
0Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-1/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 

üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Polgármesteri Hivatal gróf Andrássy Gyula Termében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. január 4. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné  

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Schweitzer Tamás 

   Palicz István 

   Róth József 

Szőnyi István 

Pasztorniczky István 

Szász József 

Sebes Péter 

képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző, Seres Péter Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági 

vezető 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Seres Péter Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági vezető 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Terjék Ildikó 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

az ülést megnyitotta. Boldog új évet és jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a 

testület határozatképes, mert 12 főből 12 fő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e 

javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzottak el, ezért a polgármester 

szavazásra bocsátotta a napirendet a meghívóban foglaltak szerint 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

napirendi pontot: 

 

N a p i r e n d i  p o n t : 

Nyílt ülésen: 

 

1. Előterjesztés Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi 

hatáskörbe tartozó intézkedések megtételére (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-t 

érintő tulajdonosi hatáskörbe tartozó intézkedések megtételére (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Zemplén Televíziónak az testületi ülést 

követően 10 óra 00 perckor taggyűlése lesz, ehhez szükséges az alábbiak jóváhagyása:  

pályázat kapcsán új fióktelephely létesítése szükséges Nagyrozvágy, Temető u. 1. szám alatt, 

ez a döntés a társasági szerződés módosítását eredményezi, javasolta, hogy a testület járuljon 

hozzá a telephely létesítéséhez. 

Ismertette továbbá a következő pontot, ami pótbefizetés teljesítését irányozza elő a három 

meglévő tulajdonos számára. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely az 5 millió forintot a meglévő 

tagi kölcsönből finanszírozná, úgymond virtuális lenne ez a pénz. Viszont az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft. is tulajdonossá vált, de nem rendelkezik vagyonnal és nem tudja 

előteremteni az 5 millió forintot, így részére a Képviselő-testület 5 millió forint támogatást 

nyújt. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem a tulajdoni hányad arányában kell 

teljesíteni a pótbefizetést. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: A társasági szerződés alapján történik a pótbefizetés. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megnyugtatta a televízió nézőket és Pasztorniczky István 

képviselő urat, hogy minden egyes elnyert pályázati forrást fel fog használni a város, minden 

meg fog valósulni. Megfelelő ütemezés került kidolgozásra, amit ha szükséges tudnak 

módosítani.  

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester 

szavazásra bocsátotta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi időarányos 

gazdálkodásának helyzetéről szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

187/2018. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi időarányos gazdálkodásának 

helyzetéről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat gazdálkodásának 2018. október 31-i helyzetéről szóló előterjesztést 

elfogadta. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester technikai szünetet rendelt el 8 óra 40 perckor, ezzel 

egyidejűleg Kracson Norbert képviselő távozott az ülésről. A technikai szünet 8 óra 50 

perckor véget ért a Képviselő-testület tovább folytatta munkáját. 

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi I. féléves 

munkatervének elfogadására 

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el, ezért a polgármester felkérte az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését a Képviselő-testülettel. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését, miszerint a 

bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2019. évi 

I. féléves munkatervét. 

 

Kérdések, vélemények követeztek. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta, a Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkatervét. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

188/2018. (XII.13.) határozata 

a Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkatervének elfogadására 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi I. félévi 

munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

 

Felhívta a jegyzőt, hogy az érintett előterjesztőket levélben tájékoztassa az egyes 

napirendi pont címéről és az előterjesztések leadási határidejéről. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város folyamatban lévő 

pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások állásáról 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az 1. napirendi pont keretein belül már 

említést tett néhány új pályázatról, az előterjesztésben 22 beruházásról történt meg a 

tájékoztatásadás. Kiemelte azokat a pályázatokat, amelyek még nem kezdődtek el: 

Sátoraljaújhelyben forrást nyert az önkormányzat a Jókai utca felújításnak II. ütemére, a 

Móricz és Barátszer utcák felújítására, a Dókus utca felújítására, megépül a 37-es út mellett 

egy fogadóépület. Elmondta, hogy az ipari területre van jelentkező, aki napelemparkot 

szeretne létesíteni. Folymatban van a Paktum pályázat, a Humánszolgáltatásokkal kapcsolatos 

pályázat, Sátoraljaújhely energetikai beruházásai, Zöldebb város, Dohánygyári futó pálya, 

Kossuth tömb átalakítása. A források jelentősek, minden olyan pályázat ahol megtörtént a 

támogatási szerződések megkötése, vagy túl lépett már a közbeszerzési eljáráson, vagy 

folyamatban van, esetleg már a szerződés kötés folyamatában van az önkormányzat. 

