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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 képviselőből 11 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek 

van-e javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

A képviselő-testület ülése határozatképes. 

 

Róth József képviselő: Jelezte, hogy az Egyebek napirendi ponton belül lenne majd egy 

előterjesztése. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

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 Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésnek 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

6. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2018. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló beszámolójának 

elfogadására, továbbá 2019. évi munkatervének elfogadására, valamint az 

Egyesület 2019. évi költségvetési tervének jóváhagyására  

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 

8. Előterjesztés polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter (szóban) 

9. Egyebek 

 

 

 



 

3 

 

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

és a tett intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy január 31-én az OTP Bank képviselőivel 

tárgyalt, február 2-án az OECD delegáció tartott tájékoztatót Sátoraljaújhelyben, ami egy 

nagy elismerés. Az országjelentés kiváló volt és Sátoraljaújhely városa és az Önkormányzat 

koncepcionális munkái pedig nagyon komoly elismerést kaptak. Február 4-én rendkívüli ülés 

lett volna, de határozatképtelen volt, ezt az ülést február 6-án megismételte a testület és 

döntöttek arról, hogy a tüzelő támogatás kiegészítéseként 1.000.-Ft támogatást ad az 

önkormányzat a szállításhoz való hozzájárulásként. Február 4-én EFOP pályázatok körében 

egyeztetés történt a munkatársakkal, február 5-én az intézményvezetőkkel találkozott, majd 

Budapesten a Belügyminisztériumban vett részt egy közmunkaprogrammal kapcsolatos 

egyeztetésen. Február 9-én a Hétszínvirág Alapítványi bálján köszöntötte a vendégeket, 

február 11-én „Első kézből” című műsor a Zemplén Televízióban, szintén ezen a napon a 

Tokaj fejlesztési tanács ülésén vett részt Tokajban, majd az Ungvári Pincék tulajdonosaival 

találkoztak a Díszteremben egy komoly TOP-os beruházással kapcsolatban. Február 12-én 

CLLD megbeszélésre került sor, majd honosítás is történt, február 14-én Megyei közgyűlés 

volt. A mai napon 12:00 órakor az építészeti tájegységi arculati kézikönyv tervezetének 

bemutatására kerül sor. Folyamatban van a Tehetséges Fiatalok ösztöndíjának kifizetése és az 

újabb pályázatok beadása. A Kommunális adóval kapcsolatban elmondta, hogy az előíró 

határozatok postázása valamint a tájékoztató levél, mely részletezi az adó mentesítése alóli 

lehetőségekről szintén folyamatban van. Aki részletesen végig olvasta a határozatot, az 

olvashatta, hogy az adó megfizetése csak abban az esetben kötelező, ha 20.000.-Ft-ot 

meghaladó víz- és csatornadíj tartozása áll fent, valamint nem rendelkezik a hulladékszállítási 

szolgáltatóval kötött szerződéssel. Ezt az adónemet a hivatal annak érdekében vezette be, 

hogy rászorítsa azokat az újhelyi polgárokat a kifizetésre, akik nem normakövető családok. 

Tapasztalható, hogy akik nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel, azok a keletkező 

hulladékot a konténerek mellé, vagy egyéb más nem legális helyekre viszik és rakják le, 

ezeknek az összegyűjtését és elszállítását nem győzi finanszírozni az önkormányzat. Nem 

szeretné, ha a tisztességes családoknak kellene ezeket megfizetni, ezért is lesz kivetve a 

kommunális adó azokra, akik nem fizetnek, így talán rá lehet szorítani őket a szerződéskötésre 

és a fizetésre. Felmerült többekben a kérdés, hogy mi van azokkal, akik nagyon alacsony 

jövedelemmel rendelkeznek és nem tudják befizetni a csekkeket. Ennek kapcsán elmondta, 

hogy az önkormányzatnak van segélykerete, szükség esetén, rendkívüli esetben az 

önkormányzat be tud segíteni a problémás pénzügyi helyzetbe került polgároknak. 

Ugyanakkor Sátoraljaújhely városában még azok is el tudnak helyezkedni, akik nem 

rendelkeznek 8. általánossal, legrosszabb esetben közmunkán és az itt kapott bérből van 

lehetősége kifizetni a szemétdíjat, a víz- és csatornadíjat. Sok esetben sérelmezték a lakosok, 

hogy miért nem az önkormányzat ellenőrzi a hátralékosok listáját. Elmondta, hogy az NHKV 

Zrt. nem tud listát szolgáltatni az önkormányzat részére, és mivel nem az önkormányzat a 

szolgáltató, így nem áll rendelkezésére a hátralékosok, szerződéssel rendelkezők listája. 

