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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. 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.  

 

A képviselő-testület ülése határozatképes. 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy javaslatot tett egy új napirendi pont felvételére, a 

mostani önkormányzati ülésre. Kérte, hogy kerüljön fel napirendre és a Képviselő-testület 

tárgyalja azt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megérkezett és az ülés 

kezdete előtt reagálni fog rá. 

 

Sebes Péter képviselő: Kérte egy napirendi pont felvételét „Előterjesztés a vagyonnyilatkozat 

leadási kötelezettség teljesítésének megállapítására” 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 12. napirendi pontnak javasolta felvenni az „Előterjesztés a 

vagyonnyilatkozat leadási kötelezettség teljesítésének megállapítására” című napirendet.  

 

További vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzottak el, ezért a 

polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat a javaslat szerint. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

módosított napirendi pontokat: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2015-2020. évekre szóló 

fejlesztési, gazdasági programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

4. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására 

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 
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6. Előterjesztés az Újhelyi Gazdasági Kft. 2019. évi üzleti tervéről szóló javaslat 

elfogadására 

Előterjesztő: Vietórisz Zoltán ügyvezető  

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről 

Előterjesztő: Schweitzer Tamás elnök 

8. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető 

9. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 

tervének módosításra 

Előterjesztő: Kovács Péter közbeszerzési szaktanácsadó 

10. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének 

megkötésére 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

12. Előterjesztés a vagyonnyilatkozat leadási kötelezettség megállapítására (szóban) 

Előterjesztő: Sebes Péter elnök 

13. Egyebek 

Zárt ülésen 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény, valamint a 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet gazdasági vezetői álláshelyeire érkezett 

pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, Róth József képviselő ügyrendi javaslatára 

vonatkozóan, ami arról szólt, hogy a testület vegye napirendre a 100%-os önkormányzati 

tulajdonban álló vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével 

kapcsolatosan című napirendi pontot, amelyhez egy biankó határozati javaslat is készült. 

Ismertette a javaslatot, ami arról szól, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a 100%-os 

önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit szólítsuk fel, 

utasítsuk, hogy a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári 

évenként 250 óra kollektív szerződés esetén az évenkénti 300 óra évenkénti munkaidőt ne 

lépjék túl, önként vállalt túlmunka megnevezéssel sem. Valamint 12 hónap hónapnál 

hosszabb munkaidő keretet ne alkalmazzanak. Elmondta, hogy a javasolt napirendet azért 

nem vette fel a napirendek közzé, mert ez egy lehetetlen kérés, ugyanis a három 100%-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságunk közül egyiknek sincs foglalkoztatottja, 

csak vezetője van. A vezetőkre pedig nem vonatkozik ez a törvény, az egyik gazdasági 

társaságnál néhányan dolgoznak, de ők egy pályázati program keretén belül és a pályázati 

programban meg van határozva az, hogy hány órát kell dolgozniuk. Jóval kevesebbet, mit 

akár a 250 óra, és az is meg van határozva, hogy ez hány hétig, hónapig tart az ő 

foglalkoztatásuk, tehát rájuk nem vonatkozik ez a törvény.  Ennek következtében ezt a 

javaslatot nincs kin végrehajtani, tehát Sátoraljaújhely Városát ez az Ön által említett 

probléma, jogszabály, törvény a saját intézményeinken belül nem érinti. Elmondta, hogy ezért 

nem tudja Róth József képviselő javaslatát figyelembe venni, de természetesen a Képviselő-

testület szavazni fog erről.  
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Több hozzászólás nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta, hogy a 

Képviselő-testület Róth József képviselő javaslatát ne tárgyalja. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem vette fel a napirendi pont témái közé. 

 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről 

és a tett intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy december 13-án a Prec-Cast Öntödei Kft. 

tulajdonosával tárgyalt, majd ugyanezen a napon köszöntötte a Zemplén Vízmű Kft. 

dolgozóit, valamint köszönte meg 2018. évi munkájukat, szintén ezen a napon 

sajtótájékoztatót tartott az úgynevezett támogatási rendeletek témájában, amit a decemberi 

ülésünkön fogadott el a Képviselő-testület. December 14-én a helyi óvodákból köszöntötték 

hivatalunk dolgozóit az ovisok, köszönjük a mindig örömöt és szeretetet hozó programot. 

December 15-én a Bokréta Művészei Iskola Adventi Csengő című műsora került 

megrendezésre a Latabár Színházban, itt köszöntötte a megjelenteket. December 16-án 

Károlyfalván vett részt karácsonyi ünnepségen, szintén ezen a napon alpolgármester úrral 

osztották a már megszokott módon az apró kis karácsonyi ajándékot. December 18-án a 

Trianoni munkacsoport ülésezett, elkészültek a javaslatok, elég széles a repertoár, 

újságkiadástól Újhely lexikonjának újabb kiadásáig. Elmondta, hogy a város lexikonjának 

bővített kiadása 2020 után fog elkészülni. A 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés 

is ezen a napon történt az osztályvezetőkkel. A polgári védelmi szervezet közgyűlésen Kaibás 

László osztályvezető úr képviselte az önkormányzatot. December 19-én az Egyesített 

Szociális Intézmény tagintézményeiben köszöntötte az időseket Csernai Ferencné 

intézményvezető asszonnyal, ugyanezen a napon a Miskolci Egyetem delegációját fogadta, 

Tokajban pedig fejlesztési tanácsülésen vett részt. December 20-án a Dohánygyár 

igazgatójával egyeztetett, december 23-án, vasárnap Szentpéteri Csilla koncertjét láthatta, 

hallhatta a nagyszámú érdeklődő, ahol egy rövid köszöntőt mondott. Megköszönte Kossuth 

Lajos Művelődési Központ vezetőjének és valamennyi munkatársának 2018. évben végzett 

egész éves munkáját. December 31-én a hagyományoknak megfelelően volt városi 

szilveszter, a program nagyon jól sikerült, szép tűzijáték volt és színvonalas volt Vastag 

Csaba műsora. Elismerte a Városellátó Szervezet munkáját is, hiszen a háttérben és az 

előkészítésben nagyon sok munkájuk van. Egyeztetés volt a Hajnal utcai épület 

hasznosításáról, pályázatokról. 2019. január 4-én rendkívüli testületi ülés, ezen a napon 

Zemplén Televízió taggyűlés. Január 5-én újévi koncert a Latabár Színházban köszöntötte a 

megjelenteket. Megköszönte a Rotary szervezetnek és a Dohánygyárnak, hogy mindig 

lehetővé teszik ezt a szellemi kikapcsolódást év elején. Január 9-én vállalkozókkal és civil 

szervezetek képviselőivel találkozott, ezen a napon megemlékezés volt a Don-kanyarban 

elesett hősökről, január 10-én a feladatleltár témájában volt megbeszélés. Ekkor látogatott el 

az OTP új vezetője hozzá és ezen a napon tájékoztatott a pályázatok megvalósításában 

közreműködő vállalkozókkal és tervezőkkel. Január 11-én a Városvédő és Szépítő Egyesület 

elnökével találkozott, illetve bemutatkozó látogatásra érkezett hozzá a Rákóczi Szövetség 

országos elnökségének csapata is. Január 15-én Spotilla Bélánét köszöntötte Csernai Ferencné 

képviselő társával, 90. születésnapja alkalmából és ezen a napon került sor egy egyeztetésre 

Sebes Péter képviselő úr és Szabó László piarista atyával a kollégium felújításának 

témakörében. Sajnos január 15-én Rimaszombaton utolsó útjára kísérték Gálik Attilát 

Sátoraljaújhely Város Boda Pál Sportdíjasát és fejezték ki részvétüket a család tagjai számára. 