Elmaradás nincs. Megköszönte kollégái munkáját, akik a pályázatokban részt vesznek, mert 

nélkülük nem így állanának a dolgok. 

 

A polgármester felkérte a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási bizottság 

elnökétt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéseiről. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, miszerint a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, az októberi ülésen tárgyalt két leutóbbi pályázat 

kapcsán, hogy mi az eltérés oka, az Abaúj-Zemléni Abaúji várak fejlesztésénél, mert ugyan 

szerepel a táblázatban, viszont a testület egy 3 milliárdos projektról határozott és a táblázatban 

1,8 milliárd szerepel. A Sportcentrum fejlesztési pályázatot hiányolta a táblázat sorai közzül, 

az is egy 3 milliárdos pályázat lenne. Valamint elmondta, hogy még egy tételt nem talált, 

amiről korábban döntött a testület, az a biomassza tüzelésű kazánról a Dózsa György úti 

központban.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: A kérdésekre válaszolva elmondta az első kérdésre 

vonatkozóan, hogy jól látja képviselő társa az összeget, de a táblázatban csak az az összeg 

szerepel, ami Sátoraljaújhelyre vonatkozik. A második kérdésével kapcsolatban elmonda, 

hogy a pályázat beadása megtörtént, döntés a jövőhéten várható, addig nem számol vele az 

önkormányzat, arra a pályázatra vonatkozóan a 3 milliárdos összeget csak Sátoraljaújhely 

kapja. A biomassza tüzelésű kazánnal kapcsolatban elmondta, hogy még nem történt 

előrelépés. 

 

 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a táblázatban szereplő pályázatok, önerővel 

együtt 8,3 milliárd forintot tesznek ki, több mint a költségvetési módosításban előirányzott 

összeg. Ez az összeg támogatási szerződésekkel lefedett és még ehhez hozzájönnek a 

folyamatban lévő pályázatok, akkor ez a szám közel 20 milliárd forint lesz. Elmondta, hogy a 
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pályázatok lényege, hogy Sátoraljaújhely fejlődjön, minnél élhetőbb, minnél polgárbarátabb 

település legyen.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta Sátoraljaújhely Város folyamatban lévő pályázatairól és 

a folyamatban lévő beruházások állásáról szóló előterjesztést és kérte a Képviselő-testületet, 

hogy fogadják el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

189/2018. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól és a 

folyamatban lévő beruházások állásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások 

állásáról szóló előterjesztést elfogadta. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotására 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző asszonyt. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és 

esélyegyenlőség előre mozdításáról szóló törvény értelmében minden települési 

önkormányzatnak öt évre Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kell rendelkeznie, ami 2013 

évtől azért is szükséges, mert a települési önkormányzatok pályázati úton csak abban esetben 

részesülhetnek támogatásban ha ezen dokumentum rendelkezésre áll. A Képviselő-testület 

2013. október 30-i határozatával fogadta el a programot, amelynek szintén jogszabályban 

előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve 2015 és 2017 évben a kötelező 

felülvizsgálatai megtörténtek. Elmondta, hogy 2017 év óta az adatbázis záró éve ugyan az, 

azaz 2016 év, ezért ez az Esélyegyenlőségi Program, amely 5 év időintervallumát tartalmazza, 

szakmai értelemben azonos a korábbi a 2017-es felülvizsgálattal és a statisztikai 

adatkövetkeztetésekben változások nem, kizárólag frissítések történtek. Ennek okán az 

intézkedési tervre fordítottak nagyobb hangsúlyt, az egyes célcsoportoknál feltárt 

problémákra megoldást nyújtó intézkedéseket tartalmazza. Új információt osztott meg a 

Képviselő-testülettel, miszerint a tegnapi napon a Helyi Esélyegyenlőség Fórum összeült, 

megtárgyalta, megvitatta az Esélyegyenlőségi Programot illetve az intézkedési tervet, azt 13 

igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Elmondta, hogy azokat a 

kiegészítéseket illetve módosításokat, amelyek megállapításra kerültek, azt a Képviselő-

testület megkapta egy rövid kivonat formájában.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 
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Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészégügyi Bizottság döntését, 

miszerint 7 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

Kérdések nem hangzottak el. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen részletesen tárgyalta a bizottság az 

előterjesztést, a kivonattal kapcsolatban egy észrevételt tett, miszerint a 2. pontban az 

szerepel, hogy a 0-3 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztéséhez, 

fejlesztő pedagógust biztosítanak, ha szakértői sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához 

gyógypedagógiai, gyógypedagógusi kompetencia szükséges, ezt fejlesztő pedagógus nem 

végezheti, ezt kéri pontosítani. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy olvasta a programot és észrevette, hogy 

hiányzik a lakónépesség 2017-es adat száma, holott ez rendelkezésre áll. 2017-ben a KSH 

adata 14.253 fő volt, sajnálatos, hogy ez az adat 2013-ban még 15.000 fő volt. Elmondta, 

hogy a népesség csökkenése nem ált meg, városunk zuhanó repülésben van. Sajnos ez 

mindenre rányomja bélyegét, az esélyegyenlőségre is.  