Pontosan ezért van szükség arra, hogy a lakosság igazolja ezen dolgokat. A Zempléni Vízmű 

Kft.-től az önkormányzat megkapja a listát ez esetben nincs teendője a magánszemélyeknek. 

Akik már megkapták a határozatot és a tájékoztató levelet, azoknak több mint egy hónap áll 

rendelkezésére, hogy eljuttassák a hivatalhoz a megfelelő igazolásokat a mentességhez. 

Elmondta, hogy az önkormányzat döntött 1.000.-Ft rezsitámogatással kapcsolatban, a 

támogatás átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélterében azoknak, akik jogosultak a 12.000.-

Ft téli rezsicsökkentésre. Felhívta a jogosultak figyelmét, hogy a tüzelőanyagok kiosztása 

jövőhéten megkezdődik, három területen fog történi az osztás Sátoraljaújhely területén, 

valamint a három településrészen is mindenhol adott időpontban. Több helyen elhelyezésre 
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kerül egy hirdetmény, ami tartalmazni fogja, hogy hol melyik osztóponton, melyik 

időpontban, melyik utcákban lakó jogosultak vehetik majd át a támogatást. Elmondta, hogy 

hétfőn Széphalomban kezdődik az osztás, kedden a Hecske ABC-nél folytatódik, ebbe a 

körzetbe eső jogosultak négy napon keresztül, adott napon vehetik át a tüzelőanyagot, a 

szombati nap ezen hétvégén pótnap, akik hétköznap nem tudnak elmenni adott napon átvenni 

a nekik járó tüzelőt, azok a pótnapon az üzletben megtehetik. Elmondta, hogy mind az 1211 

esetben szórólapot fognak kapni a jogosultak, hogy rájuk milyen időpont és osztóhely 

vonatkozik. Megkérte képviselő társait, hogy tájékoztassák a körzetükben élőket is az osztás 

megkezdéséről.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, 

a napirendi pont kapcsán, megkérdezte van-e kiegészítése ezzel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a 2018. évi költségvetés módosítására a 

jogszabályi feltételeknek tesz eleget az önkormányzat. Február 5. napjáig elszámolást kellett 

küldeni a Magyar Államkincstár felé a 2018. évi teljesítési adatokról, az adatszolgáltatás 

megtörtént.  

 

A polgármester kérte azon bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy 

tájékoztassák a Képviselő-testületet a döntéseikről. 

 

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

igen szavazattal 1 tartózkodás mellet az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, miszerint a bizottság 5 igen 1 tartózkodás szavazattal, egyhangúlag, javasolja a 

Képviselő-testület számára a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

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

miszerint a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag, támogatja Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, miszerint a 

bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag, javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést 

elfogadását. 

 

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

Bizottság döntését, miszerint a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 
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Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, miszerint a bizottság egyhangúlag támogatja a 2018. évi költségvetés 

módosításának elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő:  Megkérdezte, az önként vállalt feladatokkal kapcsolatban, 

hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj rovatnál 700 ezer forint volt betervezve most nulla, a másik 

kérdése a helyi vállalkozások támogatására vonatkozott, ami 9,5 millió forinttal volt 

betervezve ez 30 millióra növekedett. Megkérdezte mi a változás oka.  

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a Bursa Hungarica pályázatban 

természetesen részesültek a pályázók támogatásban, 2018. évben volt ilyen kifizetése az 

önkormányzatnak. Az elszámolás és a teljesítés nem azonos soron jelenik meg, hanem az 

önkormányzat segélykeretéből, illetve a normatívából erre a részre biztosított központi 

támogatásból került elszámolásra. A helyi vállalkozások támogatásával kapcsolatosan 

elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján került elszámolásra a támogatás, ezek a 

vállalkozások a Prec-Cast Kft. és a Certa Kft. 

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú 

tervezésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni, így kérte a 

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

 

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

igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a napirendet elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta, az önkormányzat költségvetésnek középtávú tervezésről készült előterjesztést. 

 

 

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

határozatot hozta: 



 

6 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2019.(II.15.) határozata 

Az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerinti bevételek 

és fizetési kötelezettségek 2020-2022. költségvetési évekre vonatkozó 

előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendlelet-tervezet előkészítése 

során az 1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe. 

