedik a támogatás, bővül az igénybevevők köre, és teljesen leporolódik a jogszabály, a
mai kor elvárásainak megfelelővé válik. Arra bíztat mindenkit, hogy aki építkezés,
lakásvásárlás előtt áll, az böngéssze a város honlapját, nézze meg, hogy alkalmasak-e rá a
feltételek. Két testületi üléssel ezelőtt döntöttek egy esetben, előtte volt egy nagyon
hosszú szünet, bízik benne, hogy minél több sátoraljaújhelyi családnak tudnak majd
kamatmentes támogatást adni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Összefoglalta a legfontosabb elemeit a rendelet
újraalkotásának jegyzőasszony és felhívta a figyelmet alpolgármester úr miért is történt a
módosítás, illetve újraalkotás.
Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést és meghozta a lakáshoz jutás helyi támogatásának új szabályairól szóló
12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
5. Napirend
Előterjesztés a II. számú felnőtt háziorvosi körzetre feladat-ellátási szerződés
megkötéséről
Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte dr. Molnár Erika Emese doktornőt.
Megkérdezte, van-e kiegészítése a leírtakhoz, önéletrajzhoz, szerződéshez?
dr. Molnár Erika Emese háziorvos: Egy kiegészítése van. A Népegészségügyi Intézettel
egyeztetett. A működési engedély kiadásához a rendelési idő meghatározása volna
szükséges. A bizottság elfogadott egy rendelési időt, amivel az a probléma, hogy időbeli
átfedés van a jelenleg Viss községben, helyettesítésben betöltött praxisával, ugyanis ott
rendel hétfőn és csütörtökön délelőtt. A probléma az, hogy országosan született egy
javaslat, bár rendeletben nem jelent meg, hogy amennyiben bármilyen működési engedély
módosítás történik, a jelenleg helyettesítéssel betöltő praxisokban, akkor nem fogadják el a
heti két rendelést, hanem minden nap rendelni kell ott is. Emiatt nem lehet hozzányúlni a
vissi rendelési időkhöz, ez változatlanul maradna. Kapott az OEP-től egy olyan
tájékoztatást, hogy amennyiben 12 órakor lejár a rendelése Vissen, akkor 12 órától nem
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kezdődhet Sátoraljaújhelyen a rendelési idő, mert akkor az OEP nem finanszírozza az
utazást. Erre való tekintettel szeretne az ő, az OEP és a Népegészségügyi Intézet részéről
is elfogadható rendelési időpontokat javasolni. A heti 20 óra rendelési idő várt el
jogszabályilag, az ezen felüli idő, rendelkezésre állási idő. Hétfőn 13.00-16.00 a rendelési
idő, Vissen 12.00 órakor fejeződik be a rendelési idő. Ugyanez vonatkozik a csütörtöki
napra is, 13.00-16.00 tartana a rendelési idő, ez összesen, eddig 6 óra időtartam. Ezen felül
fennmarad a kedd, szerda és a péntek, mely napjai teljesen szabadok, a fennmaradó 14 óra
időtartam teljesíthető. Ezeken a napokon teljesíthető a rudabányácskai 2 óra rendelési idő
is. Mivel két délután lenne rendelési idő, hétfőn és csütörtökön, ha a Képviselő-testület
elfogadja, akkor a kedd, szerda, péntek lehetne a délelőtti rendelés Sátoraljaújhelyen, de ez
utóbbi három nap a részéről teljesen nyitott, mert ekkor nem ütközik semmilyen
tevékenységbe a rendelési idő.
Szabó Lajosné bizottsági elnökő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a II. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződését dr. Molnár Erika Emese háziorvossal kösse meg. A most elhangzott
rendelési idő a bizottsági ülésen megbeszéltektől teljesen eltér.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A felmerült probléma a számára is új. Úgy
gondolja, hogy kedden 8-tól 13 óráig, szerdán 11-től 16 óráig, hétfőn és csütörtökön pedig
13-tól 16 óráig tartana a rendelési idő, így meglenne a heti 20 óra, ha a Képviselő-testület
ezt így el tudja fogadni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Doktornőnek megfelel így a rendelési idő?
dr. Molnár Erika Emese háziorvos: Kedden 8-tól 13 óráig.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Szerdán pedig nem 12 órától, hanem 11
órától kezdődne a rendelési idő és 16 óráig tartana, és így van meg a heti 20 óra.
dr. Molnár Erika háziorvos: A rendelés négy délután megfelel?
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az állampolgárok többsége dolgozik. A
dolgozóknak sokkal jobb, ha munkaidő után mennek el az orvoshoz, ha délelőtt
dolgoznak, ahelyett, hogy el kell kérni magukat a munkahelyről. Ez így sokkal jobb, még
jobb lenne, ha tovább tudna rendelni.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Kéri a jegyzőasszonyt hogy ismételje el a rendelési időt.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Hétfőn 13-tól 16 óráig, kedden 8-tól 13
óráig, szerdán 11-től 16 óráig, csütörtökön 13-tól 16 óráig, pénteken 11-től 13 óráig
Rudabányácskán, és mivel be kell tudnia onnan érni Sátoraljaújhelyre, 14-től 16 óráig a
Mártírok út 14. szám alatt fog rendelni doktornő.
dr. Molnár Erika Emese háziorvos: Megoldható lenne pénteken, hogy 8 órától rendeljen?
Akkor 11-től 13 óráig tartana az utazás Rudabányácskára. A saját körzetében élőknek kell
telejésítenie a 20 óra rendelkezésre állási időt.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: A kérés az, hogy pénteken 8-tól 11 óráig legyen
rendelés Sátoraljaújhelyen, és 13-tól 16 óráig Rudabányácskán.
Vélemények
Pasztorniczky István képviselő: Mint potenciális beteg, a saját részéről maximálisan
rugalmas, de egyéb dolgozók részéről, sokan vannak, akik délután műszakban járnak,
azoknak előnyös a délelőtti időpont. Ha két nap tudna délelőtt rendelni, az megfelelőbb
lenne. Sokkal fontosabb az, hogy legyen végre egy stabil háziorvos.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha figyelt képviselő úr, két alkalommal fog délelőtt
rendelni doktornő kedden és pénteken. A módosításról szavaznak.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az új
rendelési időbeosztást.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolja, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
dr. Molnár Erika Emesét bízza meg a II. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
történő ellátásával.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag megbízza dr. Molnár
Erika Emesét a II. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.
Fenti szavazások eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
6707/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2014.(VII.10.) határozata
a II. számú felnőtt háziorvosi körzetre feladatellátási szerződés megkötéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés a) pontjában, az önálló
orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Kormányrendeletben, 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, a II. számú felnőtt házi orvosi
körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére szerződést köt, öt évi
időtartamra 2014. augusztus 1-től 2019. július 31. napjáig dr. Molnár Erika Emese
háziorvossal, a határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a Szerencsi Járási Hivatal
Sátoraljaújhelyi Népegészségügyi Intézete, valamint a B-A-Z Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár részére küldje meg.
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Jó munkát kíván, és reméli, hogy a betegek
megelégedéssel fogják fogadni tevékenységét.
6. Napirend
Javaslat a képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére
Szabó Lajosné bizottsági elnök: Az Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület 2014. II.
félévi munkatervéről szóló javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Át lett dolgozva a munkaterv és a gépelésnél
kimaradt a szeptemberben a 4. és 6. pontnál az előterjesztő, mindkét esetben jegyzőnő az,
és a véleményező bizottság a 4-nél az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság, a 6-nál
pedig valamennyi bizottság. Ezen kívül a Zemplén televízió: közhasznú nonprofit Kft, ezt
javították, így lesz kiadva a munkaterv, amennyiben elfogadják.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2014. II.
félévi munkatervet és az alábbi határozatot hozta:
7278/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2014.(VII.10.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi
munkatervének elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képvelő-testület 2014. II. félévi
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ülések időpontjáról, valamint a tárgyalandó napirendi pontokról
és az anyagok leadási határidejéről az érintett előterjesztőket tájékoztassa.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2014.(VII.10.) határozat melléklete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. II. féléves munkaterve
2014. szeptember 11. (csütörtök)
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: polgármester
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes
főjegyző
Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai
3. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi
helyzetéről
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes
főjegyző
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság
4. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteinek
kialakításáról és működéséről szóló 15/2002. (VI.21.) számú rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, és Szociális és Egészségügyi Bizottság
5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fejlesztési
Gazdasági programja 2010-2014 közötti időszak időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
Véleményezi: a Képviselő-testület bizottságai
6. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
7. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet munkájáról
Előterjesztő: Intézményvezető
Véleményezik: a Városüzemeltetési Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottság
8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia
főjegyző
9. Egyebek

címzetes

Zárt ülés
1. Előterjesztés Díszpolgári Cím, Pro Urbe és Közszolgálati Díj adományozására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
Javaslattevők: a Képviselő-testület bizottságai
Az anyagok leadási határideje: 2014. augusztus 28.
2014. október 30. (csütörtök)
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai
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3. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár munkájáról
Előterjesztő: Intézményvezető
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság
4. Előterjesztés a köztisztasági feladatok ellátásáról, a téli felkészülésről
Előterjesztő: a Városellátó Szervezet igazgatója
Véleményezik: a Városüzemeltetési Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottság
5. Tájékoztató a város idegenforgalmi rendezvényeinek, programjainak az írott és
elektronikus médiában való megjelenéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
7. Egyebek
Zárt ülés
1. Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők
2014. évi szociális rászorultságának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Az anyagok leadási határideje: 2014. október 11.

