
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-20/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje:2019. április 30. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné  

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szász József 

Szőnyi István 

képviselők 

 

Távol volt:  Palicz István 

   képviselő 

 

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

aljegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Kuczik Júlia 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási 

osztályvezető, Budainé Bodnár Edit Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, Ignéczi Zsolt 

tűzoltó alezredes és Bialkó Tibor tűzoltó ezredes Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, 

Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető, Budainé Bodnár Edit 

Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, Ignéczi Zsolt tűzoltó ezredes és Bialkó Tibor 

tűzoltó ezredes Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

és az ülést megnyitotta. Jó munkát kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 12 képviselőből 11képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e 

javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzat gazdasági érdekét szolgálná 

javaslatában, ha zárt ülés keretében tárgyalná az önkormányzati vagyonhasznosítás 

napirendiponton belül a III. és IV. pontban szereplő előterjesztést a Képviselő-testület.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a 9. napirendi pont egy része kerülne át zárt 

ülésre, így lesz nyílt ülésen 9. napirendi pontként az önkormányzati vagyonhasznosítás, de lesz 

egy napirendi pont önkormányzati vagyonhasznosítás címmel a zárt ülésre, 3. napirendi pontként. 

 

További vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért a polgármester 

először a javaslat elfogadását kérte. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a zárt ülés 3. 

napirendipontjának felvételét, a nyílt ülés 9. napirendipontjában az önkormányzati 

vagyonhasznosítás előterjesztés III. és IV. pontjának áttételét ehhez a napirendi ponthoz. 

 

A képviselő-testület ülése határozatképes. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra bocsátotta a változtatással együtt a napirendi 

pontot. 

 

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

napirendi pontot: 

 

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

Nyílt ülésen: 

 

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

intézkedésekről (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

2. Előterjesztés a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit igazgató 

4. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének 

elfogadására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 
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Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

8. Előterjesztés közoktatási intézmény átszervezésének véleményezésére 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

9. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető 

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

11. Egyebek  

 

Zárt ülésen 

 

1. Előterjesztés bírósági ülnökválasztásra 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés a Boda Pál Sport Díj, Nevelői Díj, valamint a Dr. Illés László 

Közegészségügyi Díj adományozására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bartus Tímea osztályvezető 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a várossal kapcsolatban olyan esemény 

történt, ami közérdeklődésre tarthat számot, melyet még a napirendi pontok megtárgyalása előtt 

kíván jelezni. A tegnapi napon jelezte Tóth Zsolt ezredes úr és küldte át ezt a rövid levelet, amiből 

az alábbi részletet olvasta fel: „2019. április 27-én 26. alkalommal került megrendezésre 

Budapesten a Városligetben a Felmenőrendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

Országos Döntője a Belügyminisztérium, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség szervezésében. A Petőfi Sándor Református Általános Iskola 

és a Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szövetség ifjúsági tagozatának 

diákjai az előző évben általános és középiskolás kategóriában is első helyen végeztek, ezzel jogot 

szereztek az idei közvetlen országos döntőre való részvételre. Városunk diákjai az idei országos 

megmérettetésen ismét kiválóan szerepeltek, hiszen mindkét kategóriában újra első helyet 

szerezték meg.” Gratulált a felkészítőknek is és mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy két 

éven keresztül két kategóriában a diákok első helyen végeztek, s felsorolta a résztvevő diákok 

neveit: Sáfrányos Márk, Bajzáth Róbert, Széll Dominik, Turcsány Zalán, Timkó Bence, Jarecsnik 

Panni, Leskó Kornél, Nagy Gréta, Sárosi Szabolcs, a felkészítők pedig: Mészáros Csaba igazgató, 

Tóth Zsolt tűzoltó alezredes a Városi Katasztrófavédelmi Megbízott.  

Gratulált mindnyájuknak és kérte, hogy valamiféle elismerést adjanak át számunkra személyesen 

a következő ülésen, meg kell mutatni a tehetséges fiatalokat a nagyközönségnek. 

 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy április 2-án a Tokaj Fejlesztési Tanácsülésen 

vett részt, április 4-én a város elkövetkezendő 5 évének fejlődését meghatározó programokat 

mutatták be. Április 8-án Fiatalok a Közéletben címmel Konferencia szervezésére került sor a 

Díszteremben, ahol a helyi Rotary Klubbal együtt egy remek programon vettek részt az 

érdeklődők, kiváló előadókat és előadásokat hallgattak meg, olyanokat, amik igazán példaként 

állíthatók a fiatalok elé. Április 9-én Elsőkézben címmel Zemplén TV felvétel, ugyanezen a napon 
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a Certa Kft. tulajdonosváltás bejelentését tették meg a Díszteremben. Április 10-én Komplex 

Tanulmányi Verseny került megrendezésre a Deák Úti EGYMI szervezésében a Piarista 

Kollégiumban, gratulált az iskolának a szervezésért. Április 11-én sajtótájékoztatót tartott 

Weingartner Balázs helyettes államtitkár úr a derogációs pályázat témakörében. Április 12-én 

rendkívüli testületi ülés volt a gróf Andrássy Gyula Teremben, április 13-án Kossuth Staféta 

Sátoraljaújhelyről Sárospatak, több résztvevő is volt a hivatal és az önkormányzat részéről, 

alpolgármester úr és jegyző úr egyéniben indultak, a hölgyek hivatali csapata váltóban és 

egyéniben is első helyen végeztek saját korosztályukban. Gratulált mindenkinek, aki elindult ezen 

a hűvös időben, vállalta a programot, s komoly dicsőséget szerzett az önkormányzatnak. Április 