 

Ennek szemléltetésére egy grafikont mutatott be az utolsó öt évről. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta továbbá, hogy ez az adat is torz és nem a valóságot 

tükrözi, mert sokan vannak még, akik Sátoraljaújhelyben állandó lakcímmel rendelkeznek, 

viszont életvitel szerűen nem itt élnek. Látja, hogy az önkormányzat és a hivatal eleget kíván 

tenni az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak, jó, hogy készül Helyi Esélyegyenlőségi 

Program, de az esélyegyenlőséget sok tekintetben nem helyi szinten, hanem kormányzati, 

törvényhozatali szinten döntik el és számos olyan esélyegyenlőtlenség van, ami emiatt adódik 

és ezeket ellensúlyozni kellene, de nincsenek. Ilyen például a megyeszékhelytől való távolság. 

Reagált polgármester úr szavaira, ami a tegnapi parlamenti történésről szól. Elmondta, hogy a 

tiltakozás ezen formájával nem ért egyet, ugyanakkor oka van ennek, mégpedig az, hogy a 

kormány nem a munkavállalók, hanem a munka adók érdekeit képviseli. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program és az 

országos tendenciák között nem sok kapcsolódási pontot lát. A program arról szól, hogy a 

település közigazgatási határain belül, milyen problémákat látunk, milyen megoldási 

javaslataink lehetnek, milyen csoportokkal tudunk és kell együtt dolgozni. Képviselő társam 

nagyon ügyesen bele szőtte az országos, általa fontosnak tartott politikai eseményeket az 

előterjesztésbe viszont ezek a dolgok nem ide tartoznak. Elmondta, hogy az előző napirendi 

pont tartalmazott 22 olyan sort, 8,3 milliárd forint értékben, amely részben az európai unió, 

részben Magyarország kormánya támogatásával, egy a kormány által beterjesztett sorvezetője 

mentén született meg, azért, hogy ezek a települések pályázni és fejlődni tudjanak. Azok az 

erőfeszítések, amit az önkormányzat tesz azért, hogy élhetőbb legyen a város, megvan az 

eredménye, rettentő dolog az elvándorlás és a népesség fogyása, de ezt mi magunk ez nem 

tudjuk megfordítani. De elmondta, hogy számos olyan támogatás van, ami a 

gyermekvállalásra és helyben maradásra ösztönzik az embert. 
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Palicz István képviselő: Elmondta, hogy felhívta a figyelmet arra vonatkozóan, hogy a 

szociális bizottság alaposan megtárgyalta ezt az előterjesztést és foglalkoztak minden 

területtel, a diagrammal kapcsolatban elmondta, hogy ő nem ezt látja, mivel a környezetében 

lévő ingatlanokba egyre több évekig külföldön élő fiatal tér vissza és egyre több ingatlant 

vásárolnak meg. Úgy gondolja, hogy kemény munka folyik Sátoraljaújhelyben, hogy azok a 

fiatalok, akik itt akarnak maradni, azok itt is tudjanak maradni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ő csak a Magyar Államkincstár által 

megadott lélekszámmal foglalkozik, ami azért fontos, mert az állami normatívát az alapján 

kapja az önkormányzat, neki nem érdeke fölfelé kerekíteni, hiszen akkor több normatívát kell 

adni. Ez a szám több ezerrel több, mint amit képviselő úr elmondott.  

 

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

polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megalkotásáról szóló előterjesztést. 

 

 Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

190/2018. (XII.13.) határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotására 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerint elfogadta. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9 óra 20 perckor távozott az ülésről. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

ellenőrzési tervének elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte az előterjesztőt dr. Rózsahegyi Ferenc 

jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az volt a cél, hogy a belső ellenőrzés terjedjen 

ki az összes az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre, egy szerv 

kivételével, amelynek tavaly volt átfogó vizsgálata. Elmondta, hogy a város költségvetésének 

kiadási oldalának nagy részét a személyi juttatások teszik ki, ezért a belső ellenőrzést 2019. 