Ezen a napon a helyi KLIK vezetőjével Rózsás Andreával egyeztetett. Január 16-án a Tokaj 
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kereskedőházának tulajdonosával volt találkozója, szintén egyeztetett a Trianon 

munkacsoport. Január 18-án osztályvezető munkatársuk édesanyja temetésén vettek részt, 

Január 19-én Georgikon Bál, másnap borszentelés a Szepsi Laczkó Máté emléktábla 

koszorúzásával egybekötve. Január 22-én Polgármester ösztöndíjasa a Trefort Ágoston 

diákjának Zsiga Szabolcsnak adta át a díjat, majd Széphalomban a Magyar Kultúra napja 

tiszteletére szervezet díszünnepségre került sor, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeum új 

főigazgatója, Demeter Szilárd mondott ünnepi beszédet. Ekkor került átadásra a Város 

Közmegbecsülés Díja, az 50 éves Hegyalja Népi Együttesnek. Január 26-án kiváló 

szervezésben, rendkívül jó hangulatú bál volt a Katolikus Keriben, megköszönte igazgató úr 

szervező munkáját. Vendégünk volt Soltész Miklós államtitkár úr feleségével. A Katolikus 

óvoda felújítására a szükséges forrás rendelkezésre áll. Január 27-én az Ökumenikus Imahét 

zárórendezvényén vett részt több képviselő társával, január 30-án Nezánczki Mártonnét 

köszöntötte 95. születésnapján.  

Elmondta, hogy a téli rezsicsökkentés, fatüzelés támogatással kapcsolatban jegyzőm úrék 

tempós munkát végezte, elkészültek az utalványok, melyek osztása folyamatosan zajlik az 

polgármesteri hivatalban. Ez az utalvány jogosítja majd fel azokat, akik beadták igényüket, 

arra, hogy majd a kijelölt helyen átvehessék az igényelt támogatási formát. Elmondta, hogy 

három lehetőség közül lehetett választani, fa, brikett és PB gázpalack, tájékoztatásul 

elmondta, hogy a fabrikett egzakt módon kimérhető 12.000.-Ft értékben és nagyon hamar 

rendelkezésre áll, tehát ha valaki mégis úgy gondolná, hogy a tűzifa igényét mégis inkább 

brikettre módosítaná, lehetősége van rá. A tegnap napon a Miskolci Egyetem részéről egy 

nyíltnap került megrendezésre a Pódium teremben, az összes szak bemutatásra került, nem 

csak diákoknak, hanem aktív korúaknak, hiszen az éven a diplomás ápoló szak azoknak indul, 

akik esetleg munkaviszonyban állnak és magasabb végzetséget szeretnének, a szak levelező 

tagozaton indul. Elmondta, hogy a tehetséges fiatalok az önkormányzat által elnyert EFOP 

projekt keretén belül pályázhattak, első körben az eredményhirdetés megtörtént és ismét be 

lehet adni a pályázatokat. Megújulnak az önkormányzat bérlakásai, a Pipa és a Balassi B. és 

Mártírok utcán, nyílászárók cseréje meg is történt. A derogációs pályázattal kapcsolatban 6,6 

milliárd forintot nyert az önkormányzat decemberben, erre a beruházásra a konzorciumi 

megállapodás megkötésre került, most a közbeszerző megversenyeztetése és kiválasztása 

következik, ha elkészült, akkor a tervezést kell meg közbeszereztetni majd a kivitelezőket, és 

ha minden megtörtént, akkor kezdődhet a munka. Elmondta, hogy ezek a munkálatok előre 

láthatólag 3 évet fognak igénybe venni.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2015-

2020. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztatás elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Röviden ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy 

kötelezően és önként vállalt feladatokra van osztva a tájékoztató, a kötelező feladatoknál a 

településfejlesztés és a település rendezés az első pont. Az elnyert összegek, amik 

felhasználásra kerülnek 20 milliárdot tesznek ki majd, a megvalósítás elindult, minden célt 

amit megterveztek négy évvel ezelőtt sikerül megvalósítani. Az egészségügyi alapellátás, az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról elmondta, hogy rendben van, jól 

működik. Elmondta, hogy a rovar és rágcsáló írtás kiemelt helyen van és nem működik 

rosszul, Sátoraljaújhelyben 8-10 éve nem volt szúnyoginvázió, viszont a köztisztasággal nem 

lehetünk elégedettek. A város óvodai ellátása kiváló, rendezett, megújuló óvodák várják a 

gyerekeket mind az óvodákban, mind a böcsődékben. Elmondta, a kultúrális területen komoly 
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infrastruktúrális beruházások indulnak CLLD pályázat keretén belül: a Művelődési Központ 

hátsó traktusában és a volt tornaterem épületében is. Tervezik a Város Könyvtárát, valamint a 

Trefort Ágoston Szakiskola felújítására is pályázat benyújtását. Az Egyesített Szociális 

Intézményhez tartozó rendszer nagyszerűen működik, igazgatónőék jól végzik munkájukat. 

Lakás és vagyongazdálkodás terén változott a koncepció az elmúlt éven és ezen az éven majd 

folytatódik, kismértékben beszáll az önkormányzat a lakáspiacra, a bérlakások helyreállítása a 

lehetőségekhez mérten elindult. Köszönetett mondott Bartus Tímea osztályvezető asszonynak, 

hogy sikerült a lakásgazdálkodásban elindítani egy folyamatot, olyat ami valóban 

gazdálkodást jelet. Elmonta, hogy a hajléktalanná vált személyek gondozásával, ellátásával a 

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat foglalkozik a Gondviselés Házával, itt a környéken lakók 

véleménye meglehetősen cizellált, a működtetéssel kapcsolatban, azonban a helyzet évről-

évre javul. Elmondta, hogy a Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata megtörtént és elfogadásra 

került. A Katasztrófavédelem tudja a feladatát, kiválóan, jól végzik munkájukat, a 

közfoglalkoztatásban sok dolgozót foglalkoztatnak intézményekben, a legtöbbet a Városellátó 

Szervezetben, de jelen vannak a többi létesítményben is. Elmondta, hogy a helyi adók nem 

kerültek emelésre, a gazdasági élet szereplői fejlesztenek folyamatosan, állandó a munkaerő 

igény és a turizmus is intenzíven nő évről évre. A piac megújul ezen az éven. Polgármester 

ösztöndíjas folyamatosan működik és az önkormányzat az Arany János tehetséggondozó 

program keretein belül felvételt nyert tanulók támogatásához is hozzájárul. Elmondta, hogy jó 

a kapcsolat a nemzetiségi önkormányzatokkal, megköszönte munkájukat, igazán fontos a 

tevékenységük. A közbiztonsági feladatokat a rendőrség és a közterület-felügyelet látja el, 

egyre nagyobb sikerrel, de van tennivaló. Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási szolgáltató 

megfelelően végzi munkáját. Távhő szoltáltatást a Cothec látja el és a lehetőségeihez képest 

azonnal megoldják a problémákat. Elmondta, hogy az Egyesített Szociális Intézmény a 

bentlakásos ápolást végzi önként vállalt feladatkörben, ami nagyon fontos, óriási a sorban 

állás a Köveshegyi Otthonba való bejutás kapcsán, nem is lehet teljesíteni a kéréseket. Nem 

tartja kizárnak, hogy a közeljövőben el kell gondolkodnia az önkormányzatnak egy új épület 

ilyen feladatra történő beállításáról. Elmondta, hogy civil szervezetek támogatása folyamatos 

ezen az éven is folytatódik, mint ahogy a történelmi egyházak támogatása is. Elmondta, hogy 

a Dózsa utca sarkán lévő épület homlokzatfelújítása megtörtént és ezen az éven a Dm fölötti 

homlokzatot szeretné felújítani az önkormányzat, valamint a Táncsics tér teljes homlokzatát. 