15-én a Hősök temetője felújítására nyert pályázat projektzárója volt, ahol Németh Szilárd 

államtitkár úr volt a vendég. Április 23-án a Trianon 100 Munkacsoport ülésezett. Április 25-én 

a Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülésezett Miskolcon. Április 26-án Polgármester 

Ösztöndíjat kapott Géczi Boglárka a Kossuth Lajos Gimnázium végzős diákja, s ezen a napon 

köszöntötte Forró Bathó Irma nénit 90. születésnapja alkalmából. Április 29-én délelőtt a helyi 

középiskolák ballagó diákjait köszöntötte a Díszteremben, szokás szerint emlékkönyvek átadására 

került sor a négy év munkájának elismeréséül.  

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést az osztályvezető asszony 

állította össze, köszöntötte az ülésen. Megkérdezte, hogy a napirendi pont kapcsán van-e 

kiegészítés a leírtakhoz. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy sokszor előfordul, hogy az önkormányzat 

működése nyilvánosság előtt zajlik. A legteljesebb átláthatóság és áttekinthetőség mellett mégis 

vannak fogalmak, pénzügyi folyamatok, amelyekhez egyfajta, az idegen nyelvezet miatt is egy 

kis nehezen érthetőség párosul. Elmondta, hogy minden év három költségvetési évet érint, hiszen 

a jelen tárgyi év és ezen napirend keretében történik az előző év költségvetésének végrehajtásához 

kapcsolódó zárszámadás, ebben az évben zajlik a tárgyévi költségvetés végrehajtása és ennek az 

évnek a II. felében már a költségvetési törvény megjelenésével nagyjából látják azokat a 

trendeket, amelyek a jövő évi költségvetés tervezéséhez adnak majd fix támpontot. Így egymásba 

fűződnek a költségvetési évek és ebben a folyamatosan ismétlődő ciklusban van kiemelt serepe a 

zárszámadásnak, hiszen a zárszámadás mindig a már végrehajtott költségvetéshez fűződő egyfajta 

elszámolás, mely a Képviselő-testület esetén rendelet megalkotásával történik. A rendelet 

tekintetében a törvény írja elő, hogy a tárgyévet követő 5. hónap végéig legkésőbb hatályba kell 

lépnie. A Képviselő-testület kellő odafigyeléssel, erről hamarabb gondoskodik, feltéve és 

amennyiben a mai napon, ebben a napirendben megalkotja ezt a rendeletet.  

A rendelet beltartalmára vonatkozóan szintén jogszabályi előírás érvényesül, ekként készítette elő 

az osztály a táblákat, illetve az egyéb tájékoztatók is csatolásra kerültek. A bizottsági ülésen 

felmerült, hogy nem volt könnyű az előző költségvetési év. Hatalmas odafigyelést igényelt az 

apparátus részéről, akár a könyveléssel kapcsolatos feladatok, az e mögött rejlő humánerőforrás, 

a fluktuáció, és a megnehezedett költségvetési gazdálkodás, amely most már nagyon erősen 

szabályozott. Elmondta, hogy mindennek ellenére talán az egyik legeredményesebb költségvetési 

évet zárja az önkormányzat Képviselő-testülete ennek a zárszámadásnak az elfogadásával.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte az előterjesztés kiegészítését, és megkérte a 

bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy tájékoztassák döntéseikről a Képviselő-

testületet. 
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Lukács Tamás képviselő: Ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 5 

igen szavazattal – egyhangúlyag – az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

  

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-

testület számára az előterjesztés elfogadását. 

 

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

bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

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

szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotására előterjesztés elfogadását. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek az 

előterjesztést elfogadását, valamint ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra az 

előterjesztést. 

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló 

előterjesztést. 

 

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

rendeletet: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019.(V.02.) önkormányzati rendelete 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és 2019. évi munkatervének 

elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen Budainé Bodnár Edit igazgató 

asszonyt és megkérdezte, hogy a napirendi pont kapcsán van-e kiegészítése a leírtakhoz. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Nevelési-Ifjúsági 

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

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadára 
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javasolja a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót és a 2019. évi munkatervét. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Szőnyi István képviselő: Elmondta, hogy megtárgyalták az előterjesztést és támogatásáról 

biztosították a Művelődési Központot, elismerését fejezte ki. Elmondta, hogy bízik abban, hogy 

az idei év feladatait is pontosan végre fogják hajtani, ismét gratulált és jó munkát kívánt az 

igazgató asszonynak és munkatársainak.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztés 3. oldalán szerepel egy pont, hogy 

„Művelődési Központ, közösségi szintér“, melyet megerősít, hogy a városban ezt a feladatot 

maximálisan ellátja, az ott dolgozók egy nagyszerű kollektívaként dolgoznak. Elmondta, hogy 

belülről is látja a munkájukat, hol azért mert közreműködő, vagy fellépő. Kiemelte, az igazgatónő 

érdeme, hogy ilyen közösséget tudott, nemcsak a központon belül, hanem a város felé is 

létrehozni. Elmondta, hogy bővülnek a programjaik, tevékenységeik, mégis teljes erőbedobással 

végzik a napi munkájukat a nehézségeik ellenére is. Gratulált a munkához, ami eddig megvalósult 

és ami meg fog valósulni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy voltak nagyon jó és kevésbé jó időszakai a 

Művelődési Központnak, a vezetés szempontjából is voltak közepes és voltak kevésbé jó 

időszakok, de a mostani a nagyon jó időszakok közé tartozik. Elmondta, hogy azt tanítják a 

cserkészet képzésein, hogy a vezetés elsősorban példa – ezt Teleki Pál mondta -, ez mennyire igaz 

a Művelődési Központra, hogy olyan vezető van, aki nemcsak kiadja a munkát, hanem rengeteg 

munkát is vállal. Gratulált munkájukhoz, legyen erejük és egészségük a következő hónapoknak 

és éveknek a munkáját ugyanezen színvonalon tudják végezni.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját és 2019. évi munkatervét. 