2014. november 20. (csütörtök)
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata gazdálkodásának 2014. I-III.
negyedévi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság
4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
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5. Tájékoztató a Zemplén Idegenforgalmi Kft. Sátoraljaújhely városban végzett
kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenységéről, valamint a végzett kéményseprő-ipari
közszolgáltatási díj felülvizsgálata
Előterjesztő: a Kft. igazgatója
Véleményezik: a Városüzemeltetési Bizottság és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottság
6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 7/2004. (III.22.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezik: Városüzemeltetési Bizottság valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottság
7. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
9. Egyebek
Az anyagok leadási határideje: 2014. november 7.

2014. december 11. (csütörtök)
1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: polgármester
2. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő
tevékenység ellátásáról
Előterjesztő: a ZHK ügyvezető igazgatója
Véleményezik: a Városüzemeltetési és az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
3. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai munkájáról
Előterjesztő: ügyvezető igazgató
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság
4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. Beszámoló a Városi Köztemető 2014. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Schneiderné Dudás Mária a Virág-Ker-Tem Kft. ügyvezetője
Véleményezik: Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság
6. Szakmai beszámoló a „Biztos kezdet Sátoraljaújhelyben” című pályázat
végrehajtásáról
Előterjesztő: a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda igazgatója
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Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság
7. Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: polgármester
8. Egyebek
Zárt ülés
1. Előterjesztés a lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására
Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző
Véleményezi: a Gazdasági-, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2. Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Javaslattevő: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság
Az anyagok leadási határideje: 2014. november 28.
Alakuló ülés (időpontja később kerül meghatározásra a 2014. évi önkormányzati
képviselők és polgármester választás időpontjának ismeretében).
Ezen ülés napirendje:
1. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármester választásról
Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Eskütétel
Zárt ülés
1. Bizottságok és tagjainak megválasztása
Előterjesztő: polgármester