Az újhelyi születésű fiatalok életkezdési támogatása régi program, változás nem történt. 

Elmondta, hogy szintén önként vállalt feladat a Zemplén Televízió működéséhez az 

önkormányzati hozzájárulás. Első lakáshoz jutás támogatása szintén megmarad az 

önkormányzat feladatai között, úgymint az elismerő címek, kitüntetések adományozása is. 

Elmonta, hogy 2018-ban a 70 éven felülek karácsonyi ajándékutalványának összege 500.-Ft-

tal megemelésre került. Tiszta utca, virágos város egy sikertörtének, mint ahogy a Bursa 

Hungarica ösztöndíj támogatás is. Elmondta, hogy a szálláshelyek szolgáltatásai vegyesek, 

egyre nagyobb az igény minőségibb szálláshelyekre. Önként vállalt feladat a települési és 

tájegység értéktár bizottság működtetése Schweitzer Tamás képviselő társam működtetésével 

ez a munka intenzíven folyik. 

 

Kérte azon bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy tájékoztassák a Képviselő-

testületet a döntéseikről. 

 

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

bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára.  
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Csernai Ferncné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

miszerint a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja a Képviselő-testület számára a 

gazdasági program időarányos teljesítésétnek elfogadását. 

 

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 :  

 

Róth József képviselő: Kérdést tett fel jegyző úr felé, miszerint Polgármester úr az általa 

felvetett napirendi pontot úgy tette fel szavazásra, hogy nem akarja, hogy szerepeljen a 

napirendi pontok között és a Képviselő-testület ezt utasította el 8 szavazattal, ebből kifolyólag 

úgy véli, hogy az általa kért napirendi pont fel lett véve. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egyértelmű volt a szavazás a napirend 

felvételéről, egyértelműen nem akarta a többség, hogy a napirendi pontok közé be legyen 

emelve az anyag annak következtében amit elmondott. Ha nincs akire érvényes legyen az Ön 

által javasolt határozat akkor nincs miről szavazni ez teljesen evidens. Tájékoztatta Róth 

József képviselő urat, hogy jelenleg kérdést a 2. napirendi ponttal kapcsolatban tehet fel, az 

amit kérdésként föltett az nem ide tartozik. Felhívta figyelmét, hogy amennyiben gondja van a 

napirendi pont felvételének szavazásával úgy két napireni pont tárgyalása között az 

„ügyrendi“ gomb lenyomásával van lehetősége ennek a kérdének a feltételére és újra 

szavazásra bocsátja a felvetését. Amennyiben úgy gondolja Róth József képviselő úr, akkor a 

2. napirendi pont megtárgyalása után jelezze és újra szavazásra bocsátja a felvetést. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy maga az előterjesztés az önkorányzati 

feladatellátásról szól, azonban hozzászólni nem ehhez szeretne, hanem elővette a négy évvel 

ezelőtt elfogadott fejlesztési programot és ezzel vetette össze az eddigi tevékenységet. Idézett 

az előzőekből „a helyi önkormányzás, a helyi közügyekben demokratikus módon széleskörű 

nyílvánossot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot“ Sajnos a demokrácia 

széleskörű megteremtése nem sikerült, különös tekintettel a Zemplén Televízióra, amely a 

többségitől eltérő véleményekről soha nem tájékoztat, az ellenzéki képviselők műsoridőt nem 

kapnak. Ismét idézett az előző programból „ a Hősök terét át kell gondolni és a sétáló utcához 

és a zenélő szökőkúthoz illő felújítását el kell végezni“ ez az átgondolás is elmaradt. 

Következő terv: „A régi nyílvános illemhelyén egy kisvasút emlékhely kialakítása 

mozdonnyal, kocsival“ szép gondolat volt csak nem valósult meg, a használaton kívüli 

illemhely pedig a város szégyene. „Kossuth tömb belső rehabilitációja elengedhetetlen, új 

nyilvános illemhelyet kell kialakítani ezen a helye, új átjáró a sétáló utca felé“ ezekből semmi 

nem valósult meg. „A színházközben el kell bontani a tüzivíz tárolót“ ez sem történt meg, 

valamint felsorolta több szintén meg nem valósuló ígéreteket: ilyen a Millecentenáriumi tér 

burkolatának, zöld felületének felújítása; Borsos sétány felfrissítése; új 56-os emlékmű 

kialakítása, egy elektromos hajtású helyi járat kialakításának megvizsgálása, fontos lenne 

szobrot emelni Andrássy Gyulának illetve egy kuruc emlékművet kialakítani. Fontosnak 

tartotta megemlíteni Sátoraljaújhely elnéptelenedését, a megye összes városa között első 

helyen szerepel, már csak 14.253 lakosa volt 2018. év elején a városnak, de a folyamat nem 
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állt meg. Elmondta, hogy lakásaink, ingatlanaink elértéktelenednek, mert eladhatatlanok, a 

turisztikai fejlesztések gyarapodnak, de ez csak egyeseknek előny másoknak hátrány, 

nincsenek járdák, utak véleménye szerint helyi lakosnak lenni nem előny hanem hátrány. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy vagy olyan terv, ami megvalósult a 

tervezettek közül és van olyan, ami nem azonban olyan megvalósult dolgok is vannak, 

amelyen nem voltak tervezve. Nem szerepelt a tervek között a derogációs pályázat 

megvalósítása, de nyert rá az önkormányzat 6 milliárt forintot. Történnek olyan dolgok, 

amikre az ember nem számít, mint például az, hogy képviselő társam is Jobbikos volt és most 

egy másik párt tagja és nem adta vissza a mandátumát sem itt sem a megyei 

önkormányzatban. Úgy gondolta, hogy ezek után bírálni és kritizálnli nincs jogalapja. 

Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő, mindenkinél jobban kell, hogy tudja melyek 

azok a beruházások, amelyekre megnyerték a pályázatot és meg fognak valósulni. Felsorolta 

ezeket: Kossuth tömb belső felújítása, új illemhely kerül kialakításra és a régi megszüntetésre 

kerül, amiről nem tudhat, az az hogy Debrecenből vásárol az önkormányzat egy kisvasút 

kocsit, a tervnem megfelelően a sétáló utcán a régi megálló területén kerül kiállításra. 