 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

62/2019.(IV.30.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Művelődési Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és 2019. évi 

munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.  
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4. Napirendi pont: Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen Bialkó Tibor tűzoltó ezredes urat és 

Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes urat, és megkérdezte, hogy a napirendi pont kapcsán van-e 

kiegészítés a leírtakhoz. 

 

Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság a 2018-as évben a jogszabályoknak megfelelően folytatta a szakmai 

tevékenységét. A tavalyi évben nagy fordulat volt, az országos törzsprogram keretén belül 

átadásra került szeptember 1-ei hatállyal a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs. Miután az őrs 

megkezdte működését a környező településekből 4 települést kapott meg vonulási területnek: 

Baskó, Sima, Erdőbénye és Szegi településeket, így nőtt a lakosság száma, akiket védenek és 

védeniük kell. Elmondta, hogy decemberben Iveco Magrius típusú, magasból mentő gépjárművet 

kaptak, január és február hónapban kiképzésre megkapták, március 1-ei hatállyal készenlétbe lett 

állítva, mely jármű a 21. századnak megfelelő technológiával rendelkezik. Elmondta, hogy a civil 

szervezetekkel, önkéntes egyesületekkel és a járásban lévő intézményekkel jó a kapcsolatuk, 

szívesen veszik a felkéréseket és igyekeznek eleget tenni. Elmondta, hogy a járásban az 

önkéntességet támogatják, kiemelte, hogy a megyében ők rendelkeznek a legtöbb egyesülettel. A 

tavalyi évben 15 egyesületet számoltak, és megalakult még egy, a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Ebben az évben még egy egyesület fog alakulni, az elbeszélgetés megtörtént, 

felvázolták, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik lesznek, ha elindulnak. Bízik benne, hogy 

létrejön a Széphalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Elmondta, hogy minden évben kiírásra kerül a 

Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázati lehetősége, 

megjelent áprilisban, a pályázat elkészítése van folyamatban.  

 

A polgármester megkérte a bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy tájékoztassák 

döntéseikről a Képviselő-testületet. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag –  javasolja az előterjesztés 

elfogadását a Képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k : 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte a bizottsági ülésen is, hogy nagyon sok egyesülettel, 

civil szervezettel dolgoznak együtt és nagyon jó az ifjúsággal a kapcsolat és a felkészítésük, ennek 

ellenére mégis sokkal több ellenőrizhetetlen, meghatározhatatlan tűzesest történt, miben látja 

ennek az ellentmondását, illetve mit lehet tenni ennek jobbátételére. 

 

Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes: Elmondta, hogy Sátoraljaújhelyi Járás területén tavaly 169 

vonulás ebből 54 tűzeset volt, 2019. I. negyedévében 86 vonulás ebből 59 tűzeset volt. A tavalyi 

évhez képest nem volt csapadékos sem a tél, sem a tavasz. A vetett, szálas területek száma és 

nagysága, ami tavaly víz alatt volt, azt most szárazság miatt hamarabb gyújtották meg. Elmondta, 
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hogy a promóciós anyagokat a központból megkapták, folyamatosan terjesztették, előadásokat 

tartottak, az összes elérhető fórumon megtették a figyelemfelhívást.  

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Gratulált a munkájukhoz, majd elmondta, hogy a volt Herukon 

ingatlanjában történt tűzesettel kapcsolatban, Ignéczi Zsolt tűzoltó alezredes válaszából megtudta, 

hogy volt tűzvizsgálat, de a tűzeset kapcsán nem történt feljelentés. Az esetről egy lakó videót 

készített erkélyéről, mely látható az interneten, hajléktalanok mozogtak ott, volt oka a tűzesetnek. 

Elmondta, hogy hasonló esetekben a feljelentést meg kell tenni. A másik esetben, húsvétkor a 

Majális Park felett lángolt az erdő. Odament a helyszínre és lángoló fatörzseket, maradványokat 

talált. Visszahívta a tűzoltókat és elvégezték az utómunkálatokat. Elmondta, hogy az erdőtűz 

száraz időben különösen veszélyes, s úgy gondolta, hogy a rendőrségnek át kellene adni az ügyet. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Herukon épületével kapcsolatban az 

önkormányzat lépett az ügyben, ahol a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az ÁNTSZ 

és az építési felügyelet, együtt volt egy közös bejárás, ami után nagy bírság került kiszabása a 

tulajdonos felé, akinek gondoskodnia kellene a tulajdonáról. Régóta bírságolják, mert ígért 

dolgokat, melyek nem kerültek betartásra, ezért az önkormányzat felvállalta, a vizsgálat el is 

indult. Elmondta, hogy az erdőtüzek érdekes dolgok, mert nehéz elkapni azt aki okozza. Erdő 

szélén élünk, és fokozottabb a veszély is. Van a városnak tűzoltósága és amikor szükséges, akkor 

ott vannak a helyszínen és szakmailag jól képzett csapatról van szó, s eddig mindig meg tudták 

oldani a nagyon nehéz feladatokat is.  