Közmeghallgatás 2014. december (később kerül meghatározásra az időpont)
1. „Tiszta, virágos Sátoraljaújhelyért” indított akció kérdésekről
2. Tiszta utca akció értékelése
3. Tájékoztató közérdekű és aktuális várospolitikai kérdésekről
Amennyiben bármely testületi ülés időpontja ütközik a későbbiekben meghatározásra kerülő
megyei önkormányzat közgyűlése ülésének időpontjával, úgy egy nappal tolódik a testületi
ülés időpontja.
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7. Napirend
Szakmai beszámoló a „Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház” működéséről 2014. II.
félév
Szamosvölgyi Péter polgármester: Jarasovics Lászlóné nem tudott megjelenni, ennek oka,
hogy rövid időn belül mindkét szülőjét elvesztette. A napirendi pontot meg tudják
tárgyalni, hiszen bizottság tárgyalta, anyag készült róla, megadja a szót az Oktatási
Bizottság részéről Lukács Tamás bizottsági tagnak.
Lukács Tamás bizottsági tag: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a „Pöttömke Biztos
Kezdet Gyerekház” működéséről szóló beszámolót és 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Vélemények:
Sárosi Józsefné képviselő: Nagyon örül annak, hogy a Pöttömke Gyerekház még 2010
előtt elindult, és van olyan program, amit a következő kormány is jónak, támogatandónak
talált. Ez annak idején, emlékei szerint, 2008-ban indult. Uniós pályázattal kezdődött a
program, és úgy látja, hogy van sikere, és egyre népszerűbb a városban. Egyre több
gyereket tudnak a szülők bevonni, mert nem csak az a lényeg, hogy a gyerek az óvodába
járjon, hanem az is, hogy a gyerekkel együtt a szülő is „nevelésben” részesül, így lehet ezt a
legegyszerűbben kifejezni. Reméli, hogy ez tovább fog folytatódni, hisz van rá igény.
Vannak, akiknek fel kell hívni a figyelmét, hogy menjen el oda, hisz a gyereknek és neki is
jót tesz.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Az önkormányzat erősítse meg szavazatával azt is, hogy
megköszöni az eddig végzett munkáját mindenkinek, aki eddig részt vett.
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 9 (Szabó János képviselő rövid távollétében) a
beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
6840/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2014.(VII.10.) határozata
„Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház” 2014. II. félévi működéséről szóló szakmai
beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pöttömke Biztos Kezdet
Gyerekház” 2014. II. félévi beszámolóját elfogadja.
Köszönetét fejezi ki a gyerekház valamennyi dolgozójának áldozatos munkájáért.
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8. Napirend
Tájékoztató az óvodáztatási támogatás helyi végrehajtásáról
Szabó Lajosné képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő testületnek az óvodáztatási támogatás helyi
végrehajtásáról tájékoztató elfogadását.
Kérdések, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Szavazás: a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Szabó János képviselő és Dankó Dénes
alpolgármester rövid távollétében) a tájékoztatót tudomásul vette és meghozta az alábbi
határozatot:
6849/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2014.(VII.10.) határozata
Az óvodáztatási támogatás helyi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodáztatási támogatás helyi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
9. Napirend
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Tokaji Ferenc Sporthalász
és Horgász Egyesület közös pályázatának elvi támogatásáról
Szabó János képviselő visszatért az ülésterembe.
Szamosvölgyi Péter polgármester: A Tokaji Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület
komoly hagyományokkal rendelkező csapat, 1977-ben alakult. Kevés saját vizük van,
általában más egyesületek fenntartásában lévő horgász, halász vizeket használhatnak,
aminek több negatívuma is van. Pályázat kerül kiírásra kerül a Schulz-Bodrog holtág
hasznosítására a nyár folyamán, ennek a kezelését szeretné megpályázni az egyesület. Van
rá humán háttér, hisz az egyesületnek körülbelül 1400 tagja van. Ha megkapnák, akkor ezt
rendbe hoznák, hisz eléggé feliszapolódott, benőtte a kolokán és a nád. Jelenleg nincs
használható állapotban, az egyik oldalán viszonylag sík a terep, füvesítéssel igazán jó
horgász pihenőhellyé alakítható, a másik oldalát nem hasznosítanák, az maradna a halak
számár védett oldal. Fog pályázni az Aggteleki Nemzeti Park is. A Tokaji Ferenc
Sporthalász és Horgász Egyesület pályázata akkor lehet sikeres, ha egy önkormányzat,
jelen esetben, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata is megjelenik társként a pályázatban.
Elnök úrral beszélt, és kifejtette, hogy az önkormányzat nem vállal fel telepítést és egyéb
feladatokat, mert ezek nem illeszkednek az önkormányzat feladatköréhez. Mivel, sokan
szeretnek horgászni, ezért javasolja, hogy mikor ez kiírásra kerül, legyen egy elvi
hozzájárulás Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától. Ez már csak azért is indokolt, mert
nem biztos, hogy az önkormányzat ezt a döntést a kellő időben meg tudná hozni, mikor
arra szükség lenne, ezért érdemes előtte meghozni az elvi hozzájárulásról a döntést.
Természetesen le kell tisztázni pontosan, hogy az önkormányzatnak milyen feladatai
lesznek a kezelésben, a működtetésben, a rendtartásban és milyen feladatai lesznek az
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Egyesületnek. A terület Vajdácskánál van, Gyönyörű a környezet, akár Majálist is lehet
szervezni ott.
Szabó János képviselő: Nem tudja mekkora a nádas, amit ki fognak vágni, viszont
beszélgetésekben előjött egy ötlet, miszerint az ott megtermett nádat esetleg föl lehet
használni kosárfonásra. Közfoglalkoztatásban esetleg ezt el lehetne végezni.
Természetesen, ha elegendő a nád, nem pedig csak például két kosárra elég.
Szamosvölgyi Péter polgármester: 30-40 éve volt ott utoljára, tervezte, hogy valamikor a
közeljövőben elmennek az egyesület tagjaival. Meg kell nézni, hogy mennyi a nád, milyen
a minősége, ki lehet-e termelni, és fel lehet-e használni. Nincs akadálya, van egy térkép az
előterjesztésben, nem tudja meddig lehet elmenni kocsival, akinek van kedve, ideje menjen
el, nézze meg.
Pasztorniczky István képviselő: Nem horgászik, viszont maximálisan támogatja a
horgászatot és a természetes vizeknek a kihasználását. Reméli, hogy az Aggteleki Nemzeti
Parkkal szemben, mint állami pályázóval, tudnak majd nyerni. Megjegyzi, hogy egy tavalyi
akciójuk során, amikor természetvédelmi szempontból kisajátításokat kezdeményeztek a
Hegyközben, akkor évtizedek óta gazdálkodók földjeit sajátítottak ki, amit a nagy
felháborodás miatt lefújtak. Nem biztos, hogy az Aggteleki Nemzeti Park jó képviselője
lenne az itteni horgászoknak, ezért maximálisan hozzájárul az előterjesztéshez.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
7320/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2014.(VII.10.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Tokaji Ferenc Sporthalász és Horgász
Egyesület közös pályázatának elvi támogatásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Tokaji
Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület részére ún. SULC-Bodrog halászati/horgászati
hasznosítására hamarosan kiírásra kerülő pályázat közös benyújtásához.
Felkéri a Címzetes főjegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintettet
tájékoztassa, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
10. Napirend
Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a 2. ponttal kapcsolatos a kiegészítése, a
kérelmező az édesapjától vette át az ingatlant. Sikerült megtalálni az 1993-as
önkormányzati határozatot, amelyben szerepel, hogy az illető semmilyen díjazást nem
fizetett a használati jog megszerzéséért.
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Palicz István bizottsági elnök: az első pont első része a Dörzsik és az Ady Endre utca
közötti rövid, kivett útszakasz megnyitásáról szól. A bizottság 4 igen szavazattal és 2
tartózkodás mellett javasolja az útszakasz megnyitását a gyalogosok közlekedésének
biztosítására. A második rész, 6 igen szavazattal elutasításra javasolja a bizottság, a
megjelölt személy kérelmét, amely arra irányult, hogy megvásárolja, vagy határozatlan
időtartamra bérbe vegye az útszakaszt.
A második pontban 6 igen szavazattal javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy
járuljon hozzá a megjelölt személy kérelméhez, a bérleti szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez. Azzal a feltétellel történjen mindez, hogy a helyiségért
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata térítési díjat ne fizessen.
Vélemények:
Palicz István képviselő: Az első pontnál érintett, mert az ő körzetében van az útszakasz.
Számára kellemetlen akár így, akár úgy fog dönteni a Képviselő-testület, az egyik fél meg
fog haragudni rá. Át kellett alaposan gondolni, hogy valójában ennek az útszakasznak a
megnyitása tényleg szükséges-e, az ott élőknek kisebb, vagy nagyobb része kéri ezt,
mekkora részét érinti a megnyitása. Látható az előterjesztésben egy fontos mondat,
miszerint „Tekintettel arra, hogy az ingatlan nem magánútként van nyilvántartva, ezért
annak mindenféleképpen a közforgalom számára használhatónak kell lennie.” Ez volt az a
mondat, amely végül is arrafelé billentette benne a szavazáskor az irányt, hogy a
gyalogosforgalom számára meg kell nyitni az útszakaszt. Nem magánút, egyre többen
vannak, akik ehhez a kérdéshez, érdekes módon, csatlakoznak. Nyilatkozataik szerint az út
régen közforgalomban volt, ő saját maga is használta, a bizottságnak másik tagja is volt,
aki úgy emlékezett ezen az útszakaszon jártak. Amikor megszűnt a szülőotthon és a
véradóállomás, akkor került lezárásra a túlvége, egy kapuval. A Tokaji Ferenc és a Harmat
utcákból is jelentkeztek, hogy telkük van ott, és jelentősen megkönnyítené az odajutást,
hiszen a Dörzsik utca alja eléggé meredek, télen az is előfordul, hogy egyáltalán nem lehet
rajta felmenni. Megkérdezésre kerültek a Dörzsik utcai lakók, akik közül 8-ból 6-an úgy
nyilatkoztak, hogy szeretnék, ha ez az útszakasz megnyitásra kerülne. A döntést a
Képviselő-testület kezébe teszi, döntsenek saját belátásuk szerint.
Vélemények:
Pasztorniczky István képviselő: Nem érintett, de van véleménye. Ahogy Palicz István
említette a 8 kiküldött nyilatkozatban 6 fő támogatta a megnyitást. Ezzel szemben van
olyan is, aki szeretné megvenni ezt a közterületet. Úgy gondolja, hogy a Képviselőtestületnek, a közérdeket kell támogatnia a magánérdekkel szemben. Mindenképpen
amellett áll ki, hogy nyissák meg az utat, a gépjárműforgalom előtt is, hisz télen tényleg
balesetveszélyes, és alkalmatlan a gépjármű közlekedésre a jelenlegi útvonalon. A közérdek
mindenképpen nyerne azon, ha meg tudnák nyitni az eredeti útvonalat. Fölveti, hogy még
akár a másik, meredek útszakaszt ki lehetne venni a közforgalomból, nem tudja erre van-e
lehetőség, de ez nem tárgya az előterjesztésnek. Mindenféleképpen a megnyitás mellett fog
dönteni.
Dankó Dénes alpolgármester: meg az ellenlábas fél véleményét is meg kell hallgatni. A 8
megkeresés a Dörzsik utcán lakóknál történt. Akik viszont az ominózus útszakaszon
vannak, egy önkormányzati bérleményben lakó, egy magántulajdonban álló épület, egy
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magántulajdonban álló másik épület, ahol mindenféle fitness szolgáltatásokat folytatnak és
egy önkormányzati tulajdonban álló a PIREHAB által bérelt helyiség, ahol jelenleg 58
ember dolgozik, megváltozott munkaképességű emberek, ők vannak igazán érintve, mert
előttük történik a forgalom előtti megnyitás. Mind egy szálig, egyhangúlag azt kérik, hogy
ne legyen megnyitva az útszakasz. Az elmúlt időszakban volt egy szokás. Ő semmilyen
szinten nincs érintve, nem lakik ott, nem a körzete, gyermekkorában a Dörzsik utcában
lakott egy osztálytársa, hozzá jártak föl játszani, ez a 90-es évek elején volt, akkor már
bújkálni kellett a kerítés alatt, mert zárva volt. 20-21 éves távlatból nem volt átjárható ez
az útszakasz. Képviselő úr véleményét, a gépjárművek előtti megnyitásáról az
útszakasznak, teljesen lehetetlennek tartja. Nem tudja képviselő úr járt-e már ott? Meredek
az útszakasz, egy derékszögű útszakaszt kell bevenni egy másik útszakaszra, a téli
időszakban szinte lehetetlennek tűnik számára a bekanyarodás. Az előterjesztés erre nem
terjedt ki, csak a gyalogosforgalom előtti megnyitásról van szó. Azoknak a véleményét
tudja tolmácsolni, akik az útszakaszon vagy laknak, vagy tevékenységet folytatnak, ami az,
hogy ne kerüljön megnyitásra az útszakasz.
Sárosi Józsefné képviselő: csatlakozott Alpolgármester úr véleményéhez. Akik jelenleg ott
tulajdonrésszel rendelkeznek, az a problémájuk, hogy nem laknak benne. Napközben ott
vannak, és vállalkozói tevékenységet végeznek, a legnagyobb probléma, hogy nincsen
felügyelet estétől. Nem laknak ott, nem látják kik járnak arra, megtalálják azok a fiatalok,
azokat a pontokat, ahol nincs ellenőrzés, nem szólnak rájuk, és így randalírozhatnak, ez a
legnagyobb probléma. Reggelre szemetessé válik a terület, takaríthatnak, mert olyan
szemetet hagynak maguk után. Ha csak a közlekedésről lenne szó, az ellen nincs
kifogásuk, az estétől reggelig tartó randalírozás ellen viszont igen. Még így, lekerítve sem
tudnak gátat szabni, mert ha 10 órától eljönnek a dolgozók a rehabilitációs cégtől, akkor
onnantól kezdve nem nagyon van a terület rendeltetésszerűen használva.
Szamosvölgyi Péter polgármester: A téllel, csúszással kapcsolatban, amit Palicz István és
Pasztornicky István képviselő urak mondtak, ha ezzel van a probléma, akkor meg lehetne
nyitni az útszakaszt a gépjárműforgalom előtt a téli időszakban, az év többi részében,
kilenc hónapig, pedig zárva maradna. Mikor leesik a hó, akkor segítenék az ott lakókat,
hogy keresztül tudjanak járni. Mindenki igénye ki lenne elégítve ezzel a megoldással. Ez
egy javaslat.
Pasztorniczky István képviselő: Salamoni döntés, tudja támogatni, mert így kipróbálható,
hogy beválik-e.
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta , hogy a Dözsik és az Ady Endre
utcákat összekötő, lezárt útszakasz a téli időszakban 3 hónapra megnyitásra kerüljön a
forgalom előtt, az év többi részében zárva tartják.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 7 igen és 3 három tartózkodással elfogadta a
javaslatot.
Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a Dörzsik és az Ady Endre
utcákat összekötő útszakasz megvételére irányuló kérelmet.