Elmondta, hogy a lakosság elvándorlása ellen képviselő társa sem tett semmit, csak újra és 

újra felhozza, hogy ezzel a jelenlegi felállást bírálja. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő úr 9 éve látja 

közelről a testület munkáját, tehát tudnia kellene, hogy az a választási program amit elővett, 

az a mostani ciklus végén fog visszajönni és véleménye szerint polgármester úr részletes 

beszámolót fog tartani arról, hogy az akkor meghatározott célokat, milyen módon sikerült 

végrehajtani. Elmondta, hogy egy fejlesztési csomag nagyon sok mindent tartalmaz és olyan 

még soha nem volt, hogy valami 100%-ban megvalósítható lett volna, de egy 90%-ot eddig 

elérték. Megértette képviselő úr támadásait, hiszen hamarosan jön a választás és el kell 

kezdeni kampányolni. Úgy gondolta, hogy képviselő úr azzal, hogy kilépett a Jobbikból 

becsapta azon választókat, akik megszavazták, hiszen kilépett a pártból. Sajnos ellenzékiként 

nem szavazta meg a fejlesztéseket, azonban a város érdekében szabad együtt szavazni a várost 

kormányzó képviselőkkel. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Reagált a Jobbikból való kilépés kapcsán kapott 

megjegyzésekre. Elmondta, hogy ő a választókat képviseli és a választók azt a radikális 

irányvonalat támogatták, amit a Jobbik akkor képviselt, a jelenlegi Jobbikot semmiféleképpen 

nem tudná támogatni. Ellenzékiként nem lát más lehetőséget csak azt, hogy elmondják azt az 

adott véleményt, ami eltér a többség véleményétől, abban is vannak konstruktív javaslatok.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a ciklus utolsó testületi ülésén a 

Képviselő-testület elé fog kerülni egy előterjesztés, mert csak akkor zárható le egy ciklus ha 

véget ért. Véleménye szerint Pasztorniczky István képviselő által elmondottak szimpla 

hangulatkeltés, azt állítja nem valósultak meg dolgok, holott folyamatban vannak, készülnek. 

Ezeket tudnia kellene, hiszen a Képviselő-testület tagja. Nem ért egyet azzal, hogy ellenzéki 

képviselőként negatív véleményt, eltérő véleményt mond, az újhelyi érdekeket kell képviselni 

és nem az ellen tenni. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Kimelte Pasztorniczky István képviselő hozzászólásából, hogy 

„nem történtek járdafelújítások“, holott látható, hogy több körzetben fel lettek újítva 

járdaszakaszok. Elmondta, hogy köztudott, hogy Városellátó Szervezet végzi a munkát és 

hogy saját készítésű térköveket helyzenek el. Elmondta, hogy a Művelődési Központ és a 

Városi Könyvtár időarányosan is és tavaly is kitűnően teljesített és üdvözölte azokat a 
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beruházásokat, amelyek időarányosan, ezalatt az időszak alatt és még folytatólagosan is 

megvalósultak. Különös tekintettel azokra a nem annyira látványos technikai berendezésekre, 

és ez nem feltétlenül az működő közösség és a közönség komfortérzetét fokoza, hanem 

spórolást is jelent, mert egy hangosítási berendezést nem kell bérelni, mert rendelkezésre áll. 

Örült neki, hogy a kivitelezés során meg lettek kérdezve az ott alkotó munkát végzők is. Nem 

kötelező feladatokkal kapcsolatban említést tett arról, hogy az Értéktár bizottság és a Virágos 

város akcióban részt vesz, önként vállalja a munkát, ebben kért még több segítséget az 

önkormányzattól, szeretné ha időben áttekintésre kerülne a virágos akció kiírása, illetve a 

bizottsági tagok újbóli felkérésre.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy a bizottság, melynek elnöke, 7 igen egyhangú 

szavazattal fogadta el a napirendet, annak ellenére, hogy a bizottságban vannak ellenzéki 

tagok. Úgy gondolta, hogy a jelenlegi állapotnak és az utóbbi időben történő előrehaladásnak 

hű tükrét mutatja. Képviselő úr a demokráciát hiányolta, elmondta, hogy ő akárhányszor 

jelezte a Zemplén Televízió felé, hogy valamit nyilvánosság elé szeretne vinni a televízió 

ment, legyen az akár pozitív, akár negatív történés a város életében. A kuruc emlékművel 

kapcsolatban elmondta, hogy tavalyi ötlet volt és a saját ötlete, a csoport megalakult, volt is 

ülése, de rájöttek, hogy komoly anyagi háttérrel kellene rendelkezni mindehhez. A döntést 

elhalasztották, mind addig, amíg nem egyértelmű, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. 

Ötletek születtek, a Hősök terén lévő szoborral kapcsolatban is elgondolkodott rajta, hogy 

kölcsönkéri, mert kuruc emlékműnek tökéletesen megfelelne, de ennek a nemzetközi 

hozadékát is vizsgálni kell. Nem értett egyet azzal, amit képviselő társa mondott, hogy 

Sátoraljaújhely tele van eladhatatlan ingatlanokkal, mint ahogy azzal sem, hogy innen 

tömegével vándorolnak el. 

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter szavazásra bocsátotta  a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2015-2020. évekre szóló fejlesztési, gazdasági 

programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 nem és 1 tartózkodással szemben az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (I.31.) határozata 

 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015-2020. évekre szóló fejlesztési, 

 gazdasági programjának időarányos teljesítéséről 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2015-2020. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának 

időarányos teljesítéséről szóló előterjesztését elfogadta. 

 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9 óra 15 perckor távozott az ülésről. 
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3. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodások felülvizsgálatára 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester átadta a szót az előterjesztőnek, Bajzáthné Bekényi 

Zsuzsanna aljegyző asszonynak. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 

törvény rendelkezik arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A városban működő német, 

roma és szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal 2014. decemberében kötött az 

önkormányzat együttműködési megállapodást, jelen felülvizsgálat alkalmával megállapításra 

került, hogy a megállapodások tartalma a jogszabályi előírásnak megfelel, így a felülvizsgálat 

kapcsán módosításra nem kell, hogy sor kerüljön. Elmondta, hogy mind három önkormányzat 

külön-külön megtárgyalta a felülvizsgálatot és megállapította, hogy módosításra nincs 

szükség.  

 

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, támogatja a megállapodások felülvizsgálatának 

elfogadását.  

 

Kérdések, vélemények követeztek. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést. 

 

 

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

határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2019.(I.31.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 

megállapodást felülvizsgálta és megállapította, hogy az együttműködési 

megállapodásokat a felek változatlan tartalommal fenntartják. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2019.(I.31.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás felülvizsgálatáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött megállapodást 

felülvizsgálta és megállapította, hogy az együttműködési megállapodásokat a felek 

változatlan tartalommal fenntartják. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2019.(I.31.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött megállapodást 

felülvizsgálta és megállapította, hogy az együttműködési megállapodásokat a felek 

változatlan tartalommal fenntartják. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 

2019. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Seres Péter ügyvezető urat megkérdezte, hogy 

van-e szóbeli kiegészítése a napirendi pontot illetően. 

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

 

A polgármester felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a 

bizottság döntéseiről. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint a bizottság 3 

igen szavazattal 2 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9 óra 20 perckor visszaérkezett az ülésre. 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy áll a bűnügyi per, mi hangzott el a tárgyaláson. 

Megkérdezte továbbá, hogy az egyéb költségeknél mit takar a 11.425.000.-Ft, valamint az 

alvállalkozói díjaknál szereplő 5 millió forint. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte a bevételeknél a „közérdekű műsor 

önkormányzatnak“ rovatban szereplő 30 millió forinttal kapcsolatban, hogy hány 

önkormányzattól várja a társaság, illetve milyen szerződést kötnek erre a szolgáltatásra. 

Megkérdezte továbbá, hogy a pótbefizetés mi alapján történik. 