 

Csernai Ferencné képviselő 08:50 órakor távozott az ülésről.  

 

Bialkó Tibor tűzoltó ezredes: Elmondta, hogy a Tűzoltóság és a Kataszrófavédelem nagyon 

szigorú szabályok szerint végzik napi munkájukat. Tevékenységük belügyminisztériumi rendelet 

és belső szabályzat útján történik. Elmondta, hogy az említett Herukon esetében nem volt olyan 

tényező, mely tűzvizsgálati eljárás lefolytatását határozta volna meg. A tűzvizsgálati eljárás 

megindítását minden esetben a helyszínen lévő tűzoltási vezető határozza meg, ebben az esetben 

az ott tartózkodó kollégák több éves tűzoltási tapasztalattal rendelkeznek, nem láttak olyan 

körülményt, amely indokolttá tette volna az eljárás megindítását. Elmondta, hogy 

magánemberként is megtehető a feljelentés. Az erdőtűzzel kapcsolatban elmondta, hogy mindez 

a legfontosabb szabályok betartása mellett is előfordulhat, örült annak, hogy észlelte Képviselő 

úr, és értesítette a tűzoltókat. 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

63/2019.(IV.30.) határozata  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2018. évi tevékenységéről   
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadta.  

 

Csernai Ferencné képviselő 08:53 órakor visszaérkezett az ülésre, valamint Szamosvölgyi Péter 

polgármester távozott az ülésről, ezért az ülés vezetését Dankó Dénes alpolgármester átvette.  

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének elfogadására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: kérdezi a jegyzőt, mint előterjesztőnek van-e kiegészíteni valója. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Dankó Dénes alpolgármester kérte a Pénzügyi Bizottság 

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

 

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

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta az 

Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

64/2019.(IV.30.) határozata  

az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentését megtárgyalta, azzal egyetért és jelen határozatával 

elfogadta.  

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs 

és média tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: elmondta, hogy a korábbi éveknek megfelelően elkészült 

polgármester úr előterjesztése 

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte a bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy 

tájékoztassák döntéseikről a Képviselő-testületet. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja az 

előterjesztés elfogadását a Képviselő-testület számára. 
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Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el, így Dankó Dénes alpolgármester elfogadásra javasolta 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló 

tájékoztatását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

65/2019.(IV.30.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről   

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről készített tájékoztatót 

tudomásul vette.  
 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének tesz 

eleget, amikor az adott hivatal éves munkájára vonatkozó beszámolót ad közre. A tavalyi 

időszakot egyfajta átmeneti időszaknak nevezte és a Képviselő-testület és a bizottságok 

egyetértésével arra a beszámolási módra módosította a korábbi gyakorlatot, hogy mindig a tárgyi 

évben az előző teljes év kerüljön bemutatásra. A módosítás nemcsak azért jobban értékelhető, 

mert mindannyian inkább években gondolkodnak, és kevesebb befektetett energiával jár, hiszen 

az egyébként is kötelező adatszolgáltatásokat, statisztikai mutatókat nem kell megbontani a 

korábban bevett két félévből összeálló beszámolóhoz képest. Elmondta, a beszámolóban 

megmutatott szintén egyfajta nóvum, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, az 

osztályvezetők és a csoportvezetők szintén számot adnak a beszámoló keretén belül az adott 

osztályra vonatkozó tevékenységéről. Tehát a hivatal teljes tevékenysége, a jegyző egyfajta 

keretet adó gondolatai közé ékelt osztály-, illetve szervezeti egységbeszámolók összességét 

jelenti. Elmondta, hogy pozitív visszajelzést, támogatást kapott a Képviselő-testülettől, a 

bizottságoktól, hogy valamilyen módon teremtődjön meg az átláthatóság, az 

összehasonlíthatóság. Fontos dolog még az egyesített belső struktúra az egyes osztályok 

beszámolója tekintetében. Tehát a feladatok, a tevékenységek, hatáskörök, ügyiratszámmal 

alátámasztva, illetve a személyi és tárgyi struktúra, az eredmények, adott esetben a sikerek. Ez a 

váz, amire felfűzetett a 2018. évre vonatkozó hivatali beszámoló. Azt gondolja, hogy egy XXI. 

századi mentalitásában, gondolkodásában folyamatosan megújulni kész és képes hivatalra van 

szükség, amely megfelelő módon, szakszerű jogalkalmazás útján az állampolgárok legnagyobb 

megelégedésére végzi a munkáját, még akkor is, hogyha egy-egy állampolgári kérést nem mindig 

lehet az állampolgárok óhajának megfelelően elbírálni. Ha ez így működhet, ezt a magas elvárt 

szintet sikerül teljesíteni, akkor a hivatal minden köztisztiviselője méltán tarthat igényt az 

állampolgárok részéről a közszolgálatra vonatkozó megbecsülésre.  

 

A polgármester megkérte a bizottságok elnökeit, akik a napirendet tárgyalták, hogy tájékoztassák 

döntéseikről a Képviselő-testületet. 
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Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja az 

előterjesztés elfogadását a Képviselő-testület számára. 

