
0Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-13/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt 

üléséről 

 

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

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

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. február 22. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné  

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Palicz István 

Szőnyi István 

Szász József 

Sebes Péter 

képviselők 

 

Távol voltak:  Pasztorniczky István 

   Róth József 

   Schweitzer Tamás 

   képviselők 

 

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

Zsuzsanna aljegyző 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

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. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 12 képviselőből 9 

képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi pontot illetően.  

 

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

szavazásra bocsátotta a napirendet a meghívóban foglaltak szerint 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi 

napirendi pontot: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

1. Előterjesztés szennyvízelvezetési közműfejlesztésre és rekonstrukcióra irányuló 

pályázatok benyújtására (szóban) 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés szennyvízelvezetési közműfejlesztésre és 

rekonstrukcióra irányuló pályáztok benyújtására (szóban) 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés oka, 

az, hogy megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről egy pályázati 

felhívás, még a 2018. évi központi költségvetési törvény maradék előirányzatának terhére, 

melyben víziközmű rendszerekkel kapcsolatos energia hatékonysági, valamint rekonstrukciós 

munkálatokat támogatnak. Elmondta, hogy a beadási határidő 2019. február 28. napja és ezen 

napig a pályázatot el kell készíteni, ehhez szükséges az alapdokumentumok rendelkezésre 

bocsátása, e tekintetben alapdokumentumnak számít a Képviselő-testület által hozott 

határozat is. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely vonatkozásában a Zemplén Vízmű Kft. részéről, 

az itt működő szennyvíztelep tekintetében lehetséges a pályázatok benyújtása, az egyikben 

egy műtárgy felújítása történne meg, a másikban pedig hét darab elektromos szivattyú 

cseréjére van lehetőség. A rekonstrukció esetében 30%-os önerő, a másik esetben 50%-os 

önerő szükséges, az önerőt az amortizáció biztosítja a Zemplén Vízmű Kft. vállalásával az 

Önkormányzat, mint egyik tulajdonos tudomásulvételével. Kihangsúlyozta, hogy a helyi 

önkormányzat költségvetésének terhelésére ez nem hat ki. Elmondta, hogy szükséges három 

határozatot hozni, mivel a Zempléni Vízmű Kft. konzorciumi vezető, így Sárospatak 

szennyvíztelepével kapcsolatosan is pályázatot készít, ott 12 darab villamos meghajtású 

szivattyú cseréjét tervezik. Itt Sátoraljaújhely érdekeltsége abban nyilvánul meg, hogy 

Károlyfalva településrész szennyvize a Sárospataki szennyvíztisztitóba ömlik. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Palicz István képviselő: Megkérdezte, hogy Sárospatak részt vesz-e ebben a pályázatban. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Sárospatak ugyanúgy ellátásért felelős, mint 

Sátoraljaújhely a saját jogán a saját szennyvíztelepe tekintetében. Sátoraljaújhelynek 

Károlyfalva miatt kell döntenie a Sárospataki pályázattal kapcsolatosan is, egyébként ez egy 

külön pályázat lenne, Sátoraljaújhelytől függetlenül. 

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy ezen beruházás során a Sárospataki 

szennyvíztelep olyan mértékben újul-e meg, hogy ezek után nem fogják autóval 

visszaszállítani az Újhelyi szennyvíztelepre a szennyvíziszapot. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy véleménye szerint ez a szállítás megmarad. 
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V é l e m é n y e k :  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ezzel a pályázattal a Sárospataki 

szennyvíztelep fejlesztése csak olyan szintű lesz, ami a működését biztosítja. Jelenleg a 

derogációs pályázatnak, melynek 6,3 milliárd a költsége, részét képezi a Sátoraljaújhelyi 

szennyvíztelep korszerűsítése, ez azonban azt fogja jelenteni, hogy még inkább térségi ellátás 

lesz. Elmondta, hogy továbbra is Sárospatakról a szennyvíziszap napi több fordulóval a 

sátoraljaújhelyi szennyvíztelepre lesz szállítva, ennek ellenére ugyanannyi a szennyvíz ára 

Sárospatakon, mint Sátoraljaújhelyen. Ezzel az a probléma, hogy a Zemplén Vízmű Kft. a 

futott kilométerek számát, a kopást, a plusz energiafelhasználást nem érvényesíti a nem 

újhelyi szennyvízárakban. Véleménye szerint ez nem méltányos és ezzel kapcsolatosan 

jelzéssel kell élni. 