 

Seres Péter ügyvezető: Válaszul elmondta, hogy a pótbefizetést a tulajdonosok részéről a 

Társasági Szerződés szabályozza, abban tulajdoni hányadtól függetlenül 5-5-5 millió forint 

van meghatározva jelenleg. Ennek megfelelően történt a pótbefizetés. Elmondta továbbá, 
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hogy a 30 millió forintos önkormányzatoknak szánt közcélú műsorban a tulajdonos 

önkormányzatok illetve több keretszerződés is van az ellátottsági területünkön több 

önkormányzattal. Erről pontos adattal egyenlőre nem tud szolgálni. Az alvállalkozói díjaknál 

egy becsült összeg van, hiszen egy nagyszabású filmet készít a televízió, melyre támogatást is 

elnyert. Az egyéb költségek 11 millió az egy összesítő sora a felette lévő adatoknak. 

A perrel kapcsolatban elmondta, hogy nyilvános tanácsülés történt II. fokon a bűnüggyel 

kapcsolatban, határozat hirdetés nem volt, ez majd a későbbiekben történik meg.  

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a televízió nem törekszik a jogszabályok 

betartására, konkrétan egy köztulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó 2009. évi CXXII. 

törvény előírására gondol, a közzétételi kötelezettségükre, ahol a vezető tisztségviselők, 

felügyelő bizottsági tagok javadalmazását kell közzé tenni. Felhívta a figyelmét ügyvezető 

úrnak ennek betartására. 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy az útlezáráshoz, ami Sárospatak és Sátoraljaújhely 

között volt nem jött ki a Zemplén Televízió. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Reagált Róth József képviselő felvetésére, és elmondta, 

hogy az állítás nem áll arányban a valósággal. Tudomása szerint, amikor kiálltak 20 autóval a 

37-es útra, nem hogy jelen volt a televízió, de interjút is készítettek több emberrel is és ez le is 

ment a televízióba, ezt ő saját maga látta. Az, hogy újra volt egy ilyen útlezárás érthető, hogy 

újra nem mentek ki, mert már nem volt új esemény és valószínű, hogy a televízió nézőket sem 

érdekelné folyton ugyan az, azonban országos televíziónak egyik esetben sem adták át a hírt. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Egy újabb kötelezettségre hívta fel ügyvezető úr figyelmét, a 

javadalmazási szabályzatnak kell lenni a társaságnál, a cégbírósági iratok között ott kell 

lennie.  

 

Palicz István képviselő: Véleménye szerint az útlezárás karácsony előtt néhány nappal 4 óra 

tájékán, ködben, nyálkás úton baleset veszélyes helyzetbe hozni másokat, elég bátor dolog és 

csodálkozott is, hogy a rendőrség ennek ellenére ennek engedélyt adott. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 

üzleti tervéről szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2019.(I.31.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt 

tartalommal egyezően elfogadta. 

 



 

13 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 

2019. évi üzleti tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bartus István ügyvezető urat. 

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

 

Bartus István ügyvezető: Elmondta, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az üzleti 

tervet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

A polgármester felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a 

bizottság döntéseiről. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Kracson Norbert képviselő 9 óra 30 perckor távozott az ülésről. 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonban van-

e, valamint jól tudja-e, hogy több mint 20 alkalmazottja van. 

 

Bartus István képviselő: Elmondta, hogy valóban az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll 

a Városfejlesztő Kft. jelenleg a Kft.-en 20 fő feletti részmunkaidős foglalkoztatottja van, 

egyikük sem 8 órát meghaladó foglalkoztatásban dolgozik. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megerősítésként elmondta, hogy a Kft.-nek egyetlen egy 8 

órás foglalkoztatottja sincs, akik itt dolgoznak részmunkaidősek és pályázat keretén belül 

meghatározott időre vannak ott, akikre a Munka Törvénykönyvének a túlórára vonatkozó 

módosítása nem érvényes. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a rendkívüli ülésen megszavazott 5 millió 

forint tagi kölcsön, miért nem szerepel a jövedelem terv táblázatban. 

 

Bartus István ügyvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy a tagi kölcsön a Kft.-nek egy 

megítélt támogatásból megvalósítandó fejlesztési célú eszköz meghitelezésére szavazta meg a 

Képviselő-testület a tagi kölcsönt. Ez UNIO-s támogatásból be fog folyni ez év folyamán és 

forráslehívásként fog megjelenni, az UNIO-s források közötti sorban szerepel részben ennek a 

lehívásnak ennek az összege is. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az anyag 22-én készült, a rendkívüli 

Képviselő-testületi ülés 25-én volt, értelemszerűen nem kerülhetett bele, azonban ha 

szükséges, akkor ügyvezető úr lemódosítja az üzleti tervet. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem tart igényt a módosításra, a kapott 

választ elfogadja, tudomásul vette.  
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő 

Gazdasági Kft. 2019. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést. 

 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2019.(I.31.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi 

Városfejlesztő Gazdasági Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt 

tartalommal egyezően elfogadta. 

 

 

Kracson Norbert képviselő 9 óra 35 perckor visszaérkezett az ülésre. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről szóló javaslat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt Vietórisz Zoltán ügyvezető 

urat, megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

 

Vietórisz Zoltán ügyvezető: Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére 

 

A polgármester felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a 

bizottság döntéseiről. 

 

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

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi üzleti 

tervet. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonban van-e 

és tervezi-e a Kft. alkalmazott felvételét, mert látta, hogy a beszámolóban szerepel, hogy 

könyvelő és egy fő állású ügyvezető felvétele szükséges. 

 

Vietórisz Zoltán ügyvezető: Elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 100%-os 

önkormányzati tulajdonban van. Tájékoztatásul elmondta, hogy ő csak fél évig tölti be az 

ügyvezetői tisztséget, nyugdíjazása miatt. Arról a félévről nem tud nyilatkozni, aminek már 

nem ő lesz az ügyvezetője. Jegyző úrral egyeztettek, hogy célszerű lenne az önkormányzati 
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lakásokat egy olyan Kft. keretein belül kezelni, ahol a tevékenységi kör adott. Viszont az ő 

személye, már erre nem felel meg, mivel ő főállású önkormányzati alkalmazott, ezért ehhez 

olyan alkalmazottak felvétele szükséges, akik rendelkeznek a tevékenységi kör végzéséhez 

szükséges végzettséggel. Gondolt itt konkrétan, társasház kezelői végzettségre, könyvelő 

mivel a könyvelést is meg kell oldani, a befizetéseknek, kifizetéseknek valamilyen módon 

folytatódni kell. De hogy ez megvalósul-e július 1. napjától arra nem tudott választ adni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megerősítésként ismételten elmondta, hogy a Kft.-nek 

egyetlen egy 8 órás foglalkoztatottja sincs, akiknél be lehetett volna vezetni a Munka 

Törvénykönyvének a túlórára vonatkozó módosítást. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy hány társasházról van szó, milyen 

volumenű a tervezett munka. Elmondta, hogy a távhő hálózat üzemeltetését is Kft. végzi, 

ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ennek a hálózatnak mekkora az értéke és az 

amortizációját az üzemeltető számolja-e el. Valamint kérdést tett még fel a Zemplén 

Televíziónak megfizetendő 5 millió forintos tagi befizetéssel kapcsolatban, rendelkezésre áll-

e az összeg. Elmondta, hogy az is szerepel az előterjesztésben, hogy 12 éve munkabér, fizetés 

nélkül végzi feladatát. Tudomása szerint munkaköri feladatként végzi ügyvezető úr a 

feladatát, ha nem így van akkor fog-e követeléssel előállni a gazdasági Kft., tulajdonos felé. 