évben hangsúlyosabban a létszámgazdálkodásra és az e mögött lévő munkáltatói 

intézkedésekre irányították. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a bizottság döntéséről. 
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Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint a bizottság 5 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az ellenőrzési 

tervet. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

szavazásra bocsátotta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének 

elfogadására készített előterjesztést és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

191/2018. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének elfogadására 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét, valamint a 2019-2022. évekre 

vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét jelen határozat mellékletei szerint elfogadta. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9 óra 25 perckor visszatért az ülésre. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés 2019. évi közmunka programra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Városellátó Szervezet képviselőjét, Fabókné 

Nagyházi Magdolna gazdasági vezető asszonyt. Elmondta, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint az előterjesztést 

a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja elfogadásra.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  
 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy hány embert vesz fel Sátoraljaújhely 

közmunkásnak valamint, hogy érvényben van-e az a törvény, hogy egy családból csak egy 

közmunkás lehet. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: A második kérdésre válaszul elmondta, hogy tudomása 

szerint, már nincs effajta megkötés, hogy egy családban csak egy fő lehet közmunkás. Az első 
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kérdéssel kapcsolatban átadta a szót Fabókné Nagyházi Magdolna gazdasági vezető 

asszonynak. 

 

Fabókné Nagyházi Magdolna gazdasági vezető: Elmondta, hogy jelenleg 6 közfoglalkoztatási 

program van, összességében 160-170 fő részvételével, a programok 80%-ban vannak 

feltöltve. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a hivatalnál 60 fő van foglalkoztatva 

közmunkaprogramba, valamint az intézményekben is 20-30 fő, ezen kívül vannak 

közfoglalkoztatottak azon intézményekben is, akik nem az önkormányzat fenntartásában 

vannak, valamint vállalkozások is tudnak felvenni létszámot, de erre vonatkozóan nincs adat. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Róth József képviselő: Szintén említést tett a parlamenti összetűzésekről, véleménye szerint 

magyarok millióival megy szembe a kormány. Azért is itt említette meg, mert úgy gondolja, 

hogy a közmunkás bér nem sokkal haladja meg az indiai kereseteket. Elmondta, hogy a 48 

órás munkahetet nem kérték a dolgozók, nem kérték a szakszervezetek mégis valami oknál 

fogva a kormány ezt bevezette, véleménye szerint a 400 órás túlórára sem fogja azt mondani 

egyik munkavállaló sem, hogy nem vállalja, hiszen akkor mehet máshová dolgozni. Palicz 

István képviselő felvetésére, miszerint a fiatalok hazajönnek, annyit mondott el, hogy igen 

hazajönnek kárcsonykor meglátogatni a szeretteiket és utánna mennek vissza dolgozni. Ez 

nem jó irány és a fiatalok emiatt a döntés miatt százával, ezrével fognak elmenni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem tudja képviselő társa honnan szedi a 

48 órás munkahét bevezetését, a minimálbér elemlése folyamatos, tehát nem 52.000.-Ft-ot 

keresnek a közmunkások. Emlékeztette képviselő urat arra, hogy az előző kormány idején 

többszázezres volt a munkanélküliség Magyarországon, a kivándorlás akkor kezdődött el. A 

400 órás túlóra kerettel kapcsolatosan elmondta, hogy csak egy lehetőség, amivel élni lehet 

közös megegyezés alapján. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megerősítette, hogy a kollektív szerződéssel rendelkező cégek, 

ha megegyeznek a munkáltatóval és közösen egyeznek meg abban az esetben lehet szó a 400 

órás túlóra keretről. Elmondta, hogy érdemes az országgyűlés weboldalán az előterjesztés 

szövegét elolvasni, hogy valóban mit is tárgyalt az országgyűlés. Elmondta továbbá, hogy 

voltak olyan évek, hogy több, mint 800 főt kellett úgymond megforgatni a közmunka 

programba, hogy ne essenek el a segélytől és meglegyen a 30 nap ledolgozott idejük. Most ott 

tart a program, hogy a Városellátó Szervezet nem tudja feltölteni a közmunkakeretét, mert 

nincsenek emberek, akiket fel lehetne venni. Tehát a cél, hogy a közfoglalkoztatásból minél 

több embert az elsődleges munkaerőpiacra vissza lehessen vezetni. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest kicsit másként alakul a mai 

karácsony előtti vita, nem így szokott zajlani, hanem békében, ez most kicsit kezd elhajlani 

másfelé. Elmondta, hogy a közmunka programot az MSZP találta ki egykor, amelyet a Fidesz 

nem tüntetett el az ellenfélhez képest. Véleménye szerint jól működik a közmunka program. 