31

S z a v a z á s: A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a
bizottság álláspontját fogadta el, miszerint a Dörzsik és az Ady Endre utcákat összekötő
útszakaszt nem adja el az önkormányzat.
Szamosvölgyi Péter polgármester: Csízi Istvánné kérelmével kapcsolatban a bizottság
döntésének elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság
döntését. Fenti szavazások eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot
hozta:
24/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2014.(VII.10.) határozata
önkormányzati vagyon hasznosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az önkormányzat tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 2670/3 hrsz.-ú „kivett út”
megnevezésű ingatlanát, mely természetben a Sátoraljaújhely Ady E. utca 2. szám alatt
található a gyalogos forgalom számára december, január és február hónapokra megnyitja.
Felhívja a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatóját, hogy gondoskodjon a
Dörzsik utcai kiskapu minden év december 1.napján történő kinyitásáról és minden év
március 1. napján történő bezárásáról.
Felelős: Páles Gábor igazgató
Határidő: értelemszerűen
2. elutasítja Szappanos László Sátoraljaújhely, Ady E. utca 2. szám alatti lakos kérelmét figyelemmel a 9/2004. (III.22.) számú rendelet 12.§ (1) bek. b) és i) pontjának
rendelkezéseire -, melyben a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tulajdonában lévő
sátoraljaújhelyi 2670/3 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű forgalomképtelen ingatlanból
előterjesztés mellékletét képező térképen feltüntetett területrész megvásárlásának, illetve
határozatlan időtartamra szóló bérbevételének lehetőségét kérte.
3. közös megegyezéssel megszünteti 2014. június 30. napjával - figyelemmel az
önkormányzat 9/2004. (III.22.) számú rendelet 12.§ (1) bek. i) pontjának rendelkezéseire
– Csízi Istvánnénak a Sátoraljaújhely, Vasvári P. utca 2. szám alatti 77 m2 alapterületű
nem lakás céljára szolgáló ingatlanon fennálló bérleti jogviszonyát azzal a feltétellel, hogy
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a bérleti jog megszűnéséért térítési díjat nem fizet.
Felhívja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő: 8 nap

32

11. Napirend
Előterjesztés elkerülő út ingatlan-nyilvántartásban
önkormányzati területek igénybe vétele

történő

rendezéséhez

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem emlékeznek rá, mert akkor, amikor az
előzmény született, még nem ez a testület töltötte be a feladatait. 2009. július 13-án már
kötöttek egy adásvételi szerződést az elkerülő 37-es út önkormányzati ingatlanait érintően.
Gyakorlatilag az előterjesztéshez csatolt szerződéstervezet szerint, ennek a hatályon kívül
helyezése történne közös megegyezéssel, és részben egy adásvétel történne a felsorolt
ingatlanok esetében, részben pedig megtörténne egy vagyon-átadás a közlekedési törvény
alapján a közterületek vonatkozásában. Ha valaki átolvasta a szerződést, láthatta,
bonyolult, és hibák is találhatóak benne. Feltehető, egy hasonló szerződést írtak át, például
az önkormányzat címe mellett megtalálható a szerződésben Ásotthalom Önkormányzat
címe is. Ezen kívül nem a 37-es elkerülő útról van szó az I. pontban, hanem a Szeged-Baja
elkerülő útról. Ezek kijavítását jelezte ügyvéd úrnak. Szintén kérte kijavítani a VIII.
pontban a 10. oldalon a következő: „Az eladó képviselője kijelenti, hogy a jogügylet
tárgyát képező ingatlanok nem forgalomképtelenek.” De igen. Ez úgy módosul, hogy „a
közterületeket kivéve nem fogalomképesek”. A közterületek viszont a törvény alapján,
vagyonátadás jogcímen, mint ahogy teljesen benne van a tervezetben, kerülnek átadásra.
Látható, hogy körülbelül 4 millió forint összeg az, ami a jelenleg hatályban lévő és a
mostani szerződés közötti összegeknél különbségként lép föl. Ezt az összeget az
önkormányzatnak kellene kifizetnie, viszont nem történik semmilyen visszatérítés, mert
ebben a szerződésben még nem szerepel az ingatlan. 1998-97 táján sajátított ki az
önkormányzat a használt-cikk piacból körülbelül 3000 négyzetméternyi területet 20 millió
forintért. Ennek a területnek a tulajdonjogát át kellett volna vezetnie a kormányhivatal
elődjének, ami azonban nem történt meg. Miután ez kiderült, már nem lehetett átvezetni,
mert 1999-ben az elkerülő út építése miatt már meg voltak terhelve az út menti ingatlanok
a közút építése miatt, és ezért az ingatlan-nyilvántartásban az érintett ingatlanokkal
kapcsolatban semmilyen más bejegyzés nem történhetett meg. Ezért, miután a jelenlegi
szerződés alapján megtörtént az átvezetés, és erről az ingatlanról lekerült a változtatási
tilalom, utána tudják átvezetni az önkormányzat tulajdonjogát, és akkor lehet eladni az
ingatlanból azt a részt, amit kisajátítottak. Akkor viszont nem kell fizetni, hanem fogunk
kapni 15 millió forintot. Ez is benne van a szerződésben, hogy ez később kerül
rendezésre. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatot kár nem éri. Azok az ingatlanok,
amiket eddig már igénybe vettek, vagy megvásároltak, azok ténylegesen birtokába vannak
a Közútkezelőnek, ugyanakkor viszont az, ami a korábbi adás-vételi szerződésben
szerepel, de nem volt rá szükségük, továbbra is maradtak az önkormányzat birtokában és
tulajdonában.
Palicz István bizottsági elnök. a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a szerződés elfogadását, valamint a jegyzőnő
által megjelölt hibák helyesbítését a szerződésben.
Kérdések:
Pasztorniczky István képviselő: Azt kérdését, miszerint rajta kívül elolvasta-e valaki a
szerződést, már nem teszi fel, mert látta, hogy más is elolvasta. Egy általa vélelmezett hiba
van, ami lehet nem az, a fejlécben szerepel egy szám, talán a projekt száma, K047.03,
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ugyanakkor a szövegben K037.04 szerepel. Feltételezi, hogy felcseréltek két számot, nem
tudja.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Megkérdezi a helyes projektszámot.
Szamosvölgyi Péter polgármester: az elhangzott javításokkal és javaslatokkal szavazásra
bocsátotta az előterjesztés.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést az elhangzott
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
3933/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2014.(VII.10.) határozata
elkerülő út ingatlan-nyilvántartásban történő rendezéséhez önkormányzati terültek
igénybevételéről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam nevében eljáró
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel „Tulajdonjogot rendező megállapodás és
kisajátítását helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés közérdekű célra” szerződést köt a
határozat mellékletében foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a dokumentum aláírására.
A Testületi ülés vezetését Dankó Dénes alpolgármester vette át.
12. Napirend
Beszámoló az intézményi ellenőrzési jelentésben
megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett intézkedésekről

foglalt

hiányosságok

Kiegészítés az előterjesztők részéről nem hangzott el.
Vélemények:
Sárosi Józsefné képviselő: A jelentésekre azért volt szükség, mert végrehajtottak egy
belsőellenőrzést, aminek a jelentésében olvashatták, hogy „az előző belső-ellenőrzés során
feltárt hiányosságok nem voltak orvosolva”. Nagyon örül, hogy most minden rendbe lett
téve. Lát viszont egy anomáliát a Magashegyi Sportcentrum igazgatónőjének jelentésében,
egy mondatot, miszerint „A gépjármű üzemanyag elszámolása jelenleg is rendezett, mint
ahogy a múltban is az volt.”. Valószínűnek tartja, hogy nem volt a múltban rendezett az
üzemanyag elszámolása, mert akkor a belső-ellenőr nem tárta volna fel hiányosságként,
illetve nem írta volna le, hogy „az előzőleg felvetett problémák sem lettek orvosolva”. Az
a véleménye, hogy a jövőben jobban figyeljenek oda a belső-ellenőr jelentésére, és amit
leír, azt tartsák be határidőre, mint ahogy most is reagáltak a kiment levélre, és minden
intézkedést megtettek, hogy a következő időszakban ez ne fordulhasson elő.