3. Az Önkormányzat 2019-2021. évek közötti időszakra vonatkozó középtávú 

tervezése tárgyában hozott, 12/2018. (II.14.) határozatban foglalt végrehajtását 

jóváhagyja és lezártnak tekinti. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

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

költségvetésnek elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésből nyilvánvalóvá válhat 

mindenki számára, hogy az önkormányzatok konszolidációjának megtörténte óta a pénzügyi 

helyzete a városnak éves tekintetben stabilabb lett. Javulás indult be, de ez a javulás kevés 

ahhoz, hogy nagyobb mozgástere legyen az önkormányzatnak a város életében. Látható, hogy 

7.000.673.377.-Ft költségvetési forrással, kiadással és bevétellel számol az önkormányzat, 

ami le van bontva a fő elemekre. Elmondta, hogy a számokon kívül az a lényeg, hogy 

mindenre jusson pénz a város működése szempontjából, hogy ebből a forrásból úgy 

gazdálkodjon az önkormányzat, mint a tavalyi éven, hogy ne legyenek likviditási problémák. 

Nem engedheti meg magának az önkormányzat, hogy úgy, mint az előző években a 

költségvetés elengedésre kerüljön, mert abban az esetben, ami itt elfogadásra kerül, az 

veszélybe kerül. Szeretné, ha nem kellene a működéshez hitelt felvenni, amit természetesen 

vissza is kell fizetni, hanem saját költségvetési lehetőségeket figyelembe véve tudná az 

önkormányzat ezt az évet is abszolválni, amire minden esély megvan. Elmondta, hogy az 

intézmények vezetőinek és a polgármesteri hivatalnak, osztályvezető asszonynak, jegyző 

úrnak és a képviselő társainak megfontoltan kell igényeket bejelenteni, mert a pénzügyi keret 

nem annyira tág. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8 óra 35 perckor távozott az ülésről. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szükséges 

előkészítő feladatok elkészítésre kerültek, a jogszabályban előírt, költségvetési szervekkel 

történő egyeztetéseket végrehajtotta az osztály és a jegyző. Kiemelte, amit polgármester úr is 

elmondott, hogy egyrészt egy markáns javulás látható a költségvetésben és nem kellett 

hozzányúlni 2018. évben a folyószámla hitelkerethez, egy másik lényeges jellemző, hogy 

mint egy 100 millió forinttal nőttek az adóbevételek. Ez adhat bizakodásra okot, de hozzá kell 
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tenni, hogy elég erős odafigyelés szükséges, mint az intézményvezetők, mint pedig a 

polgármesteri hivatal részéről. Elmondta, hogy a bevételek növekedésével a kiadások is 

növekedtek és a szűkösebb gazdálkodás mellett lehetőség van azon feladatok végrehajtására 

is, melyekre a korábbi években nem volt mód. Elmondta, hogy a költségvetés elfogadása, 

rendelet elfogadását jelenti és e tekintetben annak kötelező ereje az alanyi kör tekintetében 

fokozott odafigyelést igényel. 

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte azon bizottságok elnökeit, akik a napirendi pontot 

tárgyalták, hogy ismertessék a bizottságok döntéseit a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8 óra 40 perckor visszatért az ülésre. 

 

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

igen 1 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, miszerint a bizottság 5 igen 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 2019. évi 

költségvetés tervezetét. 

 

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

bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a költségvetés elfogadását javasolta, továbbá 

javaslatként megfogalmazódott, hogy a városrészi testület költségvetésének összege, 

amennyiben lehetséges akkor 50-50 ezer forinttal emelkedjen meg. 

 

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

miszerint a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára a 2019. évi költségvetést.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, miszerint a 

bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. 

évi költségvetés elfogadását.  

 

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

Bizottság döntését, miszerint a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. Kérte, hogy a városrészi testület költségvetésének összeg, 

amennyiben lehetséges 50-50 ezer forinttal emelkedjen meg. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, miszerint a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra 

javasolja a 2019. évi költségvetésről készített előterjesztés elfogadását.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte a közutak, járdák fenntartásával kapcsolatban, 

hogy miért nem változott a járdák, utak felújítására fordított betervezett összeg. Javasolta ezt 

az összeget növelni. Elmondta, hogy a környezetvédelmi alapnál az alap megfeleződött 20 

millióról 10 millióra, megkérdezte ennek mi az oka. Megkérdezte továbbá, hogy a választás, 

népszavazás soron miért nulla szerepel, amikor ebben az évben választás lesz. A Zemplén 
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Televízió támogatásával kapcsolatban megkérdezte, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. forrás 

hiányában honnan fogja finanszírozni, valamint a Kft.-vel kapcsolatban nem várható-e saját 

bevétel növekedés. A 70 éven felüliek szemétdíj támogatásával kapcsolatban megkérdezte, 

hogy miért nem szerepel az önként vállalt feladatok között.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Kérte, hogy a Tiszta utca, Virágos város támogatása legyen 

megosztva, hogy látható legyen, hogy a támogatott utca szemétdíj támogatására mennyit 

fordítanak és így láthatóvá válik, hogy mennyit lehet fordítani az előkertek, erkélyek, 

tornácok díjazására. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a közutak, járdák felújítására a központi 

költségvetésből erre a feladatra fordítható normatíva összegének megfelelően került 

beállításra a költségvetésben, ami 16 millió forint évek óta. Ugyanakkor a felújítások között 

szerepel az útalap, az önkormányzat alapjai között 15 millió forinttal, tehát idén is lesz 