Elmondta, hogy az önkormányzati bérlakások kapcsán is pozitív változást hozott a közmunka 

program, még ha nem is olyan sok a fizetés, de egyre kevesebb lett a tartozásuk azoknak akik 

eltudtak helyezkeni a programban. Elmondta, hogy több ember is a közmukából már rendes 

szerződéssel rendelkezik, tehát visszakerült az elsődleges munka világába. 
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Csernai Ferencné képviselő: Hivatkozott egy korábbi előterjesztés adataira, ahol szerepel a 

táblázatban, hogy önkormányzati intézmények vonatkozásában 343 közfoglalkoztatotti 

lehetőség van, az intézények viszont nem tudják 100%-osan feltölteni. Elmondta, hogy a 

közfoglalkoztatotti munkabér nem 52.000.-Ft hiszen ott is érvényesíteni lehet a családi 

adókedvezményt illetve aki szakképesítéssel rendelkezik az a 106.000.-Ft-os bruttó bért kapja 

meg. A cél az ösztönzés az elsődleges munkaerő piacon történő elhelyezkedés és ezt 

támogatja a kormány is, hiszen aki munkába áll, az a rendes bére mellé még szakaszosan kap 

támogatást.  

 

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

polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi közmunka programról készített 

előterjesztést fogadja el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

192/2018. (XII.13.) határozata 

a 2019. évi közmunka programról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezet által az alábbi közfoglalkoztatási ráépülő mintaprogramok 

indításáról döntött 

- Mezőgazdasági program 

- Szociális jellegű program – Belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetése 

 

Felhívta a Városellátó Szervezetet a mintaprogram hatósági szerződése megkötéséhez 

szükséges intézkedések megtételére, szerződés megkötésére és a program 

végrehajtására.  

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi 

programjának elfogadására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni, ellenben jelezte, hogy a 

Műszaki és Vagyongazdálkodási osztály részéről Tarján Stella alkalmazott környezetkutató és 

az anyag előkészítője jelen van, amennyiben kérdés merül fel az előterjesztéssel, úgy a 

kolléganő áll a testület rendelkezésére. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, miszerint a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag, támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek: 

 

K é r d é s e k : 
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Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, miért csökkent a lakásállomány, látható hogy 

2011-ben 6898 lakás volt ez 2012-re 6702-re csökkent, és azóta sem nőtt sokkal. 

 

Tajáni Stella környezetkutató: Elmondta, hogy a csökkenésnek semmi külön magyarázata 

nincs, csak annyi, hogy több lakás elbontásra került rössz állapota miatt. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy valóban fontos a könyezetvédelem, viszont a 

végrehajtással vannak gondok, nyilván a program azt szolgálja, hogy ezek megszűnjenek. 

Elmondta, hogy a szemlétszállítás nagy problémát okoz a városban, nem működik rendben a 

szelektív szemétszállítás. Sajnálattal veszi észre, hogy több esetben úgy tűnik, hogy nem a 

fenntartó önkormányzat diktál a szolgáltatónak, hanem a szolgáltató az önkormányzatnak. A 

régebbi szelektív hulladékgyűjtő edények széthullanak, ennek következtében nem lehet benne 

megfelelően elhelyezni a hulladékot és ott tornyosulnak a gyűjtőszigeteken. Elmondta, hogy a 

konténeres szemétszállításban is lát problémát, ahol a szállítási időpont előtt dugig vannak a 

konténerek, és erre rátesz a guberálás. Valamint problémának érzi a zajvédelmet is, a 

tehermentesítő út kialkításával a zaj forrása átkerült a lakóövezetbe, ehhez hozzájön a vasúti 

határon túli zaj is. Megemlítette még a vízek állapotára vonatkozó részt is, ahol az 

előterjesztésben az szerepel, hogy a hegyi forrásokat sem a beszivárgáskor sem a kilépéskor 

nem éri jelentős szennyeződés. Ennek ellent mond a Dörzsik forrás. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely városa szerepel a 

megépítésre váró elkerülő utak listáján, csak bonyolultabb a helyzet a határ miatt, mert a 

határon túlról is meg kell kapni a támogatást. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a hulladékszállítás problémája nem a program 

hiányossága. Nem látja úgy, hogy nem működne a szállítás, hogy nem működne a szállítókkal 

való kommunikáció. Javasolta, hogy ha nem elég a társasháznak az a konténer mennyiség ami 

rendelkezésre áll, akkor vásároljanak még egyet és fizessék ki a díjat, ezáltal megoldódik a 

probléma. Sajnos a szemét probléma nem a szállítás miatt van, hanem a polgári magatartás 

miatt, lásd illegális szemétlerakás. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a villany kiépítésével talán még a dízel 

vonatoknál is halkabb lesz a villanymozdony így nem fog gondod okozni a vasúti 

zajszennyeződés. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy újra indult a vonatközlekedés Sárospatak és 