 

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

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

  

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

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

 

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

szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztést 

elfogadását, valamint ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntését, mely szerint 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést. 

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy milyen nagy létszámú a közszférában a 

részmunkaidős foglalkoztatott köztisztviselők. Látható jelei vannak a műszaki, építészeti 

megoldásoknak, komoly változások történtek az elmúlt év folyamán. Kifogását jelezte a hivatal 

munkájával kapcsolatban, az útellenőr szolgálat és a világítás kapcsán. 

 

09:03 órakor Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen már jegyző úr tájékoztatta 

Pasztorniczky István képviselő urat, hogy a projektmenedzsment való részvétel okán kellett, hogy 

a kollégánknak megbontsuk a foglalkoztatását, így lehetett elérni, hogy a kollégánkat be tudjuk 

vonni a pályázati megvalósítás projektmenedzseri feladataiba. Elmondta, hogy egy igen sűrű 

esztendőn van túl a Polgármesteri Hivatal, valóban sok szervezeti átalakulás történt meg az elmúlt 

esztendőben, ezért voltak látható jelei, hogy az új struktúra miatt egy picit keresni kellett az irányt. 

Elmondta, hogy az év végére teljes mértékben, megtalálták, hogy jegyző úr vezetésével milyen 

szellemben és hogyan kellene a jövőben együtt dolgozni. Elmondta, hogy képviselő úr is említette, 

hogy vannak szemmel látható jelei az ügyféltér kialakításával, az ügyfélfogadás rendjének és 

módjának megváltoztatásával egyre több olyan technológiát próbáltak alkalmazni, ami a 

mindennapi életet könnyíti és lesznek további előrelépési lehetőségek. Megköszönte a hivatal 

vezetésének, a jegyző úrnak, aljegyző asszonynak, az osztályvezetőknek, a csoportvezetőnek az 

elmúlt év munkáját, elmondta, hogy eredményes évet zárt a Polgármesteri Hivatal. Megjegyezte, 

hogy ne lankadjon a tettvágy, és így legyen a jövőben is.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester az ülés vezetését átvette. További kérdés, vélemény nem 

hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

66/2019.(IV.30.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri 

Hivatal 2018. évi tevékenységéről készített tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés közoktatási intézmény átszervezésének véleményezésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérdezi a jegyzőt, mint előterjesztőt van-e kiegészítése? 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a  Nevelési-Ifjúsági 

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

 

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

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

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

közoktatási intézmény átszervezésének véleményezéséről készített előterjesztést. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

67/2019.(IV.30.) határozata  

közoktatási intézmény átszervezéséről  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (4) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve 

– mint ingatlan tulajdonos önkormányzat – támogatja a Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi 

Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában intézményátszervezés 

keretében pályaorientációs évfolyam indítását, a Szerencsi Szakképzési Centrum 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 

intézményátszervezés keretében OKJ szerinti új szakképesítés — 54 723 01 Gyakorló 

mentőápoló — bevezetését a 2019/2020-es tanévtől kezdődően. 

 

 

 

 

 



13 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte az előterjesztőt, Bartus Tímea osztályvezető 

asszonyt, megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése a napirendi pont kapcsán. 

 

Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének távollétében, Kracson Norbert képviselő urat, hogy 

tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéseiről.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, melyben javasolja, hogy  

I./1.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Fényes 

Zsanett 1062 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Csokonai utca 27. szám alatti, kivett 

lakóház, udvar megnevezésű ingatlant. 

I./2.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Földesi 

Sándorné, Földesi Nadinka és Földesi Edina tulajdonát képező 1747 hrsz-ú, természetben 

Sátoraljaújhely, Pataki u. 33. alatti lakóház, udvar megnevezésű, összkomfortos 

komfortfokozatú ingatlant. 

I./3.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Bényei Gábor 

½ és Bényei Dániel ½ tulajdonát   képező sátoraljaújhelyi 837, 838 és 839 helyrajzi számú, 

kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat. 

I./4.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Repei József 

½ és Repei Józsefné ½ tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 829 hrsz-ú, természetben 

Sátoraljaújhely, Bethlen G. u. 5. szám alatti kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlant. 

I./5.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete vásárolja meg Virág László ½ 

tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 2777 hrsz-ú, a természetben Sátoraljaújhely, Fejes 

István u. 4. szám alatti, lakóház, udvar művelési ágú ingatlanrészt. 

I./6.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne vásárolja meg Nagy 

Sándorné tulajdonában álló 2888/A/3 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Táncsics tér 2. 

fsz. 3. szám alatti ingatlant. 

II./1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne idegenítse el a tulajdonában 

álló 492/A/2 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely Jókai u. 2. szám alatti, 41 m2 

alapterületű lakást. 

II./2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne idegenítse el a tulajdonában 

álló 593/1 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely Hunyadi u. 2 alatti, 52 m2 alapterületű 

önkormányzati lakást. 

 

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.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k : 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy szembehelyezkedik a bizottság álláspontjával, az 

I./3. pont esetében a három építési telek megvásárlására kerülhetne sor. Azt javasolta, hogy az 

osztály által javasolt 2 millió forint vételáron vegyék meg a három ingatlant. Indoklásában 

elmondta, hogy igaz, van elővásárlási joga az önkormányzatnak, de ha külön-külön kezdené 
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értékesíteni a tulajdonos, akkor döntene az önkormányzat az elővásárlási jog érvényesítése 

mellett, akkor előfordulhat, hogy magasabb összeg jön ki, mint jelen állás szerint. Elmondta, hogy 

célszerűbb lenne ezt a három beépíthető ingatlant megszerezni.  