 

Vietórisz Zoltán ügyvezető: Elmondta, hogy a társasházakkal kapcsolatos megbeszélésen 

egyelőre még csak kérdések merültek fel, közel 300 lakásról van szó, épületben 50-52 

épületet jelent. Ennek a kezelésének mikéntje, ami feladat lesz, van egy osztály, ami nyilván 

tartja, most a lakásokat, befizetéseket egyéb ehhez kapcsolódó dolgokat. Itt a két szerv között 

elszámolásra van szükség és amikor ez megtörtént akkor tiszta lappal félévkor vagy év 

váltáskor lehet egy tevékenységet megkezdeni. Elmondta, hogy a távhő vagyonátadás 

következtében 1990-ben az Újhelyi Gazdálkodási Kft. tulajdonába került, viszont 2002-ben 

amikor a végelszámolás megkezdődött, akkor az önkormányzat döntése alapján átkerült a 

Tigáz-hoz, majd a Cothec Kft.-hez. A távhő vagyon nyilvántartott értéke 35 millió forint, az 

amortizációt az általa megbízott könyvelő a törvényeknek megfelelően végzi. Elmondta, hogy 

van olyan rész ami nem képezi az Újhelyi Kft. tevékenységét, ez pedig a Cothec Kft. 

pályázati pénzből elvégzett beruházásai, ezeket a dolgokat a saját vagyonukban tették és erre 

az amortizációt a Cothec Kft. végzi. Elmondta továbbá, hogy a Zemplén Televízió 

megvásárlása egy közös döntés volt, a forrás megvan a tagi kölcsön befizetésére, a befizetés 

megtörtént. Elmondta az ügyvezetői megbízásával kapcsolatosan, hogy főjegyző asszony 

bízta meg ezzel a feladattal, ő úgy érezte, hogy ez a munka a napi köztisztviselői munka 

mellett elvégezhető. Valóban igaz, hogy a 12 év alatt ezért a munkáért külön bért nem kapott, 

azonban 2006-2008-ig tartó végelszámolás befejezése után és jó eredmények kerültek 

felszínre akkor Matolcsy előző igazgató úrral együtt jutalomban részesült melynek során ő 

400.000.-Ft-ot kapott, illetve az első öt éves ciklus lezárásakor 100.000.-Ft-os jutalomban 

részesítette az önkormányzat. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elismerését fejezte ki ügyvezető úr felé. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervéről 

szóló előterjesztés elfogadását és kérte a testület tagjait, hogy fogadják el azt. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2019.(I.31.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 

2019. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal egyezően elfogadta. 

 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely idegenforgalmi szezonjára való 

felkészülésről 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést Schweitzer Tamás elnök 

készítette, aki egyben az Idegenforgalmi Bizottság elnöke is, így kérte, hogy tájékoztassa a 

Képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban nincs 

kiegészítése, majd ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság döntését, 

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

 

Kérdések, vélemények következtek. 

Kérdések nem hangzottak el. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy nem direkt módon szól hozzá a napirendhez, 

de fonosnak tartotta megjegyezni, hogy olyan beruházások fognak következni 2019, 2020-

ban, amelyek biztosan ráfogják nyomni a következő beszámolóra a bélyegüket. Elmondta, 

hogy két GINOP pályázatot is megnyert az önkormányzat. Az egyik pályázatban a vár 

turisztikai attrakcióvá való fejlesztése szerepel, több fejlesztéssel és újítással, ebben a 

pályázatban két konzorciumi partnerünk van, itt a támogatási szerződések megkötésre 

kerültek. A másik pályázatról megvan a hivatalos értesítés,  a támogatási szerződés megkötése 

folyamatban van, ebben a pályázatban kizárólag Sátoraljaújhelyt érintő beruházások 

történnek, libegő megújulása, egy új libegő megépítése és még több dolog is kialakításra, 

felújításra kerül. 

 

Palicz István képviselő: Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy szépen fejlődik 

Sátoraljújhely idegenforgalma és újból komoly és nagyléptékű változások fognak 

bekövetkezni és nőni fog a városba érkező turisták száma. Észrevételt tett a bizottsági ülésen, 

azzal kapcsolatban, hogy sürgős helyreállítást igényel a navigációs helyzet. Sátoraljaújhely 

térképén talált néhány olyan dolgot, ami félrevezetheti a turistákat és egészen más helyre viszi 

őket, mint ahová szeretnének eljutni. Felsorolta ezeket: a Várhegyre felvezető szerpentin első 

szakasza rendben van, viszont az elő kanyartól, ami útva veszi a Várhegyet még mindig 

Úttörők útja szerepel a navigációban holott már jóideje V. István útja, az innen letérő útnál, 

ami a Majális parkhoz vezet Bányi hegy szerepel, ez sem jó, mivel a Bányi hegy Károlyfalva 

fölött található. Nincs tudomása arról, hogy kinek a feladata, vagy kin múlik ezeknek a 
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változásoknak, hibáknak a kijavítása, de meg kell találni a probléma megoldását. Javasolta, 

hogy aki ilyen hibát észlel az jelezze és egy lista alapján kezeljék együttezeket. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy ő is tapasztalta a GOOGLE térképen, hogy 

több utca lemaradt, ahonnan nincs utcakép részlet, ott van lehetőség a probléma 

megjelölésére, ő több esetben is megtette ezt és javasolta képviselő társainak, hogy éljenek 

ezzel a lehetőséggel. Elmondta, hogy a Wikipédia internetes oldal olvasása közben észlelte, 

hogy a Zemplén Kalandparknak nincs szócikke, holott ezt dobja fel a kereső elsőként a 

találatok között, itt is vette a fáradtságot, hogy létrehozott egy szócikket, kezdetlegesen, de a 

főbb szócikkeket beletette. 

 

Kracson Norbert képviselő: Kiegészítés képen elmondta, hogy az Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsági ülésen meghatározott a bizottság egy időpontot, hogy a Palicz 

István képviselő társa felvetett probléma körrel, illetve a felmerült köztéri információs táblák 

aktualizálásával kapcsolatban egy rendkívüli ülésen tárgyal majd a bizottság. Tervben van egy 

közös digitális felületen összehangolt, a helyi kultúrális életben részt vevő intézmények éves 

programnaptára. 

 

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

polgármester kérte a Képviselő-testületet, a Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára 

való felkészülésről szóló előterjesztést fogadja el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2019.(I.31.) határozata 

Sátoraljaújhely város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely város 

idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló beszámolót az előterjesztéssel 

egyezően elfogadta. 