Sátoraljaújhely között, egy fél év múlva a villamos rendszert is átfogják adni. A szelektív 

hulladékgyűjtők rossz helyzetével kapcsolatban egyetért képviselő társával. A problémát 

tapasztalták, jelzés is érkezett a szolgáltató felé, hogy a konténerek zárszerkezetével van 

probléma, reméli, hogy ez meg fog oldódni. De ez nem környezetvédelmi probléma, hanem 

üzemeltetési kérdés. Elmondta, hogy a tehermentesítő út csak átmeneti állapot, az elkerülő 

utról nem mondott le az önkormányzat, valamint van egy újabb terv, ami körvonalazódni 

látszik és tranzit teherforgalom problémáját megoldhatja. Ez az M30-as autópályának Kassáig 

történő megépítése, az előkészítő munkálatok már folynak, a munkaterületet már átadták. 

Amennyiben ez az autópálya elkészül nagy az esély arra, hogy a tranzitforgalmat kitiltják a 

37-es útról, csak a célforgalom jöhet majd. A Dörzsik forrás kapcsán elmondta, hogy valóban 
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problémás a szennyezettség miatt, ennek megoldására van egy konkrét terv, melyhez konkrét 

forrást keresünk.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nincs kétsége affelől, hogy az önkormányzat 

minden tagját jobbító szándék vezeti, mikor egy-egy döntést hoznak. A szelektív rendszer 

valóban jó lenne, csak az üzemeltetési probléma nem oldódik meg. Elmondta, hogy a források 

védelménél jogszabályi hiányosságok is vannak. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen megállapításra került, hogy ez az 

anyag kiválló és jó. Ellenben elmondták a bizottság tagjai, hogy mik a mindennapi 

problémákat látnak, mikkel kell foglalkozni. Elmondta, hogy a szemétszállítás menetrendjével 

nincs probléma, azonban nyitva maradnak a gyűjtő edények. A Dörzsik patak esetében 

előrelépésnek tartja, hogy a Borbarlang tulajdonjogát az önkormányzat megszerezte. 

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült, az időnként Sátoraljaújhely felett terjengő 

bűzről is, és kérték jegyző urat, hogy próbáljon hatni a terjesztőre, hogy ez rövid időn belül 

csökkenjen. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy valóban az érdemi munka a bizottsági üléseken 

folyik és ott sokkal részletesebben beszélik meg a napirendi pontokat. Megköszönte az anyag 

elkészítését Tarjáni Stella kolléganőnek, mert egy példaértékű anyagot láthat a testület. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta  Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi programjának elfogadásáról szóló 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

193/2018. (XII.13.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Környezetvédelmi programjának elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Környezetvédelmi programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bartus Tímea osztályvezető 

asszonyt. Megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel kapcsolatban. Szóbeli 

kiegészítés nem hangzott el. Megkérte a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a döntésekről. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, melyben javasolja, hogy  



 

13 

 

1. A Képviselő-testület utasítsa el a 2263/A/26 helyrajzi számú, természetben a 

Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna u. 27. 2/2. számú önkormányzati lakás 

megvételére irányuló kérelmet 

2. A Képviselő-testület járuljon hozzá az elidegenítéshez a Sátoraljaújhely, Pipa u. 1. 

szám alatti (2355/A/3. hrsz.) 113 m2 alapterületű önkormányzati lakás tekintetében. 

Induló licitár: 30.000.000.-Ft. 

3. A Képviselő-testület vásárolja meg a 109/8/A/23 helyrajzi számú lakás megnevezésű, 

52 m2 alapterületű, természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring u. 1. 2. emelet 7. ajtó 

alatti összkomfortos komfortfokozatú ingatlant 3.000.000.-Ft. megvásárlási áron. 

4. A Képviselő-testület vásárolja meg a sátoraljaújhelyi 409 hrsz. alatti, kivett lakóház 

udvar megnevezésű, természetben Sátoraljaújhely, Deák u. 15. szám alatti ingatlant 

7.000.000.-Ft megvásárlási áron. 