útfelújítás, kátyúzás és járdaépítés, úgy mint az elmúlt években. A helyi környezetvédelem 

előirányzata azért csökkent a felére, mert figyelembe lettek véve az előző évi teljesítési 

adatok, illetve a 10 millió forint ami megtakarításra került az a Városellátó Szervezet 

költségvetésébe került beépítésre az illegális hulladéklerakó megszűntetésére, betakarására a 

Határ út mellett, mivel erre kötelezettsége van az önkormányzatnak. Elmondta a választással 

kapcsolatban, hogy természetesen lesz választás az éven kettő is, viszont ennek a kiadási, 

bevételi oldalát nem tudja az önkormányzat eredeti előirányzatban tervezni, hiszen majd a 

Minisztérium által kiadott útmutató, illetve kormányhatározat alapján amikor meg lesznek a 

fajlagos összegek a választáson, akkor kerül módosított előirányzatként betervezésre. A 

Zemplén Televízió támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy azért lett magasabb a 

betervezett összeg, mert önkormányzat jelentősebb tulajdoni résszel rendelkezik, mint az 

előző éven. A Zemplén Televízió egyéb bevételéről a Kft. ügyvezetője tud nyilatkozni, előző 

testületi ülésen mind a Zemplén Televízió mind az Újhelyi Kft. beszámolója elfogadásra 

került. A 70 éven felüliek szemétdíj támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy ebben az 

évben is szerepel az önkormányzat költségvetésében, hasonlóan a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázathoz ez is más költségvetési soron van tervezve.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft.-nek nem kell 

hozzátennie a Zemplén Televízió költségvetéséhez az éven. A Zemplén Televízió tervez saját 

bevételt az éven, lesz is saját bevétele pályázatból és remélhetőleg reklámból is. Elmondta, 

hogy Sárospatak városa egy beadványt adott be a bírósághoz, amelyben kifogásolta a Civil 

szervezettől Sátoraljaújhely önkormányzatához került 25%-os tulajdonrész átadásának 

mikéntjét. Ezt a beadványt a bíróság elutasította. Elmondta továbbá, hogy ezen a héten 

lezárult a per, jogerős lett, ítélet született, öt év letöltendő büntetést kapott a vádlott és 

semmilyen más egyéb körülmény nem merült fel. A következő lépés az lesz amikor polgári 

peres úton megpróbálja behajtani az elismert tartozást a Zemplén Televízió az elkövetőtől, 

remélhetőleg ebből is keletkezhet bevétel.  

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a településrészi önkormányzatok 

költségvetésének megemelésénél meg kellene jelölni, hogy melyik sorból szeretnék elvenni ez 

az összeget, amit kérnek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat saját bevételéből adja 

meg ezt az emelést a Képviselő-testület. Javasolta, hogy 150 ezer forinttal, 50-50 ezer forintra 
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lebontva emelje meg 2018. évhez képest, a Képviselő-testület a részönkormányzatok 

pénzügyi támogatását.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadta a módosítást, 

miszerint a részönkormányzatok pénzügyi támogatását 2018. évhez képest 50-50 ezer forinttal 

megnöveli. 

 

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

elfogadásra a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről készített 

előterjesztést.  

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta az 

alábbi rendeletet:  

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. 

(II.11.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző asszonyt. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 2015-ben alkotta meg a pénzben és természetben nyújtható szociális 

ellátásról szóló rendeletét, melyben több segélytípus, több települési támogatás bevezetéséről 

döntött. A rendelet megalkotásánál tisztában voltak azzal, hogy a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve, vizsgálni kell a szabályozások hatályosulását és ahol szükséges ott 

módosításokat, változtatásokat kell végrehajtani. Jelen rendelettervezet 2018. év tapasztalatai 

alapján, illetve az év elején a jövedelmekben bekövetkezett pozitív irányú változásokat 

figyelembe véve készült. A cél az volt, hogy növeljék a lakosság szociális biztonságát, illetve 

minden rászoruló megkapja az élethelyzetéhez igazodó igénybevezető támogatásokat. 