34

Dankó Dénes alpolgármester: A beszámoló elfogadását kérte a Képviselő-testülettől.
S z a v a z á s: a Képviselő-testület 9 igen- 9 igen szavazattal a beszámolókat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatokat:
7278/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2014.(VII.10.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ intézményi ellenőrzési
jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett
intézkedésekről szóló beszámolóról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Művelődési Központ igazgatója, Hegedűsné Orosz Nóra intézményi ellenőrzési
jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett intézkedésekről
szóló beszámolóját elfogadta.
4830/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2014.(VII.10.) határozata
a Magas-hegyi Sportcentrum intézményi ellenőrzési jelentésben foglalt
hiányosságok megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett intézkedésekről szóló
beszámolóról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas-hegyi Sportcentrum
igazgatója, Csorbáné Bolega Erika intézményi ellenőrzési jelentésben foglalt hiányosságok
megszüntetéséről, pótlásáról, a megtett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadta.
13. Napirend
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztőknek nem volt kiegészítésük a tájékoztatóval kapcsolatban.
Kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért az alpolgármester szavazásra bocsátotta
a tájékoztatót.
Szavazás: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
23/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2014.(VII.10.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul vette.
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14. Napirend
Egyebek
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A költségvetés elfogadásakor a Képviselőtestület döntött arról, hogy 50 millió forint hitelt vesz föl útfelújítás céljából. A legutóbbi
rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, hogy a hiányzó 4.230.061 forintot felvállalja a
Képviselő-testület, hogy valamennyi tervezett útszakasz felújítása megtörténjen. A
költségvetés elfogadása után beadásra került a Kincstár felé a kérelmet, kormányjóváhagyás szükséges a stabilitási törvény következtében a hitel felvételéhez -,
azonban ehhez be kellett még nyújtani az OTP-től a hitelszerződést is, ami viszont csak
körülbelül három héttel ezelőtt történt. Egy hitelelbírálás több hónapot vesz igénybe,
ugyanis nem a miskolci igazgatóság dönt a hitel felvételéről, hanem a budapesti. A
költségvetési előirányzat nem egyezik az akkori költségvetési előirányzattal az eltelt idő
miatt. Ennek oka, hogy minden hónapban megigénylik a szociális támogatások után az
állami támogatást, megkapják a pénzt és rendelkező levelet is arra vonatkozólag, hogy e
vonatkozásban emeljék meg ezen előirányzatot a bevételi és a kiadási oldalon is. Ugyanez
vonatkozik a közmunkára is. Ahogy foglalkoztatják a közmunkásokat, visszaigénylik
minden bérfizetés után a bér és járulékköltségeket, miután erről is megjön a rendelkező
levél, az összeg hamarabb megjön, ezzel is változik a költségvetés. Természetesen nem
hozzák be minden hónapban a költségvetés módosítást az ülésre, ezt nem is írja elő az
Államháztartási Törvény. Viszont most, a hitel felvétel miatt, egyeznie kell ezen
előirányzatoknak a Kincstárban lévő rendelkező levelekkel módosított összegekkel. Ezért
muszáj módosítani a költségvetési rendeletet. A költségvetési rendelet elfogadásakor a
Képviselő-testület a három évet érintően elfogadott még egy határozatot a tervszámokról.
Ez is módosításra kerül, ezért itt is kéri az új határozat meghozását, és ez is annak
mértékében módosul, ahogy a költségvetésnél elmondta a módosítás indokait. Három
hete elküldték az OTP hitelszerződését, mely után kértek három hiánypótlást, amelyekben
nem volt benne a költségvetés. A költségvetést előző nap kérték tőle azért, mert volt már
olyan esetük, amikor a minisztérium visszaküldte az önkormányzat kérvényét, mert nem
volt meg a pénzügyi egyezőség. Tegnap elkészült a rendelettervezet módosítása, ma reggel
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselők is megkapták emailben a
rendelettervezetet, melléklettel, előterjesztés-tervezettel. Mindenkinek érdeke, hogy az
útfelújítás elkészüljön, viszont mindaddig, míg kormányzati hozzájárulást nem kapunk,
addig nem lehet a kivitelezőkkel szerződést kötni, vagy csak feltételesen. Viszont nem
kezdhetik el a munkát, mert fedezet hiányában történne a munkavégzés. Az elfogadást
követően elküldjük az elfogadott dokumentumokat a Kincstárnak, hogy másnap
továbbíthassa.
Vélemények:
Szabó János képviselő: Meg fogják szavazni azért, hogy minél gördülékenyebben
menjenek a dolgok. Amennyiben a pénzügyi fedezet meg van, induljanak el minél előbb
az útfelújítások. Nem szeretné, hogy ez őszre átcsússzon, mert akkor minden igyekezet
ellenére, nagyon sokaknak az játszódhat le a fejében, hogy „Hát ez már megint a
választásokra való útfelújítás.”. Az SZMSZ szerint, három nappal előtte meg kellene kapni
minden anyagot a Képviselő-testületi ülés előtt, ami ezekben az esetekben lehetetlen,
mikor ennyire sürgős ügyről van szó. Ha kiegészítenék az SZMSZ-t egy ilyen esetre
vonatkozó kitétellel, az jó lenne. Ha minden éven lennének választások, akkor egyszerűbb
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lenne a helyzet, mert nem az lenne, hogy a választások miatt van útfelújítás. Ha nem
szándékos, akkor is felmerülhet ez a gondolat egynéhány ember fejében. Van egy
anekdota, Tarlós István mondta nyolc éve, mikor Sátoraljaújhelybe látogatott
főpolgármester-jelöltként. Ő mesélte, hogy a Demszky Gábor, aki sokszor megnyerte a
főpolgármesteri címet Budapesten, adott az ellenfélnek egy tájékoztatást arról, hogyan is
lehet hivatalban lévő polgármesternek többször egymás után megnyernie a pozíciót. Ő
mondta, hogy „Választások előtt fél évvel túrd fel a várost.”. Ezen anomáliák keletkezése
a fejekben megelőzhető lenne azzal, ha egy kicsit korábban próbálnák meg elkezdeni a
beruházás előkészítését, pályázását. Egy ősz körüli útfelújítás, ha nincs választási év, akkor
is gyengébben fog sikeredni, mint egy tavaszi.
Dankó Dénes alpolgármester: Az SZMSZ-el kapcsolatban elmondott javaslattal
kapcsolatban megadja a szót jegyzőasszonynak.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az SZMSZ tartalmaz szabályt a rendkívüli
helyzetre, ez soron kívüli előterjesztés, tehát nem kell szabályozni. Ha visszaemlékszik, a
testületnek már többször volt útfelújítási programja, de akkor még nem kellett e
hitelfelvételhez kormányzati hozzájárulás. Meg tudja mutatni, hogy mikor lett fölterjesztve
a Kincstár felé, az OTP felé, és fogja látni, hogy ez ennyi időbe kerül.
Dankó Dénes alpolgármester: Ha visszagondolnak az elmúlt évek gyakorlatára,
szeptemberben tárgyalják az első félévnek a pénzügyi beszámolóját, és ezt követően
történik meg a költségvetés módosítása. A Kincstár, és az egyéb tényezők miatti
módosítások általában szeptemberben történnek meg, most, a körülményekből kifolyólag,
ez korábban történik. Az útfelújítás remélhetőleg úgy fog megtörténni, hogy ahogy
megnyomják az igen gombot, rögtön hatályba lép a módosítás, és tovább küldik Budapest
felé. Bízik benne, hogy egy-másfél hét alatt ez meg fog történni. Nem tart attól, hogy
ősszel fog kezdődni az útfelújítás. Kényelmetlenséggel akkor is fog járni, mert az
útfelújítások azzal járnak. De, ha visszatekintenek az elmúlt évekre, ez nem a választási
évnek szól, mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy vagy kátyúzásra, vagy másra
pályázzanak. A rosszindulatú mendemondák elejét véve, a Kerek utcán is fel fogják újítani
a vízbekötéseket, csapadék-elvezetéseket, és újra fogják aszfaltozni. A felújítás egy két
évvel ezelőtti pályázat kapcsán történik meg a Roma-telep rehabilitáció kapcsán, ez a
pályázat tartaléklistáról került be. Egy város élete nem a választásokhoz van szabva, és ez
maximálisan igaz az útfelújításokra is. Tavasztól egy közmunkás brigád folyamatosan járja
az utcákat. Egyelőre elfogyott a hideg-aszfalt és arra várnak, hogy augusztus elejére
szállítsanak le egy nagyobb mennyiséget, és folytatják tovább. Ha képviselő úr nem
mondja el, akkor lehet nem is lett volna az a felhangja, hogy választási év van, vagy nincs.
Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta a költségvetés
módosítását és meghozta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában alkotott 13/2014.(VII.10.) rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Dankó Dénes alpolgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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S z a v a z á s: A Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta a határozatot.
7508/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2014.(VII.10.) határozata