Elmondta, hogy az I./4. pont esetében van egy 5 millió forintos felajánlott érték, ettől eltér az 

önkormányzat értékbecslése, illetve az elővásárlási jog él. Elmondta, hogy szerepel egy 

megjegyzés az előterjesztésben, hogy az ingatlant 3,4 millió forintos jelzálog terheli. Javasolta, 

hogy ha úgy dönt a Testület az adás-vételről, akkor egyeztetni kell a tulajdonossal, hogy az 

önkormányzat csak per/tehermentes állapotban veszi meg. Abban az esetben, ha a felajánlott 5 

millió forint fedezi, akkor kiegyenlítésre kerül a jelzálog, ha ettől magasabb – nem lehet tudni, 

hogy befizették-e a jelzálogot, vagy nem, vagy mennyi van befizetve – természetesen nem 

javasolja a megvételét. Elmondta, hogy most csak arra kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, 

hogy a jelzett 5 millió forintos áron vásárolja meg az önkormányzat.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy az I./5. pont esetében a bizottság véleményét 

rosszul tolmácsolta, kérte vegyék le a napirend pontok közül, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály kezdjen tárgyalni a tulajdonossal az ingatlan rossz állaga 

miatti értékmeghatározás tekintetében.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Az I./1. ingatlanhoz kapcsolódva, megfontolásra javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a zsákutca végén lévő ingatlan megvásárlása lehetővé tenné az utca 

megnyitását, mivel az Epreskert és a Csokonai utcákat csak egy járda köti össze.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy az ingatlan az utca végén balra található, az 

Epreskert utcához, esetleg további tervekben szerepel egy összekötés, akkor jobb oldalon van egy 

ingatlan, de az önkormányzati tulajdonú, ahol bérlők laknak. A bizottság azért nem javasolja az 

ingatlan megvásárlását, mert egyéb bejegyzések találhatók az ingatlanon, aminek kapcsán később 

más módon is lehet élni a tulajdonba kerülés lehetőségével.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Összegzésként elmondta, hogy volt egy helyesbítés az I./5. 

pontban lévő ingatlannal kapcsolatban, melyet mindenki megértett, a bizottság újra tárgyalja és 

újra a Képviselő-testület elé kerül majd.  

 

További kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester először az I./3. 

és az I./4. pontban szereplő ingatlanok kapcsolatban, elfogadásra javasolta a módosító indítványt, 

azon érvek alapján, melyeket az alpolgármester úr elmondott.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2019.(IV.30.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Bényei Gábor ½ és Bényei Dániel ½ tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 

837, 838 és 839 helyrajzi számú, Bethlen G. utcában lévő, „kivett, beépítetlen terület” 

művelési ágú ingatlanokat. 

Vételár: 2.000.000,- Ft 

Felhatalmazza: a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2019.(IV.30.) határozata 

felajánlott ingatlan megvásárlásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Repei József ½ és Repei Józsefné ½ tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 

829 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Bethlen G. u. 5. szám alatti „kivett lakóház, 

udvar” művelési ágú ingatlant. 

Vételár: 5.000.000,- Ft 

Felhatalmazza: a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester a két módosító indítvány kivételével a bizottság által 

beterjesztett javaslatokat bocsátotta szavazásra.  

 

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

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fényes Zsanett tulajdonát képező 

1062 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Csokonai utca 27. szám alatti ingatlan 

felajánlására irányuló kérelmét elutasította. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

71/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Sándorné, Földesi 

Nadinka és Földesi Edina tulajdonát képező 1747 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, 

Pataki u. 33. szám alatti ingatlan felajánlására irányuló kérelmét elutasította. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

72/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Virág László ½ tulajdonát 

képező sátoraljaújhelyi 2777 hrsz-ú, a természetben Sátoraljaújhely, Fejes István u. 4. szám 

alatti, „lakóház, udvar” művelési ágú ingatlanrész ingatlan felajánlására irányuló 

kérelmében az ingatlan adás-vételéről szóló döntést elhalasztotta az alábbiakban felsorolt 

kérdés tisztázása érdekében:  

- Felhívja a Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályt folytasson tárgyalásokat a 

tulajdonossal az ingatlan rossz állaga miatti értékmeghatározás tekintetében.  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

73/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Sándorné tulajdonában álló 

2888/A/3 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Táncsics tér 2. fsz. 3. szám alatti ingatlan 

felajánlására irányuló kérelmét elutasította. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló 492/A/2 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Jókai u. 2. 

szám alatti, 41 m2 alapterületű ingatlant nem idegeníti el. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2019.(IV.30.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló 593/1 hrsz-ú, természetben Sátoraljaújhely, Hunyadi u. 2 

alatti, 52 m2 alapterületű ingatlant nem idegeníti el. 

 

Dankó Dénes alpolgármester és Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 09:16 órakor távozott az 

ülésről.  

 

 

 

10. 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. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

76/2019.(IV.30.) határozata  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
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11. Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van két téma, amit feltétlenül meg kell 

beszélni, az egyik a jelenleg érvényben lévő helyi építészeti szabályzat - nem az új ami előkészítés 

alatt van és a TAK-ra vonatkozó részről szól -, melyet  több esetben szükséges módosítani, ahhoz, 

hogy olyan lépéseket tudjanak megtenni, amivel elősegítik azon ingatlanok további fejlesztését. 