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bartus Tímea osztályvezető 

asszonyt, megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 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  

1. A Képviselő-testület városérdekből adja bérbe a 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 

14. TT/1. szám alatti, 1 szobás, 41 m2 alapterületű, összkomfortos lakást dr. Földi Edit 
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neurológus főorvos részére 2019. február 1. napjától a Sátoraljaújhelyi Erzsébet 

Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamára, 

2. A Képviselő-testület városérdekből adja bérbe a 3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint 

2. I/5. szám alatti, 2 és fél szobás, 68 m2 alapterületű összkomfortos lakást Tarrné 

Varga Erzsébet történelem-német szakos pedagógus részére 2019. február 1. napjától a 

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolánál fennálló munkaviszonya 

időtartamára, 

3. A Képviselő-testület ne vásárolja meg Kapitor Endréné 1/1 arányban tulajdonát 

képező, sátoraljaújhelyi 601 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 

12. szám alatti 587 m2 területű ingatlanát, 

4. A Képviselő-testület ne vásárolja meg Vasvári Béláné 1/2 arányban és Vasvári Judit 

1/2 arányban tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 1657 hrsz-ú, a valóságban 3980 

Sátoraljaújhely, Bajza utca 2. szám alatti 512 m2 területű ingatlant, 

5. A Képviselő-testület vásárolja meg 

Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/1 hrsz-ú, a valóságban 

3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13 fsz. 1. szám alatti 55 m2 területű 

ingatlanát,  

Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/3 hrsz-ú, a valóságban 

3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 3. szám alatti 71 m2 területű 

ingatlanát, 

Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/4 hrsz-ú, a valóságban 

3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 4. szám alatti 70 m2 területű 

ingatlanát, 

Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/5 hrsz-ú, a valóságban 

3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 5. szám alatti 48 m2 területű 

ingatlanát. 

Vételár: összeségében: 10.000.000.-Ft (Tízmillió forint),  

6. A Képviselő-testület ne vásárolja meg Semsei Edina 1/1 arányban tulajdonát képező, 

sátoraljaújhelyi 2792/A/11 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 

12.2.11. szám alatti 50 m2 területű ingatlanát, 

7. A Képviselő-testület vásárolja meg Buda Józsefné 1/1 arányú tulajdonát képező 

2851/A/4 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 20. fsz.4. szám alatti 

59 m2 területű ingatlanát. 

Vételár: 2.000.000.-Ft, 

8. A Képviselő-testület vásárolja meg Szegedi Viktor 1/2 arányban és Szegedi Márk 1/2 

arányban tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 2859/A/9 hrsz-ú, a valóságban 3980 

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 16.2.9. szám alatti 55 m2 alapterületű, két szobás 

komfortos komfortfokozatú lakást. 

Vételár: 4.000.000.-Ft, 

9. A Képviselő-testület idegenítse el a sátoraljaújhelyi 066/3 helyrajzi számú 2/4 részben 

tulajdonát képező „szántó” megnevezésű ingatlanát. 

Induló licitár: 6.940.000-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó, 

10.  A Képviselő-testület a 3980, Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 15. szám alatti ingatlant 

liciteljárás keretein belül vásárolja meg, elmondta, hogy amennyiben erről 

bővebben szeretnének tárgyalni, az zárt ülés keretein belül tegyék. 

11. A Képviselő-testület módosítsa a 117/2018. (IX.12.) határozata 5. pontját (a 

Sátoraljaújhely Önkormányzat tulajdonában lévő 3980, Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 

16. szám alatt található 336/A/7 helyrajzi számú garázs) akként, hogy az induló licitár 
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765.000.-Ft-ról 510.000.-Ft-ra módosuljon és javasolja, hogy ismételten liciteljárás 

keretein belül elidegenítésre hirdesse meg. 

Induló licitár: 510.000-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

Javasolta továbbá a bizottság, hogy azon ingatlanokat, amelyeket megvásárlásra javasolnak, 

csak abban az esetben vásárolja meg az önkormányzat, ha a pénzügyi keret azt lehetővé teszi. 

 

 

 Kérdés, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte a Munkácsy utcai lakásokkal kapcsolatos 

tájékoztatás vonatkozásában, hogy a bizottság javaslata alapján összességében 10 millió forint 

összegben vásárolja meg az önkormányzat, azonban a határozati javaslatban a lakások ára 

egyenként van feltüntetve, hogy akkor ez valójában hogy lesz meghatározva. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy a haszonélvezettel terhelt lakás megvásárlásánál 

nem okoz-e problémát a terhelés. 

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a Munkácsy utcai lakások esetében egy 

összegben határoznák meg a vételárat, mivel egy vevő van. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a terhelt ingatlan megvásárlása liciteljárás 

keretein belül történne, több forrásból tájékozódtak és kontrolálták le, hogy az adás-vétel 

ellenére a haszonélvezeti jog marad az ingatlanon, tehát ezzel számolni kell. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a Munkácsy utca ingatlanok esetében őt 

kereste meg a tulajdonos és érdemes lenne felvetni neki, hogy igen szeretné megvásárolni az 

önkormányzat az ingatlanokat, de adott esetben egy több részletben töténő megfizetéssel, 

esetleg egy következő évre történő áthúzódással és így több rendelkezésre álló pénz maradna 

ingatlan vásárlásra. Erre az ötletre az egyeztetés során az eladó nyitott volt. Javasolta 

megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy lehet-e elhúzni a kifizetést. 

 

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

javasolta a bizottság által tett javaslatokat a Képviselő-testület számára, alpolgármester úr 

javaslatával kiegészítve, miszerint történjen meg a kivizsgálás a részletfizetés lehetőségére a 

Munkácsy utcai lakások tekintetében. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással szemben - az alábbi 

határozatokat hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2019.(I.31.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete városérdekből bérbe adja a 

3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. TT/1. szám alatti, 1 szobás, 41 m2 alapterületű, 

összkomfortos lakást dr. Földi Edit neurológus főorvos részére 2019. február 1. 

napjától a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamára. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2019.(I.31.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete városérdekből bérbe adja a 

3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint 2. I/5. szám alatti, 2 és fél szobás, 68 m2 

alapterületű összkomfortos lakást Tarrné Varga Erzsébet történelem-német szakos 

pedagógus részére 2019. február 1. napjától a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol két 

Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolánál fennálló munkaviszonya időtartamára. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan elutasításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Kapitor Endréné 1/1 arányban tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 601 

hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 12. szám alatti 587 m2 

területű ingatlanát. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan elutasításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Vasvári Béláné 1/2 arányban és Vasvári Judit 1/2 arányban tulajdonát 

képező, sátoraljaújhelyi 1657 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Bajza utca 2. 

szám alatti 512 m2 területű ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlanok megvásárlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megvásárolja Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/1 hrsz-ú, a 

valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13 fsz. 1. szám alatti 55 m2 

területű ingatlanát,  

2. megvásárolja Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/3 hrsz-ú, a 

valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 3. szám alatti 71 m2 

területű ingatlanát, 
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3. megvásárolja Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/4 hrsz-ú, a 

valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 4. szám alatti 70 m2 

területű ingatlanát, 

4. megvásárolja Farkas László 1/1 arányú tulajdonát képező 1309/23/A/5 hrsz-ú, a 

valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. fsz. 5. szám alatti 48 m2 

területű ingatlanát. 

Vételár: összeségében: 10.000.000.-Ft (Tízmillió forint) 

Felhívta a Polgármestert, hogy a tulajdonossal a részletfizetés lehetőségéről 

tárgyaljon. 

Felhatalmazta a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan elutasításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Semsei Edina 1/1 arányban tulajdonát képező, sátoraljaújhelyi 

2792/A/11 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 12.2.11. szám alatti 

50 m2 területű ingatlanát. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

18/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Buda Józsefné 1/1 arányú tulajdonát képező 2851/A/4 hrsz-ú, a 

valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 20. fsz.4. szám alatti 59 m2 területű 

ingatlanát. 