5. A Képviselő-testület kezdeményezze a Sátoraljaújhely 4108/2 helyrajzi számú, 

Magyar Állam tulajdonában levő ingatlan teljes területének átminősítését országos 

közútról helyi közúttá, valamint az ingatlan ingyenes tulajdonba adását az 

Önkormányzat részére; hatalmazza fel a polgármestert az átminősítéssel és tulajdonba 

vétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére; kérjen nyilatkozatot a jegyzőtől a terület- és településrendezési terv 

esetleges módosításának szükségességéről; vállaljon kötelezettséget a Képviselő-

testület arra, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlan önkormányzati tulajdonba vétellel 

és átminősítéssel kapcsolatos összes költség és fizetendő díj az Önkormányzatot 

terheli. 

 

 

 Kérdés, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy miért 30.000.000.-Ft a kikiáltási ár, mikor az 

értékbecslő 11.000.000.-Ft-ban jelölte meg az értéket. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy az értékbecslő javaslata nem kötelezi a bizottságot és 

a Képviselő-testületet sem, a bizottságban szakemberek is ültek, felmerült, hogy ennek az 

ingatlannak mennyibe kerülne a felépítése és ennek alapján került megállapításra az összeg. 

Úgy gondolta, hogy ha az önkormányzat elad, annak látszatjának is kell lenni, valamint a 

bizottság szeretné, ha összejön az adásvétel, hogy ez az összeg vásárlásra legyen fordítva. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Kérte, hogy azon adás-vételekről amiről dönt a testület, amikor 

végrehajtásra kerül, készüljön egy rövid tájékoztató, hogy sikerült-e az ügyleg, milyen 

összegben. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte a Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályt, hogy az 

elkövetkezendőkben készítsék el ez a tájékoztatót az előterjesztés mellé. Elmondta, hogy a 

lejárthatáridejű határozatok napirendi pont tartalmazni szokta ezeknek az ügyleteknek a 

végrehajtását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a bizottság által tett javaslatokat a Képviselő-testület számára. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

194/2018. (XII.13.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely, Losárdi 

Zsuzsanna 27. II.2. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 

2263/A/26 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 50 m2 alapterületű 

ingatlant nem idegeníti el. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

195/2018. (XII.13.) határozata 

önkormányzatai vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat tulajdonában lévő a sátoraljaújhelyi Ingatlan-nyilvántartásban a 

2355/3/A/3 helyrajzi számú lakás megnevezésű, természetben Sátoraljaújhely, Pipa 

utca 1. I/3. alatti, 94 m2 alapterületű, 3 szobás összkomfortos ingatlanliciteljárás 

keretén belüli elidegenítéséhez, amennyiben az ingatlan bérlője a számára felajánlott 

önkormányzati cserelakást elfogadja. 

Induló licitár: 30.000.000.-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb vételi díjra ajánlatot tevő pályázó 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

196/2018. (XII.13.) határozata 

önkormányzatai vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Újházi Gábor és Újházi Gáborné 1/2-1/2 tulajdonában lévő 109/8/A/23 

helyrajzi számú, lakás megnevezésű, 52 m2 alapterületű, természetben Sátoraljaújhely, 

Rozmaring u. 1.2. emelet 7. ajtó alatti komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

Vételár: 3.000.000.-Ft. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

197/2018. (XII.13.) határozata 

önkormányzatai vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Boros Gábor Zoltán 2/4 tulajdonában lévő, Boros Zsuzsanna ¼ 

tulajdonában lévő és Megyes Lászlóné ¼ tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 409 

helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, a természetben Sátoraljaújhely, 

Deák u. 15. szám alatti ingatlant. 

Vételár: 7.000.000.-Ft. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

198/2018. (XII.13.) határozata 

Az állami tulajdonban lévő helyi közutak átminősítésével és ingyenes tulajdonba 

vételével kapcsolatban 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3.) bekezdésén és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1.) bekezdés 2.) pontja 

alapján: 

1. Kezdeményezze a Sátoraljaújhely 4108/2 helyrajzi számú, Magyar Állam 

tulajdonában lévő ingatlan teljes területének átminősítését országos közútról helyi 

közúttá, valamint az ingatlan ingyenes tulajdonba adását az Önkormányzat részére,  

2. hatalmazza fel a polgármestert az átminősítéssel és tulajdonba vétellel kapcsolatos 

feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok megtételére; 

Felelős: polgármester 

3. nyilatkozatot kér a jegyzőtől a terület- és településrendezési terv esetleges 

módosításának szükségességéről; 

Felelős: jegyző 

4. kötelezettséget vállal a Képviselő-testület arra, hogy az 1. pontban felsorolt 

ingatlan önkormányzati tulajdonba vétellel és átminősítéssel kapcsolatos összes 

költség és fizetendő díj az Önkormányzatot terheli. 