Átadta a szót dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző úrnak.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy folyamatban a helyi építési szabályzat teljes 

átfogó revíziója, a településszerkezeti terv felülvizsgálata, ennek várható lezárása ez év végén 

történhet meg. Lényegesnek tartotta, hogy a Képviselő-testület egy határozatot hozzon, hogy a 

meglévő hatályos építési szabályzatát módosítsa. Ezen határozatot követően egy következő 

határozatban a Képviselő-testületnek meg kellene határoznia azt a 4 fejlesztési területet, ami még 

az év végi átfogó felülvizsgálatot megelőzően, módosítással kíván lehetőleg egy egyszerű 

eljárásban 2-3 hónapon belül módosítani. Elmondta, hogy melyek ezek a területek:  

A Várhegy Üdülő turisztikai jelentősége vitán felül áll. A Várhegy Üdülő tekintetében felmerült 

tulajdonosváltást követően annak szükségessége, hogy az ott jelenleg két helyrajzi számon 

szereplő ingatlan, illetve a két helyrajzi szám eltérő jellege okán övezeti besorolása más övezeti 

besorolást kapjon, s mivel turisztikai jelentőségű, ezért kiemelt fejlesztési területté történő helyi 

döntés szükséges e tekintetben.  

A Deák utcán a sátoraljaújhelyi 406. HRSZ-ú ingatlan egy tanoda, amelyet a Piarista Rend 

Magyar Tartománya szeretné erre a célra hasznosítani. Jelenleg folyamatban van ennek tervezése, 

illetve ezzel kapcsolatos fejlesztés, de szükséges ennek a területnek is a módosításba történő 

bevonása.  

A MOL kút mellett található egy „félbehagyott lakópark”, mindenki által ismert. Ebben az ügyben 

sem kellene megvárni az év végét, itt a lakhatással, ebből adódóan a népességpolitikával, 

letelepedéssel kapcsolatos okokból szintén javasolt a kiemelt fejlesztési területté történő 

nyilvánítás.  

A mindenki által ismert Bortemplom épülete is egyfajta kiemelt beruházás kellene, hogy legyen 

a hozzá kapcsolódó rudabányácskai ingatlannal.  

Ez a döntés megalapoz egy egyszerű eljárást, amelyben elkészülnek a mérnöki munkaanyagok, 

megtörténik a helyi partnerségi egyeztetés szabályai szerinti egyeztetés a lakossággal, az érintett 

fórumokkal, a szakhatóságokkal, valamint közreműködik a helyi és az állami főépítész. 

Elmondta, hogy az eljárásrend a korábbi teljes eljáráshoz képest egyszerűsödik és gyorsítható, és 

ezzel szolgálja a Képviselő-testület törekvését, a célnak mielőbbi elérését. Elmondta, hogy azért 

nincs írásbeli előterjesztés, mert április 29-én késő délután értek vissza Nyíregyházáról az 

építéshatósági kollégákkal, a fejlesztési csoportvezetővel, ahol egy nagyon eredményes 

egyeztetésen vettek részt, valamennyi településrendezési eszközök továbbvitelével és az említett 

4 fejlesztéssel kapcsolatban.  

Elmondta, hogy a szóbeli előterjesztés és a rövid határidő indokolja, A Képviselő-testület a 

második határozatban rendelkezne arról, hogy a polgármester és a főépítész megkapja a 

felhatalmazást, a határozatnak megfelelően hozzák meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 09:24 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte az előterjesztést, elmondta, hogy egyértelműen 

elmondta jegyző úr, hogy milyen területekről van szó, és mi az oka ennek sietségnek. 

Megkérdezte van-e kérdés, vélemény a témával kapcsolatban.  
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Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a MOL kút felett elkezdett építkezés 

esetében van-e konkrét fejlesztési szándék, ki a jelenlegi tulajdonosa, és csak erre a területre 

vonatkozik a fejlesztési terület vagy kibővített területre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy jelenleg az adott ingatlanra vonatkozik a 

kiemelt beruházási fejlesztési lehetőség, új tulajdonosa van a területnek, van helyi képviselője is, 

akik megkeresték, hogy az eredeti koncepciónak megfelelően történne a fejlesztés. Elmondta, 

hogy a betonalap, ami évek óta kivan téve az időjárásnak, egyáltalán használható lesz-e, ezt majd 

eldöntik, a lényeg, hogy beruházni szeretnének. Lakóházas övezetként szeretnék hasznosítani a 

területet. Ezért kell az önkormányzat segítsége, mert most van akaratuk, valamint más területekkel 

kapcsolatban nem érkezett a beruházótól igény.  

 

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

elmondott szóbeli előterjesztését elfogadásra javasolta és szavazásra bocsátotta. 

 

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

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

77/2019.(IV.30.) határozata 

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.2.) önkormányzati 

rendeletének, valamint a településszerkezeti tervének jövőbeni módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 

8/2015. (V.2.) önkormányzati rendeletének, ezen felül településszerkezeti tervének 

módosítását elrendeli. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

78/2019.(IV.30.) határozata  

egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt hatáskörben eljárva kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja sátoraljaújhelyi 10983/1. helyrajziszámú; sátoraljaújhelyi 406. helyrajziszámú; 

sátoraljaújhelyi 7640 és 1853/1. helyrajziszámú; sátoraljaújhelyi 3533/1. helyrajziszámú 

területeket. 