Elmondta, hogy a rendelettervezet módosításai a rendszerességgel nyújtott gyógyszersegélyre 

biztosított települési támogatásnál, a lakásfenntartási támogatásnál, a Bursa Hungarica 

ösztöndíj támogatásnál, illetve a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezők támogatásánál 

vezet be módosításokat, kivétel nélkül pozitív irányban. A jövedelmi feltételek 

meghatározásakor, természetesen a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez 

igazodva, került meghatározásra a jövedelemhatár. A jelenlegi módosítások minimum 20, de 

egyes esetekben, a nyugdíjminimumhoz viszonyítva, 100%-os változtatásokat eredményeztek. 

 

 

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

döntéseiről. 

 

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

miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 
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Önkormányzat Képviselő-testületének pénzben, természetben nyújtható szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

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

bizottság javasolja a rendelet módosítását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy miért van szükség azoknak a körét korlátozni, akik 

a támogatásokat igénybe vehetik. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy képviselő úr félreértette a rendelet módosítás 

lényegét. A jogosultsági feltételek kedvezőbb irányú változása a cél és ezzel együtt a nagyobb 

támogatási összegek kiosztása a jogosultak részére. Többen lesznek, akik ellátásban 

részesülhetnek majd a rendelet elfogadása után. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az egyes támogatási formáknál a 

rendelet meghatározza azokat a jövedelmi feltételeket, amely alatt jogosulttá válnak a 

kérelmezők ezekre a támogatásokra. Pontosan ezt az ollót nyitja meg az önkormányzat 

ezekkel az emelésekkel és ez által többen részesülhetnek ezekben a támogatásokban.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2015. évben úgy állapodott 

meg, hogy évente felülvizsgálatra kerül a rendelet a tapasztalatok alapján és a módosítást úgy 

végzik el, hogy minél több rászoruló személy beleférjen a segélyezési rendszerbe, akik 

ténylegesen rászorulók. Azt is szeretné a bizottság figyelembe venni, hogy ahogy emelkednek 

a nyugdíjszerű ellátások, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum, úgy ne essenek ki 

emberek a jogosultsági körből. Konkrét számadattal ismertette a változást: rendkívüli 

települési támogatásnál a családban élőknél 42.750.-Ft volt az egy főre eső értékhatár ez 

57.000.-Ft egy főre eső lesz ezentúl, amennyiben a testület elfogadja, egyedül élőnél 71.250.-

Ft-ról 85.500.-Ft-ra emelkedik és preferálták a 70 éven felüli nyugdíjasokat, akik egyedül 

élnek és minden kiadásukat egy jövedelemből kell megoldaniuk, ott 114.000.-Ft lesz az 

értékhatár. Elmondta, hogy a temetési segélynél nem csak az egy főre eső összeg emelkedett, 

hanem a temetési segélyként odaítélt támogatás is 20.000.-Ft-ről 30.000.-Ft-ra. Az 

önkormányzat elkötelezett a hátrányos helyzetben élők iránt, elsősorban a kor és egészségi 

állapot kapcsán.  

 

V é l e m é n y e k :  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ez egy nagyon pozitív intézkedés. 

Többször tapasztalták, hogy bizony nagyon nehéz helyzetben élő, egyedülállók vagy akár 

családosok néhány forint többlet miatt kiestek a támogatottak köréből és amikor az illetékes 

kollégák kimentek helyszínre ott bizony látszott, hogy nagy szükség lenne a segítségre. Nem 

minden esetben a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezők szorulnak támogatásra, hanem 

nagyon sok esetben a kicsivel többet keresők is, ezért volt szükséges a lehetőségek 

felülvizsgálata. Megköszönte aljegyző asszony, elnök asszony munkáját, ezzel kapcsolatban 

mert látja, hogy nem csak egy kozmetikai beavatkozás történt a támogatások tekintetében, 

minden elemében javul a helyzet. Kérte, hogy a rendelet minél hamarabb jelenjen meg és 
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legyen elérhető mindenki számára, hogy minél több ember ki tudja használni az 

önkormányzat döntése következtében az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.  

 

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

polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadják el Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtható szociális 

ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést. 

 

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

rendeletet: 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatától annyiban tértek 

el, hogy nem a januári testületi ülésen tárgyalja a testület, mivel ezek a támogatások az 

államháztartáson kívülre kerülnek. Az átruházott hatáskörben egyrészt a bizottság másrészt 

polgármester úr az általa felügyelt keret tekintetében hozott döntések tekintetében kerül sor a 

beszámolóra. A támogatásokkal kapcsolatban szükséges egy nagyon pontos, rigorózus 

elszámolás kérése, ezt az elszámolást a civil szerezeteknek teljesíteniük kell főszabály szerint 

január 15-ig, így az elszámolás időpontja és a január testületi ülés időpontja között nagyon 

rövid idő áll rendelkezésre arra, hogy érdemben ezeket az elszámolásokat leellenőrizzék. 