 

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

szavazásra bocsátotta az előterjesztést az abban foglaltak szerint. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2019. (II.22.) határozata 

víziközművek állami rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásáról   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata - mint Ellátásért felelős – Képviselő-testülete az 

alábbiakról döntött: 

  

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-05120-1-

003-00-01 MEKH kóddal rendelkező Sátoraljaújhely szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer ellátásért felelőse, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

által kiírt „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap” megnevezésű felhívásra 

konzorcium létrehozásával Mikóháza Község Önkormányzatával és Alsóregmec 

község Önkormányzatával, továbbá a Zemplén Vízmű Kft.-vel, mint konzorcium 

vezetővel pályázatot nyújt be a Sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telep utóülepítő 

műtárgy műszaki állapotának javítására. 

2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a műszaki állapot javítására irányuló fejlesztés költségének 30%-os önrésze a 

szolgáltatási díjban megképződő értékcsökkenésből legyen finanszírozva, ezért az 

Önkormányzat költségvetési forrást nem biztosít. 

 

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

támogatásból megvalósított műszaki állapotában javult víziközmű elemek tulajdoni 

helyzete változatlan marad, míg a vagyonkezelést a Zempléni Vízmű Kft. végzi. 

 

4. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata felhatalmazza a konzorciumvezető Zempléni 

Vízmű Kft-t a pályázati dokumentáció elkészítésére és az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium részére történő benyújtására.  
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5. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a sikeres 

pályázat érdekében szükségesen megkötendő konzorciumi megállapodás szövegét. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást a határozat 

melléklete szerint aláírja. 

 

 Határidő: 2019. február 28. 

 Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2019.(II.22.) határozata 

víziközművek energia-hatékonyságának fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata - mint Ellátásért felelős – Képviselő-testülete az 

alábbiakról döntött: 

 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-05120-1-

003-00-01 MEKH kóddal rendelkező Sátoraljaújhely szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer ellátásért felelőse, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” megnevezésű 

felhívásra konzorcium létrehozásával Mikóháza Község Önkormányzatával és 

Alsóregmec község Önkormányzatával, továbbá a Zemplén Vízmű Kft.-vel, mint 

konzorcium vezetővel pályázatot nyújt be a Sátoraljaújhelyi szennyvízelvezető és 

tisztító víziközmű rendszeren  7 db villamos energia meghajtású gép kiváltására. 

 

2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50 %-os önrésze a 

szolgáltatási díjban megképződő értékcsökkenésből legyen finanszírozva, ezért az 

Önkormányzat költségvetési forrást nem biztosít. 

 

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

támogatásból megvalósított eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű 

elemek tulajdoni helyzete változatlan marad, míg a vagyonkezelést a Zempléni 

Vízmű Kft. végzi. 

 

4. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata felhatalmazza a konzorciumvezető Zempléni 

Vízmű Kft.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére és az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium részére történő benyújtására.  

 

5. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a sikeres 

pályázat érdekében szükségesen megkötendő konzorciumi megállapodás szövegét. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást a határozat 

melléklete szerint aláírja. 

 

 Határidő: 2019. február 28.  

 Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019. (II.22.) határozata 

víziközművek energia-hatékonyságának fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakról döntött: 

 

1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Sárospatak Város 

Önkormányzatával mint a 21-27474-1-013-01-00 MEKH kóddal rendelkező 

Sárospataki szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásért 

felelősével, Bodrogolaszi Község Önkormányzatával, Sárazsadány Község 

Önkormányzatával, Vámosújfalu Község Önkormányzatával, Olaszliszka Község 

Önkormányzatával, Tolcsva Község Önkormányzatával, Erdőhorváti Község 

Önkormányzatával, Komlóska Község Önkormányzatával, Háromhuta Község 

Önkormányzatával, Hercegkút Község Önkormányzatával, Makkoshotyka Község 

Önkormányzatával, Vajdácska Község Önkormányzatával konzorcium 

létrehozásával továbbá a Zemplén Vízmű Kft.-vel, mint konzorcium vezetővel az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése” megnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be a 

Sárospataki szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszeren  12 db villamos 

energia meghajtású gép kiváltására. 

 

2.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50%-os önrésze a 

szolgáltatási díjban megképződő értékcsökkenésből legyen finanszírozva, ezért 

Önkormányzat költségvetési forrást nem biztosít. 

 

3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

támogatásból megvalósított eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű 

elemek tulajdoni helyzete változatlan marad, míg a vagyonkezelést a Zempléni 

Vízmű Kft. végzi. 

 

4.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata felhatalmazza a konzorciumvezető 

Zempléni Vízmű Kft.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére és az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium részére történő benyújtására.  

 

5.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a sikeres 

pályázat érdekében szükségesen megkötendő konzorciumi megállapodás 

szövegét. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást a határozat 

melléklete szerint aláírja. 

 

Határidő: 2019. február 28.  

Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 8 

óra 10 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

jegyző polgármester 

 