a költségvetési rendelet módosításának elfogadásáig beterjesztendő
tervszámok elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a határozat 1. melléklete szerint elfogadja
a.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit,
b.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből erdő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 2. melléklete szerint.
Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítás során az Áht. 24.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak folyamatosan szerezzen érvényt.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A távhő szolgáltatással kapcsolatban
megkereste Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Fölolvassa: „A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
számára a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/B. § (4) bekezdés előírja,
hogy a törvény 57/B. § (2) bekezdése alapján, előterjesztendő javaslat elkészítése során,
kérje ki az érintett település önkormányzat Képviselő-testületének ármegállapítással és
árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. Állásfoglalása kialakítása során, kérjük vegye
figyelembe, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény és a
2014. október 1-én hatályba lépő, módosított, 3.§ (1) bekezdése alapján, kötelező
megvalósítani a lakossági felhasználók részére, meghatározott távhőszolgáltatói díjak
3,3%-os csökkenését. A korábbi évek tapasztalata alapján hangsúlyozottan kérjük, hogy a
távhőszolgáltatás szolgáltatással kapcsolatosan, ne fogalmazzon meg állásfoglalást, mert
arra a törvényi előírás nem terjed ki, így annak figyelembevétele sem várható.” Még azt
írják, hogy amennyiben ezt nem küldi meg az önkormányzat záros határidőben, akkor a
rendelkezésre álló adatok alapján fognak dönteni. Természetesen, megkereste az
önkormányzat a távhőszolgáltatót, aki leírta, tudomásul veszik, hogy a rezsicsökkentés
mértéke 3,3%-os októbertől és, hogy megtették a változás mértékével kapcsolatosan a
javaslatukat, mely szerint nem kívánnak árat emelni abban az esetben, ha az eddigi állami
támogatást, jövőre is biztosítják számukra. Ezt a kitételt nem lehet hozzáfűzni, hanem
csak azt lehet, hogy a testület támogatja, vagy nem támogatja az ármegállapítással
kapcsolatos javaslatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa. Annyiban lesz
árváltoztatás, hogy 3,3%-al csökken a távhő díja.
Dankó Dénes alpolgármester: 2013-tól az ármegállapító jogosultsága nincsen meg az
önkormányzatnak, csak javaslatot tehetnek. A rezsicsökkentés mértéke jogszabályban
foglalt, és emiatt kell a véleményét kifejtenie a testületnek, ami arra terjed ki, hogy
októbertől 3,3%-kal csökkennek a sátoraljaújhelyi távhő árak.
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Kérdések:
Szabó János képviselő: Élhet-e a Képviselő-testület más szám javaslatával?
Dankó Dénes alpolgármester: nem.
Vélemények:
Pasztorniczky István képviselő: Minden rezsicsökkentést támogatnak, mint személyesen
érintett, ő is. Csak utal a Cothec-el kapcsolatban, az állami támogatással kapcsolatban,
hogy önkormányzati vis maior alapból építettek egy olyan szakaszt, amely csökkenti a
távhő hőveszteségét, tehát valamilyen szinten ez is a Cothec valamilyen szintű segítését
szolgálja.
Dankó Dénes alpolgármester: Kéri a Képviselő-testületet a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának elfogadására, mely szerint októbertől 3,3%-kal
csökken a távhő díja.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2014.(VII.10.) határozata
a 2015. évben alkalmazandó lakossági távhőszolgáltatási díjra vonatkozó
állásfoglalásról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cothec Energetikai Szolgáltató
Kft. által a távhő alapdíjra és hődíjra tett díjképzési javaslatát, figyelemmel a 2013. évi LIV.
törvény és a 2014. október 1-én hatályba lépő 3,3 %–os lakossági díjcsökkentésre az
alábbi állásfoglalást adja ki:
Egyetért azzal, hogy a Cothec Energetikai Szolgáltató Kft. a 2015. október elsején
hatályba lépő kötelezően megvalósítandó 3,3 %-os lakossági távhőszolgálatási díj
alkalmazását követően megállapított alapdíjat és hődíjat 2015. évben nem kívánja emelni.
Felhívja a jegyzőt, hogy az képviselő-testület döntéséről a Magyar Energetikai
Közmű-szabályozási Hivatalt értesítse.
Határidő: azonnal