Elmondta, hogy egy kivétellel minden támogatott elszámolt, valamennyi elszámolás alaki és 

tartalmi szempontból megfelelt a jogszabályi feltételeknek. Így a költségvetés elfogadásával, 

a költségvetés elfogadásával, semmilyen akadálya nincs annak, hogy a civil szervezetek a 

szokásos módon pályázhassanak a további keretekre és hogy a pályázati felhívás megjelenjen. 

 

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

döntéseiről. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint a bizottság 6 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

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

Bizottság döntését, miszerint a bizottság, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a 

támogatások felhasználásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

Kérdések nem hangzottak el. 

  

V é l e m é n y e k : 

 

Szőnyi István képviselő: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 20 pályázó volt a civil 

szervezetek számára kiírt pályázatra, ebből egy szervezet elutasításra került, a maradék 19 

szervezet támogatásban részesült. Javasolta, hogy ez éven minél hamarabb kerüljön kiírásra a 

pályázat, hiszen már elég korán vannak programok, amikre pályázni szeretnének.  
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta az Önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadását. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2019.(II.15.) határozata 

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzéséről készített tájékoztatót tudomásul 

vette. 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 

2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes 

kisvonat és a helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló beszámolójának 

elfogadására, továbbá 2019. évi munkatervének elfogadására, valamint az Egyesület 

2019. évi költségvetési tervének jóváhagyására 
 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a Megyei közgyűlés is tárgyalta volna a 

megyében működő összes Turisztikai Desztináció Menedzsment (továbbiakban: TDM) 

beszámolóját, amennyiben mindegyik elkészítette volna a beszámolót. A megkeresett hat 

szervezet közül négy szervezet beszámolója érkezett be, és három szervezet vett részt a 

közgyűlésen. A beszámolót a közgyűlés elfogadta és a megye előjárója a Sátoraljaújhely 

Hegyköz Turizmusáért Egyesület munkáját jó színvonalúnak találta. Megköszönte az 

Egyesület minden tagjának a közreműködést és Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 

támogatását is, hiszen a város nélkül ez az Egyesület nem tartana itt. 

 

A polgármester felkérte azon bizottságok elnökeit, akik tárgyalták a napirendet, hogy 

tájékoztassák a Képviselő-testületet a bizottságok döntéseiről. 

 

Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, miszerint a bizottság 6 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, miszerint a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2018. 

évi szakmai beszámolót, a gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2018. évi működéséről 

szóló beszámolót, a 2019. évi munkatervet és az Egyesület költségvetésének jóváhagyását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

Kérdés nem hangzott el. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy ő is részt vett a Megyei közgyűlésben az 

előterjesztés megtárgyalásán, itt számos új információt kapott és a feltett kérdéseire választ 

kapott. Felkereste a Turinform irodát, ahol nagyon sok információs anyagot kapott. 

Megdicsérte az egyesületet, elmondta, hogy a meghallgatott négy előadásból kiemelkedett a 
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Sátoraljaújhely Hegyköz-Turizmusáért Egyesület prezentációja. A tájékoztatóból azt a 

következtetést vonta le, hogy a TDM-ek kissé elszigetelten működnek, másrész nem 

mindenhol működnek jól, különösen nem működik jól a megyei és regionális szervezete. 

Elmondta, hogy a tanösvényekkel kapcsolatban sajnálja, hogy az Aggteleki Nemzeti Parki 

Igazgatóság, illetve a Nemzeti Parkok honlapján a tanösvény keresőben kizárólag Aggteleki 

és környékbeli tanösvények találhatóak és egyetlen Zempléni tanösvény sem. Javasolta egy 

Zempléni önálló Nemzeti Park létrehozását. Elmondta, hogy a tájékoztatóban olvasta, hogy 

van olyan tanösvény, ahol a Bózsván mezítláb kell átgázolni, egy gyalogos hidat jól lenne oda 

is építeni. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megköszönte a dicséretet kollégái nevében is. A turisztikával 

kapcsolatos minden lehetőséget kihasználnak és rajta tartják a szemüket, ezeket a pályázati 

kiírásokon. Elmondta, hogy a Nemzeti Park csak a saját maga által épített és üzemeltetett 

tanösvényeket tűnteti fel, megkereséssel fognak élni, hogy a zempléni tanösvényeket is 

föltennék-e, de nem gondolja, hogy egy nagy turisztikai szegmensről van szó, hogy ez nagy 

problémát jelent, aki ebbe a térségbe jön az úgyis tud tájékozódni. Elmondta, hogy a Bózsván 