Vételár: 2.000.000.-Ft 

Felhatalmazta a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Szegedi Viktor 1/2 arányban és Szegedi Márk 1/2 arányban tulajdonát 

képező, sátoraljaújhelyi 2859/A/9 hrsz-ú, a valóságban 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth 

tér 16.2.9. szám alatti 55 m2 alapterületű, két szobás komfortos komfortfokozatú 

lakást. 

Vételár: 4.000.000.-Ft 

Felhatalmazta a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

elidegeníti a sátoraljaújhelyi 066/3 helyrajzi számú 2/4 részben tulajdonát képező 

„szántó” megnevezésű ingatlanát. 

Induló licitár: 6.940.000-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/2019.(I.31.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a sátoraljaújhelyi 

ingatlan-nyilvántartásban a 2316/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Fejes István utca 15. szám alatti lakás megnevezésű ingatlan liciteljáráson történő 

megszerzéséről. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

22/2019.(I.31.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

117/2018. (IX.12.) határozata 5. pontjának (a Sátoraljaújhely Önkormányzat 

tulajdonában lévő 3980, Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 16. szám alatt található 

336/A/7 helyrajzi számú garázs) módosításáról akként, hogy az induló licitárat 

765.000.-Ft-ról 510.000.-Ft-ra módosította és ismételten liciteljárás keretein belül 

elidegenítésre meghirdeti. 

Induló licitár: 510.000-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

 

9. Napirendi pont: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Kovács Péter közbeszerzési 

szaktanácsadót, megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendet illetően. 

 

Kovács Péter közbeszerzési szaktanácsadó: Elmondta, hogy egy teljesen technikai, formai 

jellegű módosításról van szó, amelynek a célja, hogy a 2018. év végén megindított eljárások is 

szerepeljenek a 2018. évi közbeszerzéi tervben. Tájékoztatásul elmondta, hogy az éves terv 

elfogadása 2019. márciusában lesz.  

 

A polgármester felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztasák a testületet a bizottságok 

döntéseiről. 

 

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

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, miszerint a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  
 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy jól értelmezi-e, hogy márciusban ismét a 

testület elé fog kerülni az aktualizált közbeszerzési terv. 

 

Kovács Péter közbeszerzési szaktanácsadó: Elmondta, hogy márciusban egy teljesen új terv 

fog a Képviselő-testület elé kerülni. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Kérte, hogy a táblázatban a megvalósulás ténye is 

feltüntetésre kerüljön az következő tervben. 

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a napirendet és szavazásra bocsátotta azt. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

23/2019.(I.31.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

215. évi CXLIII. Törvény 42.§ (3) bekezdése alapján előírt kötelezettségének eleget 

téve, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi módosított, végleges 

közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 

Felhívta a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési 

Adatbázisban illetőleg az EKR-ben történő közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés VI. Felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási 

szerződésének megkötésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

asszonyt, megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy 2014. januárjában kötött az 

önkormányzat feladatellátási szerződést a VI. Számú felnőtt háziorvosi körzet területi 
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kötelzettséggel történő ellátására dr. Holhos Mária háziorvossal, ennek a szerződésnek az öt 

éves időtartama 2019. január 31. napján lejár, az újabb szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok becsatolásra kerültek. Továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 

testületi ülést megelőző ülésén tárgyalta és elfogadta a VI. számú körzet öt éves munkájáról 

szóló beszámolót, ami feltétele az újabb szerződés megkötésének. Mindezek 

figyelembevételével az újabb öt évre szóló feladat-ellátási szerződés megkötésének akadálya 

nincs. 

 

A polgármester felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottság döntéseiről. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

miszerint a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja a VI. számú felnőtt háziorvosi 

körzet esetében dr. Holhos Máriával további öt évre a területi ellátási szerződés megkötését. 

Elmondta, hogy doktornő beszámolt az ötéves munkájáról a benyújtott anyaggal 

kapcsolatosan felmerült kérdéseket a bizottság megtárgyalta.  

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

testületet, hogy járuljon hozzá a szerződés megkötéséhez. 

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2019.(I.31.) határozata 

a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátásra feladatellátási szerződés megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 

pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 

bekezdés a) pontjában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, 

továbbá az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendeletben, a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EÜM rendeletben foglaltakra figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró VI. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Holhos Mária Háziorvosi Betéti Társaság 

(3980 Sátoraljaújhely, Akácos u. 2.D. cégjegyzék száma: 05-06-009015) 

képviseletében eljáró dr. Holhos Mária háziorvossal szerződést köt a határozat 

mellékeltében foglaltak szerint. 

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felhívta a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 

valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
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11. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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 12 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2019.(I.31.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

 

 

12. Napirend pont: Előterjesztés a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítésének a megállapítására (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester átadta a szót Sebes Péter bizottsági elnöknek, hogy 

tájékoztassa a testületet a döntésről. 

 

Sebes Péter képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a vagyonnyilatkozat leadási 

kötelezettségének minden képviselő időben eleget tett, melyről a bizottságot is tájékoztatta és 

a bizottság a tájékoztatót elfogadta.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

javasolta a tájékoztatót.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2019. (I. 31.) határozata 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének a megállapításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tájékoztatása alapján megállapítja, 

hogy valamennyi helyi önkormányzati képviselő a törvényes határidőn belül 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett. 
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13. Egyebek 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a GINOP pályázat esetében 

projektmenedzsernek Bartus István csoportvezető urat bízta meg, innentől kezdve ő hangolja 

össze, természetesen nem egyedül, a pályázattal kapcsolatos előkészítő és folyamatban lévő 

munkákat.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Zemplén Kalandpark jégpálya esetében a 2/3-

ad pálya bérleti díját javasolja arányosítani a teljes pálya díjához, így javasolta, hogy ennek a 

jegytípusnak az esetében módosítsa a testület az árat bruttó 15.000.-Ft/óra értékben. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

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

bocsátotta a javaslatot, miszerint a 2/3 pálya bérleti díja bruttó 15.000.-Ft/ hó összegre 

módosuljon. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2019.(I.31.) határozata 

jégpálya 2/3-ad pálya bérleti díjának módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jégpálya 2/3-ad pálya bérleti díját 

az alábbiak szerint módosította: 

 

 

 új ár 

2/3 pálya 15.000.-Ft (bruttó)/óra 

 

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy 2019. február 4-tól a 

Sátoraljaújhely-Budapest vasútvonalon vágányzár lép életbe Aszód és Pécel között. Kérte 

polgármester úr és a Képviselő-testület tagjainak közreműködését ezzel kapcsolatban, mivel 

ez az utazóknak azt jelenti, hogy plusz két átszállással és egy órával hosszabbodik a menetidő 

egész év végéig. Javaslata arra vonatkozna, hogy tekintettel a fentiekre kezdeményezzék azt, 

hogy a vonatpótló autóbuszok indulási helyéről, aki Budapestre utazik, annak ne kelljen 

átszállni, ne csak az intercity esetében. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a javaslat megtörtént, amiben egy kerülő 

útszakasz beiktatását javasolták, úgy hogy a Keleti pályaudvarra kössön ki az innen induló 

vonat, átszállás nélkül ebben az esetben, bár a menetidő így is hosszabb lesz, de nem kell 
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átszállni. Válasz ezidáig nem érkezett. Elmondta, hogy a villamosított szakasz átadása 

tavasszal történik meg egy átadási ünnepség keretében, valószínűleg Sátoraljaújhelyben.  

 

 

 

 

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

10 óra 20 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

jegyző polgármester 

 