és

Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Elhangzott a zárt ülésen, hogy a Városellátó
milyen gép-problémákkal küzd. Több fajta javaslatot terjesztett be az igazgató, tegnap adta
át ezeket, így csak a reggel során tudott polgármester úrral egyeztetni. Javasolják, hogy egy
komolyabb fűnyíró kerüljön beszerzésére, elsősorban lízingelésre, ha úgy nem megy,
akkor megvásárlásra, melynek az ára 5.480.000 Ft+ÁFA. Ez a komolyabb traktor nem
csak a friss 4 cm magas füvet tudja levágni, hanem a 20 cm magas füvet is. Ezen kívül a
füvet megfelelően tárolja, így nincs probléma a fű begyűjtésével, utólag. Van olcsóbb
traktor is, de nem tudja ezeket a teljesítmény-paramétereket. Az a javaslata a Képviselő-
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testületnek, hogy döntsön arról, hogy fűnyíró traktort, elsősorban lízingben, másodsorban
5.480.000 Ft+ÁFA összegig a Városellátó vásároljon meg, és ehhez az előirányzatot
biztosítsa az önkormányzat, ami be fog kerülni költségvetésbe, melynek módosítását a
szeptemberi ülésen tárgyalja a testület.
Kérdések, vélemények:
Szabó János képviselő: A lízingnek ismertek a feltételei? Külön fogunk szavazni róla?
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Addigra vége lesz a fűnyírási szezonnak, és
továbbra is így fog kinézni a város, annak ellenére, hogy rengeteg ember dolgozik rajta, és
rengeteg üzemanyag megy el. Meg fogják vizsgálni a gazdaságosságát.
Dankó Dénes alpolgármester: Az önkormányzat a saját érdekeit fogja szem előtt tartani.
Az önkormányzat abban az esetben fog belevágni a lízingbe, ha anyagilag jobban megéri.
Viszont, ha kifizetni kedvezőbb, mint a lízing, akkor az fog megvalósulni.
Palicz István képviselő: Az a javaslata, hogy az 5.480.000 Ft legyen a maximum, amit a
gépre költenek. Ismer másik gépet, olyan műszaki adatokkal, mely karvastagságú ágakon
megy keresztül, öszkerékhajtással, másképp hívják, biztonságos, bukócsővel körben, és az
ára nem ennyi.
Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Ha van olcsóbb gép, ugyanilyen, vagy jobb
paraméterekkel, akkor azt kell megvenni. Ebben a Városellátó Szervezet igazgatójának
javaslata lesz a legmeghatározóbb, mert ő fog dolgoztatni vele. Nem szeretné, ha úgy
járnának megint, mint ahogy a köztisztasági gépekkel.
Dankó Dénes alpolgármester: Jegyzőasszony javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint
5.480.000 Ft értékben vagy lízingeléssel, vagy megvásárlással, az önkormányzat számára a
kedvezőbb módon, egy fűkaszagépet szerezzenek be.
Szavazás: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
7584/2014.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2014.(VII.10.) határozata
fűnyíró traktor beszerzéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Városellátó
Szervezet részére 5.480.000.- Ft + ÁFA beruházási előirányzatot biztosít, fűnyírótraktor
beszerzése céljából.
Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
fűnyírótraktor beszerzése milyen formában – adásvétel, illetve lizing – kedvező az
önkormányzat számára, majd ennek függvényében gondoskodjon a beszerzésről.
Határidő: 2014. augusztus 10.
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Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előirányzat rendezéséről a szeptemberi
ülésen a költségvetés módosításakor gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerűen
Dankó Dénes alpolgármester: Óbecse község Szabadka közelében van, a délvidéken, picit
nagyobb a lélekszáma, mint Sátoraljaújhely. Nagyon jó kapcsolat alakult ki Sátoraljaújhely
és Óbecse önkormányzatai és civil szervezetei között. Ennek okán megkeresték
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát azzal a megoldástervezettel, hogy szeretnék
hivatalossá tenni a két település eddigi jó kapcsolatát, és együttműködési megállapodást
kívánnak kötni Sátoraljaújhely város és Óbecse között. Fölolvassa az együttműködési
megállapodás pontjait: A két város képviselői, évente egyszer, a lehetőségek szerint a
Tanács és a Képviselő-testület vezetői küldöttségek útján tanácskoznak a testvérvárosi
kapcsolat elmélyítése, és ápolása érdekében. A tanácskozásokon megvitatják az alapmegállapodásban meghatározott célkitűzések megvalósítását a további együttműködés
programján. Az évente megtartott tanácskozáson a meghatározottak szerint
tapasztalatcserét tartanak a városépítészet terén elért eredményekből. Tanulmányozzák
egymás városában elért eredményeket elsősorban, kommunális, szociális, egészségügyi és
kulturális téren. Tanulmányozzák a helyi ipar, kereskedelem és szolgáltatás tevékenység
munkáját. Mindkét város képviselője elhatározzák közös kiállítás rendezését, melyen
bemutatják városaik gazdasági és kulturális életének fejlődését. Elősegítik a két városban
jelenlévő ipar és kereskedelmi szervezetek létesítését és ezek tapasztalatainak a cseréjét.
Lehetőséget adnak arra, hogy kulturális és művelődési szervezetek kölcsönösen látogatást
tegyenek. A kulturális kapcsolatuk elsődleges célja, hogy a testvérvárosok bemutathassák
kulturális életüket, értékeiket. A két város képviselői sportkapcsolatok létesítését
szorgalmazzák a sport irányításával foglalkozó szervek bevonásával. Lehetővé teszik, hogy
a két város ifjúsága találkozhasson sportrendezvények és mérkőzések keretében.
Kívánatosnak tartják, hogy a két városban élő gyermekek cserelátogatásokat tegyenek.
Szükségesnek tartják, hogy iskoláskorú gyermekek között személyes levelezés induljon,
melyhez a városok vezetői a megfelelő támogatást biztosítják. Közreműködnek az
Európai Uniós projektek megvalósításában. A két városban élő állampolgárok kölcsönös
látogatásának biztosítása érdekében elősegíti a turizmus fejlődését. Ezek nagyjából azok a
témakörök, melyek minden partnervárosi megállapodásban szerepelnek. Ehhez kéri a
Képviselő-testület hozzájárulását. Ha elfogadják, akkor augusztus első hétvégéjén lesz ott
egy városnapi rendezvény, és az előzetes tervek szerint ott írná alá a megállapodást az
Óbecsei polgármester és polgármester úr. A különböző hivatali nyelvezet példájának okán
fölolvas tőlük pár sort: az érdekesség kedvéért: „Nemzetközi együttműködés pénzeléséhez
szükséges eszközöket Óbecse község 2014. évi költségvetésében biztosítottuk, 1. fejezet
110-es funkció 10-es pozíció 423-as kontó, szerződéses szolgáltatások.” A nyelvezetben
van egy pici különbség. Kéri a Képviselő-testületet az együttműködési megállapodás
elfogadására.
S z a v a z á s: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Óbecse község önkormányzata közötti
együttműködés megállapodásról szóló előterjesztést.
7474/2014.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2014.(VII.10.) határozata
Szerb Köztársaság Óbecse Község Önkormányzattal együttműködési
megállapodás megkötéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerb Köztársaságban lévő
Óbecse Község és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a melléklet
szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás Óbecsén aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Dankó Dénes alpolgármester: A testületi ülés alatt érkezett egy e-mail a
Közlekedéstudományi Intézettől. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sárospatak
Város Önkormányzata azért fordult a Magyar Államvasutak elnök asszonyához, hogy
állítsák vissza a Sátoraljaújhelyre és –ből induló IC járatokat. A MÁV kikérte a KTI-nek a
véleményét is, és a KTI egy pozitív választ küldött vissza, melyben az áll, hogy nem látják
akadályát annak, hogy az IC-pár továbbra is forgalomba állhasson. Természetesen ehhez
szükséges a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a támogatása, és magának a MÁV Startnak a műszaki oldalról való pozitív hozzáállása. Úgy tudja, hogy ezek az egyeztetések
folyamatosan zajlanak. A KTI előrejelzése alapján úgy látják, hogy december 14-étől
indulhat be az IC forgalom. Lesz időközben egy menetrendváltozás, úgy gondolja, az
indokolja ezt az időpontot. Reméli, hogy a megfelelő irányba halad a tárgyalás, a vasat
folyamatosan a tűzben tartják és bízik benne, hogy a megfelelő tájékoztatást hamarosan
meg tudja adni a Képviselő-testület, és a város lakóinak az IC-párok helyreállításáról.
Pasztorniczky István képviselő: Beválasztotta a megyei közgyűlés polgármester urat a
Tokaj-Hegyaljai Fejlesztési Tanácsba, ennek szeretne egy kis hangsúlyt adni. Pasztorniczky
István képviselő úr is mellette szólalt fel és egyhangúlag választotta meg a közgyűlés. A
közgyűlés által csak ő van delegálva a tanácsba. Legjobb tudomása szerint, bár csak a
sajtóból értesült, úgy tudja, hogy 300 milliárd forint fejlesztési keret elköltéséről van szó.
Végre egy olyan döntés, amely Sátoraljaújhelynek nem csökkenti a szerepét a polgármester
úron keresztül, hanem valamelyest növeli. A bodrogzugi gátépítés kapcsán, informálisan
értesült róla, hogy már elindultak a munkák, megvan a kivitelező, a gáthoz föld is kell. A
föld kitermeléséhez keresnek földterületeket. Ennek kapcsán szeretné felhívni az
önkormányzat és a lakosság figyelmét, hogy vannak olyan vízjárta területek, például a volt
kőbánya és a vasút közötti terület, amelyek amúgy is a fejlesztési tervekben valamilyen
vízisport, vagy horgászsport hasznosítására van szánva, nem-e lehetne onnan földet
kitermelni, hogy mélyítsék? Ez egy javaslat, lehet pályázati pénzt is lehetne hozzá nyerni.
Az imént döntött a testület egy 5 millió forint értékű traktor beszerzéséről, viszont a
kijelző továbbra sem működik. Úgy tudja, hogy ebben a választási ciklusban már nem is
lesz működőképes. Tudomása szerint Sárospatak is ugyanezt a rendszert használja.
Föltette a kérdést: A két városnak nincsen annyi pénze, hogy beszerezzen egy alkalmas
berendezést?
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Dankó Dénes alpolgármester: Képviselő úr előző hozzászólásához csak csatlakozni tud,
úgy gondolja, hogy polgármester úr szerényen fogalmazott, ugyanis tudni kell, hogy
B-A-Z megyéből egyedül őt javasolták a posztra. A bizottság elég vegyes összetételű,
benne van két minisztériumnak a képviselője, a Tokaj Kereskedőház felügyelő
bizottságának elnöke, mint a legnagyobb állami borászaté, szerepel benne a borász
szakma, és az önkormányzatok érdekeit, ebben az úgymond grémiumban, akinek
ténylegesen támogatás elosztó szerepe is lesz, polgármester úr képviseli. Nagy
várakozással tekint a jövőbeni munka elébe, és ehhez sok sikert és jó egészséget kíván
polgármester úrnak. Ami a földkivételt illeti, sajnos nem olyan egyszerű a történet,
merthogy egy földvédelmi eljárást kell lefojtatni a Földhivatalnál és ezért keresik meg az
esetlegesen szóba jöhető területtulajdonosokat. Nekik egy speciális eljárást kell lefolytatni
a földhivatalnál és az említett területtel két probléma adódik, egyrészt lápos, nádas
területről van szó, gátépítésre nem alkalmas a föld anyaga. Ettől is nagyobb probléma,
hogy a föld nem a város tulajdona, a Magyar Állam a tulajdonosa és ennek a használati
jogát, halászati célra, a Tokaj Kereskedőház adta el körülbelül két évtized időtartamra.
Szeretne foglalkozni ezzel a kérdéssel, figyelni fogja a pályázati kiírásokat, hogyha
elindulnak, hogy ezzel a területtel kezdeni tudjanak valamit. Ehhez nagyon komoly
engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, Natura 2000-es a terület, madárvédelmi
szempontból, vízjogi létesítési jogot kell szerezni ahhoz, hogy bármilyen vízzel
kapcsolatos létesítményt létre lehessen hozni és a tulajdonjogot is biztosítani kellene.
Igyekezni fognak ezt elérni. Szeretnének önkormányzati tulajdonú földet fölajánlani, hogy
onnan kerüljön kitermelésre a föld, de sajnos ezzel sem állnak túl jól. Ami jó hír, hogy a
gátépítés hamarosan elindul és a városnak a dél-keleti része teljesen védve lesz az árvíz
ellen. Ha visszaemlékeznek a televízió nézők és képviselő társai, az elmúlt 20 évben két
alkalommal került sor arra, hogy a Bodrog gátját megnyitották, amikor olyan sok víz volt,
hogy már a gát sem tudta benntartani. Azért hívják azt a területet Bodrogzugi tározónak,
mert ilyenkor megnyitják a gátat és a Sárospatak és Sátoraljaújhely közötti területet öntik
el. A gát megépítése azért fontos, mert a város azon területe alacsonyan fekszik és a
vízügyesek nem tudják megmondani pontosan, hogy a gát átvágásával mekkora
vízmennyiség fog betódulni, becslések vannak erre. Előfordulhat az az állapot, hogy elönti
a víz a városnak az alsó részét. 1998-99-ben a gát átvágása is megtörtént és akkor, ha jól
emlékszik Gyarmathy úr miniszteri kitüntetésben is részesült, mert gyakorlatilag kéthárom óra leforgása alatt nyúlgátat építettek az ipari park köré, ez valós veszélyként
jelentkezik. Ez már régóta fontos volt, hogy ez a gát megépüljön. A föld kitermeléssel
kapcsolatban így állnak, sajnos.
A kijelzővel kapcsolatban a saját véleményét mondja el. Ha vesznek egy új gépet, akkor
saját tulajdonba veszik, nem közösbe. Az elmúlt 20 évben bebizonyosodott, hogy nem
biztos, hogy a rendszernek jót tesz, hogy állandóan szétszedik, megutaztatják,
kicsomagolják, összerakják, visszautazatják. Árajánlatot már kértek egy berendezésre, ha
szerencséjük lesz, akkor őszre egy új szavazórendszert tudnak beszerezni. Ennek egyetlen
egy akadálya van, a pénz. Ez egy teljesen új szavazórendszert jelent, önálló mikrofonokkal,
ez egy sokkal komolyabb rendszer, mint a mostani.
Sárosi Józsefné képviselő: Az előbb a távhő csökkentésénél eszébe jutott egy probléma, de
mivel nem közvetlenül oda kapcsolódott, egyebekben hozta föl. Alpolgármester úr is tud
róla, hogy a Mártírok 14-16-ban a hőszolgáltatást az Erzsébet Kórház biztosítja. Tavaly
meg lett ígérve, hogy a gyógyszertár feletti szintet a fűtési szezonra megpróbálják átvenni.
A múltkor polgármester úr azt mondta, hogy adjon a kórház rezsicsökkentést. A kórház
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nem adhat rezsicsökkentést, ugyanis az Energia Hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy a
kórház nem távhőszolgáltató, tehát nem adhat ebből rezsicsökkentést. Viszont a Mártírok
utca 14. számú, a Fészekrakó programban épített lakások, semmilyen rezsicsökkentést
nem élveznek. Ugyanannyit fizetnek a vízért, villanyért, fűtésért, mint amennyit egy
vállalkozó fizet. Nem kapnak sehol, semmilyen rezsicsökkentést. Majdnem sikerült a
Mártírok utca 16-ba hőmennyiség mérőt felszerelni, de az valamiért elakadt. Június hónap
van, próbáljanak meg valamit intézkedni, kéri.
Dankó Dénes alpolgármester: Ha a történetiségén végigmennek, a Korányi 10-nél
vetődött föl egy csokorban az előbbiekkel, ott a lépést meg tudták tenni. Az egy fokkal
egyszerűbb volt, hisz ott csak egy kazán kiváltásáról volt szó, rá tudták tenni a
távhőrendszerre. Folyamatosan megy az egyeztetés, a probléma az, hogy a kórházban a
jelenlegi hőszolgáltató, a Dalkia Zrt., közbeszerzési eljáráson nyerte el egy adott
hőmennyiség biztosítását, amiben ezek a lakások benne vannak. A kórházzal folyamatos
az egyeztetés. Most is folyamatosan vizsgálják annak lehetőségét, hogyan tudják mind a
rendelőintézet, mind pedig a gyógyszertár és a fölötte levő lakásoknak a leválasztását
megvalósítani. Folyamatosan dolgoznak az ügyön, bízik benne, hogy sikerülni fog,
csapataik harcban állnak. Sajnos nem annyira egyszerű, és kimondottan a közbeszerzés
miatt, ugyanis egy ilyen léptékű hőmennyiség változás a szerződés felmondásának minősül
és kötbért kell fizetni. Ezt annak idején kellett volna rendeznie a kórháznak, mikor
megtörtént a közbeszerzés eljárás a fűtés racionalizálására, a gőzös rendszerről átálltak
melegvizesre. A Cothec-el a megállapodás megtörtént, tudják, hogy műszakilag hogyan
lehet megoldani a hőmennyiség-mérő felszerelését, tudják hogyan lehet megoldani, hogy a
rendelőintézetben álló kazán átkerüljön a Cothec-hez a Korányi lakóházakhoz.
Igyekeznek ezt megoldani. A kórháznak egyéb ügyeivel kapcsolatban van államtitkári
egyeztetés, bízik benne, hogy ha ott az egyeztetések végére pont kerül, akkor ezt a kérdést
is rendezni tudják, ez folyamatosan napirenden van, és minden lehetőséget megragadnak,
hogy rendezni tudják.
Palicz István képviselő: A Városfejlesztési Bizottság egy beszámolót hallgatott meg ülésén
az egyebekben, mégpedig azzal a lakásprogrammal kapcsolatban, amely tavaly év végén
indult el, és az önkormányzat katalizátorként szerepel az üresen álló sátoraljaújhelyi
lakások és családi házak tulajdonosai között és a lakásigénnyel rendelkezők között, akik
Sátoraljaújhelybe szeretnének beköltözni és itt dolgoznak, és naponta akár 100 kilométert
is ingáznak oda-vissza. Erre volt kíváncsi a bizottság, hogyan áll ez a program. Arról
tájékoztatott minket a Vagyongazdálkodási Bizottság vezetője, Kaibás László, hogy
jelenleg 4 életbelépett szerződés van. Nem tudja ki családos, ki egyedülálló, esetleg. 4
családról van szó, akik talán épp most festették ki a lakást, és a gyerekeiket már óvodába,
iskolába be is íratták, talán. Az igénylők száma jelenleg 39, azt lehet mondani, hogy
jelentős igény van arra, hogy Sátoraljaújhelyre bejöjjenek. Ami viszont nem jó hír, hogy
kínáló csak három-négy. Felmerül az emberben, hogy hol vannak a tulajdonosok? Lehet,
hogy nem hallották hírét a programnak? Jó lenne, ha azok, akik rendelkeznek ilyen
tulajdonnal, fölkapnák a fejüket, hiszen mindenki jól járna. Jól járna az ide költözni akaró
is, és az is, akinek éppen üresen áll a lakása, családi háza. Ismételten az a szándéka, hogy
fölhívja a figyelmet a Sátoraljaújhelyen ilyen ingatlannal rendelkezőknek, hogy forduljanak
a Vagyongazdálkodási Osztályhoz.
Az előző napi kiadós esőzés újból jelentősen károsította a hegyi utak útpadkáit, nem
először van ez így az éven. A Városellátó szorgalmasan kijön, és visszacipelik az út menti