való átkelés viszont egy bónusz, mert nagyon sok ember nem járt még mezítláb patakban. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy ahhoz, hogy a turizmus jól működjön és 

vonzó legyen a területünk, ahhoz az is szükséges, hogy a falvainkra rátelepedő bűnözést 

próbálja meg visszaszorítani a bűnözést. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egyértelmű lehet mindenki számára, hogy 

egy fölfelé ívelő pályán van a turizmus, országos szinten is kiválóan is, a magyar gazdaságnak 

most már ténylegesen stabil lába a turizmus. Elmondta, hogy nagyon komoly számban 

emelkedett a vendégéjszakák száma és még ehhez hozzájön még a kis hétvégi-, turista- házak 

vendégéjszaka száma és még nagyon sokan vannak azok, akik nem szállnak meg, hanem csak 

egy napra jönnek. Elmondta, hogy 4,8 milliárd forint az a fejlesztési forrás, ami elnyerésre 

kerület a további turisztikai fejlesztésekre, és még bent van egy 3,5 milliárd forintos program, 

ami valószínűleg az év folyamán elbírálásra kerül. Ezek szintén megalapozhatják azt, hogy az 

egynapos látogatók száma emelkedjen és azt is, hogy újabb panziók és szállodák épüljenek 

Sátoraljaújhelyben. Megköszönte a TDM munkáját és kitartást kívánt nekik a további 

munkához. 

 

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

polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést előterjesztést fogadja el. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2019.(II.15.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2018. évi szakmai 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására, a városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló beszámolójának elfogadására, 

továbbá 2019. évi munkatervének elfogadására, valamint az Egyesület 2019. évi 

költségvetési tervének jóváhagyásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, a városnéző 

gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2018. évi működtetéséről szóló 

beszámolót, továbbá 2019. évi munkatervét, valamint az Egyesület 2019. évi 

költségvetési tervét elfogadta. 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés polgármester 2019. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy szabadságát úgy veszi ki, ahogy munkája 

engedi és nyomatékosan elmondta, hogy nem kéri a fennmaradó szabadsága pénzbeli 

megtérítését, ugyan úgy, mint az elmúlt 21 év alatt egyszer sem. Amennyiben, ebben a 

formában nem lehet továbbítani úgy kérte a szabadsága időarányos elosztását és az alapján 

történő kiírását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

Kérdés nem hangzott el. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint ez egy értelmetlen 

rendelkezés. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy egy felterjesztéssel éljen a törvényalkotó 

felé, hogy szűntesse meg ezt, hiszen a helyettesítést mindig megoldott ez egy működő 

apparátus, nincs nagy jelentősége annak, hogy mikor megy el a vezető szabadságra. 

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta a 

napirendi pont ebben a formában történő elfogadását. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2019. (II.15.) határozata 

Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselőtestülete a polgármester szabadságát a 

polgármester által előterjesztett módon – kérésére – a szabadság havi egyenletes 

időarányos felhasználása szerint hagyja jóvá. 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség ismét megkerete az 

önkormányzatot, azzal a kéréssel, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a felvidéki magyar 

diákok beiskolázásához. Erre a támogatásra hosszú ideje sor kerül, így javasolja, hogy a 2018. 

évhez hasonlóan, ugyan olyan mértékben járuljon hozzá a testület ugyan azon feltételekkel, 

mint ahogy korábban a felvidéki magyar diákok tanulmányaihoz. Elmondta, hogy a támogatás 

összege 50.000.-Ft/év, ez öt fő támogatását jelenti. 
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A polgármester megkérte azon bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy 

tájékoztassák a Képviselő-testületet a bizottságok döntéseiről. 

 

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

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadásra javasolja a támogatást, azzal a kikötéssel, hogy ez 

az öt diák, amennyiben lehetséges, a történelmi Zemplén Vármegye területén lakó diák 

legyen. 

 

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

Bizottság döntését, miszerint a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Kérdések, vélemények nem hangzottak el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta javaslatát. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2019.(II.15.) határozata 

a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli 

gyermekek részére „Beiratkozási ösztöndíj” támogatásának megállapításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2019. 

évben a Rákóczi Szövetséget 50.000.-Ft összegű támogatásban részesíti a program 

célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a történelmi Zemplén vármegye területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, magyar iskolába beíratott 5 gyermek egyszeri 

alkalommal 10.000-10.000.-Ft összegű ösztöndíj támogatására.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a következő előterjesztés egy ingatlan 

belterületbe vonásáról szól, pontosabban Széphalom felé haladva a bal oldalon a pálinkafőző 

ház alatti terület. A tulajdonos kezdeményezte a belterületbe vonást, mert van egy vállalkozó, 

aki ezen területre napelemparkot szeretne építeni. Elmondta, hogy javasolta kivizsgálni, hogy 

azon a területen szükséges-e napelempark kiépítése, vagy hogy egyáltalán lehetséges-e. 

