
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-24/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről 

 

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

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

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. május 17. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak:   
   Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

   Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Schweitzer Tamás 

   Palicz István 

   Róth József 

Szőnyi István 

Sebes Péter  

Szász József 

képviselők 

 

Távol voltak:   Szőnyi István  

Pasztorniczky István  

képviselők 

 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető. 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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

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

mert 12 képviselőből 10 képviselő jelen van. Elmondta, hogy kérés érkezett egyebek napirend 

felvételéről. 

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra 

bocsátotta a napirendi pontot a javasoltak szerint. 
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S z a v a z á s :  A Képviselő-testület 10 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 a TOP-7.1.1-16-H-018-3 kódszámú, „Sport célú eszköz és infrastruktúra 

fejlesztés” tárgyú pályázat támogatására (szóban)  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző   

 

2. Egyebek  

 

 

 

1. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-018-3 kódszámú, „Sport célú eszköz és infrastruktúra 

fejlesztés” tárgyú pályázat támogatására (szóban)  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Átadta a szót az előterjesztő Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna 

aljegyző asszonynak.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely 2017. évben sikeresen 

pályázott az irányító hatóság által közzétett kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, 

helyi közösségszervezés helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó felhívású pályázatra, ez a CLLD 

pályázat több EFOR és EFA, ESZA jellegű beruházást takar. Jelen pályázatban a sport és eszköz 

infrastrukturális felhívásra nyújtott be pályázatot a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont. A 

pályázatban a Falmászó Központ alagsorában kialakításra kerülne egy wellness részleg, ezen belül 

egy merülő medence, jakuzzi, szauna, illetve az ezzel szomszédos személyzeti szoba és 

mellékhelyiségek területének felújítása és mozgáskorlátozottá tétele történne meg. A beruházás 

100%-os állami támogatottságú. Az önkormányzat támogató határozata kötelező mellékletét képezi 

a pályázatnak, ezért van szükség a Képviselő-testület támogatására.  

 

Dankó Dénes alpolgármester 8:03 órakor távozott az ülésről. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy csak egyesületek pályázhatnak. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az egyesületekre vonatkozó pályázati 

felhívás más, az kulturális célú rendezvények és programok megvalósítása. Ezek a felhívások most 

vannak minisztériumi elfogadás alatt, itt intézmény nyújthat be pályázatot.  

 

Dankó Dénes alpolgármester 8:06 órakor visszaérkezett az ülésre. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Róth József képviselő: Elmondta, hogy támogatóható az ötlet, de örülni fognak-e a szomszédos 

hotelben a hasonló beruházásnak.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van a Hotel Hunorban wellness részleg, ami 

hozzá tartozik az elfogadható ellátáshoz. Elmondta, hogy jó hír, hogy ebben az évben is teltházzal 

fog működni a szállás a Mászófal Központban. Tetszését fejezte ki a szolgáltatásbővítéssel 

kapcsolatban. Elmondta, hogy jó lehetőség lenne saját erőből szálláshelyeket kialakítani a Magas-

hegyi Turisztikai és Sportközpont közelében.  

 

Lukács Tamás képviselő: Elmondta, hogy nem biztos a Hunor Hotelnek és a környező 

szálláshelyeknek jó lesz, veszteségesek lehetnek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Falmászó Központ jelenleg bakancs 

turistaszállás kategória, mégis igénybe veszik a szolgáltatást. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy a 

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont pályázatának benyújtását támogatja a Képviselő-testület. 

A fejlesztési elképzeléseket megismerte, ezekkel egyetért, és a pályázat 100% intenzitásán felül 

felmerülő – kötelező nyilvánosság biztosítása – esetleges költségeket önerőből biztosítja a Magas-

hegyi Turisztikai és Sportközpont és ehhez Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárul.   

 

 

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

javasolta a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont TOP-7.1.1-16-H-018-3 kódszámú, „Sport célú 

eszköz és infrastruktúra fejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásának támogatását.   

 

 

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

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2019.(V.17.) határozata 

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont TOP-7.1.1-16-H-018-3 kódszámú, „Sport célú 

eszköz és infrastruktúra fejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zemplén Kalandpark 

költségvetési szerv alapítója a TOP-7.1.1-16-H-018-3 kódszámú „Sport célú eszköz és 

infrastruktúra fejlesztés” elnevezésű TOP CLLD helyi felhívásra a Magas-hegyi 

Turisztikai és Sportközpont által benyújtott pályázat fejlesztési elképzeléseivel egyetért, 

azok megvalósulását támogatja.  

Tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben jóváhagyott támogatáson felül 

felmerülő költségeket a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont saját költségvetéséből 

biztosítja.    

 

 

 

2. Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Átadta a szót Palicz István képviselő úrnak. 
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Palicz István képviselő: Elmondta, hogy sokan láthatták Sátoraljaújhelyben az építkezést a 

Kazinczy Ferenc utcán a temetőhöz közel, amelyről úgy gondolta, hogy a szépérzéket bántja. 

Elmondta, hogy szépül a temető, megújult a Hősök temetője, valamint a turisták által járt területről 

van szó, sokan járnak a temetőre, nemcsak a Sátoraljaújhelyiek. Úgy tudta, hogy a kerítésépítéshez 

nem kell építési engedély, és elmondta, hogy a városban már van több oroszlánnal ellátott kerítés. 

Elmondta, hogy a főépítész úr tud-e ebben a témában lépni, lehet-e helyi rendeletet hozni, 

ugyanúgy, mint a temetői síremlékek esetében. Megkérdezte, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, 

hogy megakadályozni, vagy a későbbekben megakadályozni az ilyen jellegű kerítésépítést.  

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy jelenleg a helyi kerítésépítés nem engedélyköteles, a 

helyi építési szabályzat nem ad jogalapot. Elmondta, hogy folyamatban van a település arculati 

kézikönyv elkészítése, amely csak javaslatot tesz a kerítésen és homlokzaton elhelyezendő 

elemekre. Elmondta, hogy amikor elkészül az arculati kézikönyv, akkor egy településképi rendeletet 

fog elfogadni a Képviselő-testület, amelyben korlátozva lesz a településkép védelmében az összes 

kerítésen, homlokzaton elhelyezendő elem, valamint mit lehet és mit nem. Elmondta reméli, hogy 

elkészül ebben az évben a település arculati kézikönyv. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

V é l e m é n y e k :  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy visszamenőleges hatállyal lehet. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az átmeneti időszakra alkotni egy rendeletet, 

amiben díszítő és kerítéselemről szól, tudomásul veszi. A kerítésen és a homlokzathoz tartozó 

minden díszítő elem elhelyezése esetén a főépítész hozzájárulása szükséges.  

A rendelet addig van érvényben ameddig a Kormányhivatal nem mondja, hogy nem jó.  

Elmondta, hogy a mai nap levelet kell küldeni mind a két ingatlan tulajdonosának, hogy vegyék le a 

kőfalról és mostantól kezdve bejelentésköteles. 

Elmondta aljegyző asszonynak, hogy készítse elő mind a két ingatlan esetében, hogy ki építkezett, 

ki volt a vállalkozó, ki lett-e fizetve, befizették-e az adót, hol vannak a számlák, és vegyék fel a 

kapcsolatot a NAV-al. Továbbá vagyonvizsgálatot kell indítani, van-e jövedelmük. Szakértő nézze 

meg kívülről mekkora értékű volt az építkezés.  

Elmondta, hogy a Kazinczy utca végén, a körfogalomnál lévő utolsó ingatlanban élők 

kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Felszólítás, bírság kiküldése szükséges, a 

közterületfelügyelet látogassa őket rendszeresen.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy az a kerítés, amit építettek a végén kifelé van egy 

építmény, amin is van egy oroszlán. Elmondta, hogy a telekhatárt vizsgálná, hogy a kerítés milyen 

nyomvonalon épült.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy mennyi a beépíthetőség és mennyi van beépítve, 

valamint kívülről nem felmérhető, szemmel látható, hogy több lett az építmények száma.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy rendeletet alkot, arra vonatkozóan, hogy új 

építés vagy felújítás esetén kerítés és homlokzat egyéb díszítő elemei elhelyezése előtt a főépítész 

hozzájárulása szükséges. Ez addig tart ameddig a helyi építési szabályzat és az arculati kézikönyv 

nem került elfogadásra.  
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzati rendelete a kerítést és homlokzatot érintő 

díszítőelem elhelyezéséről.  

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 10 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete  

a kerítést és homlokzatot érintő díszítőelem elhelyezéséről 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 

 

 

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

ülést 8 óra 18 perckor berekesztette.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 

 