44

zúzalékot. Ezt már jó ideje végzik, foglalkozni kell ezzel a problémával, mert megint azt
fogja tenni, hogy az újonnan megválasztott Páles Gábor úrnak majd megint telefonál,
hogy segítsen abban, hogy a lakosság segítségével termeljék vissza a köveket és a zúzalékot
az út szélére. A következő Képviselő-testületnek foglalkoznia kell az útszakasz
víznyelőinek, útpadkáinak a rendbetételével.
Tokajban járt turistaként, hogy megnézze egy ilyen település hogyan adja elő magát a
messziről jötteknek. Mint messziről jött, azt látta a múzeumban, hogy mikor a Tokaji
borról, a Tokaji aszúról esik szó, akkor, hogy-hogy nem Sátoraljaújhely ebből hiányzik,
mintha szándékosan kimaradt volna belőle az aszúbor készítőjének a neve, és hogy hol
készült először. Éppen egy konferenciát indítottak, ahol a konferencia fogadólapján az
szerepelt, hogy a Tokaji borvidék, tehát már Hegyalját is elfelejtették. Úgy gondolja, és
azért örül, hogy polgármester úr ilyen helyzetbe kerül, mert nem kellene, hogy Tokaj és
Hegyalja ilyen konkurenciába legyen, mert az itt élő településeknek önállóan megvan a
sajátossága és az értéke. Együtt kellene előre menni, nem pedig úgy, hogy egyik-másik
település próbálja a többit ebből kitolni, és némileg a történelmet átalakítani, és a
messziről jött emberek ezt el is hiszik. Polgármester úrnak és a sátoraljaújhelyi
borászoknak ebben is lesz dolga, mert ők is talán elkezdhetnék hangsúlyozni azt, hogy
legyen a bor címkéjén a Tokaj kisebb a Hegyalja pedig nagyobb betűvel nyomtatva.
Dankó Dénes alpolgármester: A tokaji történet igazából hozzászólásnak minősül, ez a
történet már lezárult. A Tokaj-hegyaljai borvidék a települései közötti rivalizálásnak már
vége van. Ez egy önálló program, olyan, mint a Balaton-felvidéki fejlesztési tanács és a
hozzá tartozó fejlesztési program. A hozzá tartozó pénzügyi forrásért, mely egyesek
szerint 50, mások szerint 100, a sajtó hírek szerint akár 300 milliárd forint, nem egymás
között kell majd versengeni, hanem a 27 település kapja meg ezt a pénzt. A Fejlesztési
tanács fog majd arról dönteni, hogy milyen programok valósuljanak meg ezen a 27
településen. Ezen hegyközi, bodrogközi, vagy a régió bármely más régiójában lévő
települések nem is csatlakozhatnak, és ezt a jogszabály konzekvensen Borvidék Tokajhegyalja néven fut. Azt gondolja, hogy teljesen új időszámítás fog elkezdődni azzal, ha ez
a program megvalósul. Polgármester úrnak arra kell figyelnie, hogy a helyes arányérzék
megmaradjon. Nem menjen el túlzottan a borászat irányába, ne menjen el túlzottan a
képzés irányába, ne menjen el túlzottan az önkormányzatiság irányába, még ha különös is
ezt mondania. Minden a borvidéken lévő problémát egységesen kell megoldani és ebben
önmérséklet tanúsítására lesz szükség a települések, a településvezetők, a borászok és a
borászatok részéről, és egy olyan a konszenzusnak kell kialakulnia a végére, ami minden itt
élőnek az érdekeit szolgálja függetlenül attól, hogy az egy picike falu, vagy akár
Sátoraljaújhelyként a vidék legnagyobb települése. Ez egy nagyon szép feladat lesz, és
ebben polgármester úrnak az önkormányzatok érdekeit kell majd képviselnie. Lezárta a
hozzászólásokat. A nyári időszakra jó pihenést kíván mindenkinek. Aki nem volt nyaralni,
annak jó nyaralást kíván, aki már túl van rajta, annak váljék egészségére. Augusztus
hónapra rendes testületi ülést nem terveznek, szeptemberben lesz a munkaterv szerint a
soron következő rendes testületi ülés. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen oknál fogva
testületi ülésre nem kerülhet sor. Arra kér mindenkit, hogy ezalatt az idő alatt is
rendszeresen figyelje a postafiókját. Fölhívja mind a Képviselő-testület, mind a televízió
nézők figyelmét arra, hogy az előttük álló időszakban rengeteg rendezvényre fog sor
kerülni Sátoraljaújhelyen, legyen szó Zemplén fesztiválról, vagy a Színházfesztiválról,
Nemzetközi Néptánc fesztiválról. Arra bíztat mindenkit, hogy a lehető legnagyobb
létszámban vegyenek részt ezeken az eseményeken, örüljenek annak, hogy itt a jó idő
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végre-valahára, és mindenkinek jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kíván a nyári
időszakra.
Több hozzászólás nem lévén Dankó Dénes alpolgármester az ülést berekesztette.
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Fedorné dr. Fráter Zsófia
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