Elmondta továbbá, hogy nem közvetlen az önkormányzat kezében van a döntés, hanem majd 

a minisztérium készít egy világörökségekre vonatkozó katasztert, amely éppen a 

megnövekedett napelempark építési igények miatt jön létre, és ebben megjelölik, hogy hol 

milyen területen ilyen napelemparkokat létesíteni.  Úgy kell figyelembe venni a lehetőséget, 

hogy egy vállalkozó ebbe pénzt fog beletenni, továbbá, hogy a város iparűzési adója ezáltal 

nőni fog. Elmondta, hogy az önkormányzatnak ezen a területen munkálatokat kell elvégeznie 

a csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében, a vállalkozónak ebben közre kell 

működnie, hogy ezen szabályozott vízlefolyás kiépítése megtörténhessen. 

 

A polgármester megkérte azon bizottságok elnökeit, akik az előterjesztést tárgyalták, hogy 

tájékoztassák a Képviselő-testületet a bizottságok döntéseiről. 
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Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, miszerint a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag, a kérelem elutasítása mellett 

döntött.  

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, miszerint a bizottság az elutasítást javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szamosvölgy Péter polgármester: Elmondta, hogy a testületi ülés előtt tájékoztatta az érintett 

bizottságok elnökeit, hogy ez új információ fölmerült, ezért javasolta, hogy fontolják meg az 

előzetes nemleges javaslatukat megváltoztatják-e. Javasolja a belterületbe vonást az 

elmondott javaslattal együtt. 

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a 0245/2. helyrajzi számú ingatlan belterületbe való 

bevonását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2019. (II.15.) határozata 

a 0245/2. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sátoraljaújhelyi 0245/2. 

helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonáshoz a csapadékvízelvezetés 

ingatlantulajdonos költségén történő, feltétlen, ellenérték nélküli biztosítása ellenében 

hozzájárul.  

Felhívja az érintetteket a szükséges intézkedések, előkészítő dokumentáció 

elkészítésére.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy kiosztásra került egy rendezvénynaptár 

2019., 2020-as évekre vonatkozóan, ezek az információk, ezek a rendezvények érkeztek be 

társadalmi szervezetektől, önkormányzati intézményektől és egyesületektől. Látható, hogy 

bőséges a tervezet, elmondta, hogy a 2020-as év természetesen bővülni fog. Elmondta 

továbbá, hogy csak olyan rendezvény tartható meg, amelyekhez az önkormányzat hozzájárul, 

az itt szereplő rendezvények mind jócélú programok. Javasolta, hogy a szervezetek részére 

adódjon meg a lehetőség minél hamarabb, a pályázatok kiírásával. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Csernai Ferencné képviselő: Megkérdezte, hogy van-e határidő, hogy meddig lehet pótolni 

illetve módosítani, mert vannak olyan programok ahol egyesület is részt vesz a szervezésben. 

Az Idősek Világnapja szervezésében évek óta részt vesz a Segíteni Embertársainkon 

Alapítvány és ugyan úgy a Nyitott Pincék programjában is. Illetve szeptemberbe a Generációk 

találkozója lenne Károlyfalván, ezt szeretné beletetetni. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy szükségszerű a rendezvénynaptár mostani 

elfogadása, természetesen megvan a módja, annak, hogy új programok kerüljenek a naptárba. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 9 óra 40 perckor távozott az ülésről, a jegyző távollétében 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző helyettesíti.  

 

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

Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendezvény naptárat. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2019.(II.15.) határozata 

Rendezvénynaptár elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 2019-2020. évekre 

szóló rendezvénynaptár elfogadásáról. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a helyi közösségvezérelt pályázatokhoz 

(CLLD) kapcsolódó 2019-2020. évekre vonatkozó rendezvénynaptárat a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A rendezvénynaptár a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy ő a kommunális adóval kapcsolatban szeretett volna 

szólni, de polgármester úr az ülés elején részletesen elmondta az adóval kapcsolatos 

tudnivalókat, így a kérése tárgytalan. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Jelezte, hogy a naptárban szereplő Társastáncosok találkozója 

kerüljön javításra a megfelelő név használatával. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy természetesen javításra kerül és várja a 

további jószándékú helyesbítő javaslatokat. 

 

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

óra 42 perckor berekesztette.  

 

K.m.f. 

 

 

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

jegyző polgármester 

 