Felhatalmazza: a Polgármestert és a Főépítészt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely városában Húsvétkor is 

mindenkinek ugyanakkor és ugyanazon a napon viszik el a szemetet. Az időjárás nem tántorítja 

el a szolgálatot, hogy elszállítsa a szemetet határidőben. Mindenkinek van sárga kukája, 

kéthetente viszik el, adnak zsákot a zöld hulladék elszállíttatásához. Az zöld hulladék hosszának 

megfelelően összekötve adott napon térítésmentesen elviszik. A kommunális hulladékot pedig a 

némahegyi telephelyen a szolgáltató minden esetben átveszi. Az utcákon a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek stabil helyen vannak, valamint évente kétszer bejelentés alapján, 

konkrétan egyeztetni kell, még a guberálók előtt házhoz jönnek és nem kell érte fizetni. Elmondta, 



19 

 

hogy legalább 40 közmunkás dolgozik a város takarításán, mégis úgy vette észre, hogy nem 

csökken az illegális hulladék mennyisége és a lerakó pontok száma az elmúlt időszakban. 

Kérdezte, hogy ha mindenkinek van szerződése a szolgáltatóval, minek kell kidobni a szemetet a 

Ronyva partjára? Elmondta, hogy intézkedési terv készül, megoldást keres a helyzetre. A tisztaság 

és a rend érdekében kezdeményezi, hogy a Képviselő-testülettel közösen, az önkormányzat 

szervezésében induljon el egy konkrét napon, egy héten keresztül a városra és a hozzá tartozó 

területekre vonatkozó közterülettakarítási programot, egyeztetve a közútkezelővel és az ÉVIZIG-

el is. Kérte jegyző urat, hogy bízzon meg egy 3 fős stábot, akik a társszervekkel vegyék fel a 

kapcsolatot, illetve levezényelni a programnak a lebonyolítását. A Városellátó Szervezet 

bevonásával zsákok, kesztyűk megvétele, beszerzése szükséges. Meg kell kérni az iskolák 

vezetőit, a tantestületeket, a diákokat, hogy vegyenek részt az akcióban, az akciósorozatban. 

Elmondta, hogy ez egy indítása lesz a programnak, amiről egy szórólapot fognak eljuttatni minden 

lakóhoz, hogy még egyszer tájékoztassák az itt élőket, hogy milyen lehetőségük van a szabályos 

szemétszállításra, illetve újabb ellenőrzést kell indítani a szerződések és a kukák meglétével 

kapcsolatban. Elmondta, hogy nem kampányszerű, hanem következetes munkára van szükség, 

hogy mindenki megszokja, hogy rend és tisztaság legyen. Kérte a Képviselő-testületet, hogy 

vegyenek részt a programban és segítsenek minél több ember bevonni az akciókba. Elmondta, 

hogy kétszer, háromszor több szemetes kukát kell kihelyezni a városban, valamint szeretné, hogy 

ez az akciósorozat több éves program legyen.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy egyetért a célkitűzéssel. Nincs információja, hogy 

mennyire volt hatékony a korábbi felmérés, arra vonatkozóan, hogy célzottan kellene a problémát 

kezelni.  

 

Szőnyi István képviselő: Maximálisan egyetért a programmal, elmondta, hogy a Kazinczy Ferenc 

Ált. Iskola megelőzte ezt, a „DÖK-Nap” keretében, polgármester úr javaslatára a Kálvárián 

gyűjtöttek szemetet a gyerekekkel. Szerencsére akkor jött a szemétszállító és el is vitték. 

Egyetértett azzal, hogy növelni kell a kukák számát a városban, elmondta, hogy a kórház hátsó 

parkolójába két kuka került kitételre és kevesebb lett az eldobott szemét, igénybe veszik, ha van 

lehetőség. Elmondta, hogy fel kell térképezni az illegális lerakó helyeket, és rögzíteni, hogy kik 

dobják el a szemetet.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy másképp kapcsolódik a témához. Elindultak a 

kerti munkák, a piacon sok virág fogy, megkezdődött az ablakok, erkélyek, utcák, előkertek 

csinosítása. Elmondta, hogy a Közterületfelügyelettel együtt a Virágos Város akció és a tiszta 

akció munkálatainak az előkészítését megoldja. Felhívással élt a lakosság részére, hogy 

vigyázzanak környezetükben a rendre, a tisztaságra, az utcákon versenyben vannak kertek, 

előkertek, erkélyek, ablakok. Elmondta, hogy a nyáron értékelni fognak és télen eredményt 

hirdetnek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a ZHK is partnere lesz-e a 

közterülettakarítási programban. Elmondta, hogy a Károlyi lakótelepen közmegelégedésre 

elkészült a szilárdburkolatú parkoló, akkor a kivitelező elbontotta a szegéllyel együtt az előzőleg 

odatelepített fagyal sövényt is. Elmondta, hogy ígéretet kapott a Városellátó Szervezettől, hogy 

pótolni fogják, s említette, hogy időjárás szempontjából már ideje lenne. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Válaszként elmondta, hogy jelezni fogja a kérést a 

Városellátó igazgatójának. Továbbá jelezte, hogy Szász képviselő úr kérésének megfelelően, 

2019. május 9-én csütörtökön 9 órától meg lehet kezdeni a bejárást a dűlő utakkal kapcsolatban.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 09 

óra 45 perckor berekesztette.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

     jegyző       polgármester 

 