 

 

 

8. Napirendi pont: Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a napirendet és szavazásra bocsátotta azt. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

199/2018. (XII.13.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Átadta a szót Dankó Dénes alpolgármester úrnak. 
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy egy határozat meghozatala szükséges, melyben 

polgármester urat felhatalmazza a Képviselő-testüelet, hogy a KEHOP 2.2.2. pályázati 

konstrukció  keretein belül a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a pályázat 

megvalósításához kapcsolódó ügyekben eljárjon. Ez egy összetett feladat lesz, mivel 

konzorciumi formában fog megvalósulni, viszont szükség válhat jognyilatkozatok tételére is 

polgármester úr részéről.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Képviselő-

testületet, hogy járuljon hozzá a felhatalmazáshoz. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2018. (XII.13.) határozata 

a KEHOP 2.2.2. pályázat benyújtásáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány 1636/2018. 

(XII.5.) Korm. határozata alapján, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program KEHOP-2.2.2. kódszámú felhívásra, Sátoraljaújhely központú agglomeráció 

szennyvízelvezetése és -tisztítása elnevezéssel, a szennyvízelvezetési agglomeráció 

megfelelő szennyvízkezelési feltételeinek teljesülésének, továbbá annak érdekében, 

hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel 

ellátott fogyasztók csaknem 100%-át, pályázat benyújtásáról döntött, mellyel fejleszti 

Sátoraljaújhely város szennyvíztisztító telepét, és bővíti az agglomeráció ezen belül 

Mikóháza és Alsóregmec településeinek szennyvízhálózatát. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez 

szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerződés megkötésére és 

végrehajtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a Mező utcai parkolás megoldásában kérné a 

segítséget. Nagyon sokszor problémát okoz, hogy csütörtökön a szemétszállító autó nem tud 

bemenni, az ott parkoló autók miatt, az utcába elszállítani a szemetet. Elmondta, hogy a közeli 

gyárban dolgozók parkolnak a Mező utcában. Többször többféle intézkedés is történt az 

ügyben, közterület-felügyelő ezen időben lemennek, de ez nem segít a helyzeten, ismételten 

ott maradt a szemét. Elmondta, hogy gondolt egy megoldásra, miszerint egy tábla kihelyezése 

megoldaná a problémát, ami korlátozná a parkolás 8-12 óráig, de az ott lakók félelem érzet 

van abból adódóan is, hogy ha ott valami rendkívüli esemény történik, akkor sem egy 

mentőautó, sem egy tűzoltóautó nem tud behajtani. Megfelelő megoldásnak tartaná, hogy 

csak utca egyik oldalán parkolhassanak az autók. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte a Műszaki Osztályt, hogy vizsgálják felül a dolgot, 

és hogy megoldható-e a parkolás egy oldalra való korlátozása. Képviselő asszonyt kérte, hogy 

mérje fel az ott élők véleményét is. 

 

Sebes Péter képviselő: Elmondta, hogy fontos számára, hogy ebben a városban pártállástól 

függetlenül tudjanak beszélni és kezet fogni egymással és nem csak karácsony közeledtével, 

hanem mindenkor próbáljanak meg embernek maradni. Szombaton egy nagyon jó film ment 

le a városról, az elmúlt 20 évről, ebben a filmben látszott, hogy mi történt ebben a városban az 

elmúlt 20 évben polgármester úr irányítása alatt. Megköszönte polgármester úr 20 éves 

munkáját és azt, amit tett a városért, és az elkövetkezendő évekhez jó egészséget kívánt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte munkatársai munkáját, mert nélkülük ez nem 

lett így alakult volna. Megköszönte az elismerést, de csak a kötelességét teszi.  

 

Palicz István képviselő: Csatlakozott Sebes Péter képviselő társa szavaihoz, és megköszönte 

polgármester úr munkáját, valamint megköszönte a Városellátó Szervezetnek, hogy 

fantasztikus karácsonyi fényekkel díszítette föl a város központját és a városrészeket is. Azon 

polgárok munkáját is megköszönte, akik ízléses karácsonyi díszítéssel látták el a házukat, 

kertjüket. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a munkát jegyző úrnak, a hivatal minden 

dolgozójának, mert ezek mögött a számok mögött mindenki ott van. Valamint megköszönte 

az intézmények munkáját és minden jóravaló újhelyi polgár munkáját is, a Zemplén 

Televíziónak, akik jó minőségben adják le a testületi ülést. Áldott karácsonyt és boldog, békés 

újévet kívánt mindenkinek.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 

10 óra 40 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc s.k. Szamosvölgyi Péter s.k. 

jegyző polgármester 

 


