
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-27/2019. 

 

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 Dísztermében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. június 11. napján 7:45 órakor 

 

Jelen vannak:   
   Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné  

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

   Pasztorniczky István  

Róth József 

   Schweitzer Tamás 

Szőnyi István 

képviselők 

 

Távol voltak:   Palicz István 

Sebes Péter  

Szász József 

képviselők 

 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető, Pálinkásné Szalánczi 

Gyöngyi tagintézmény-vezető B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi 

Tagintézménye.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Bartus Tímea Műszaki és 

Vagyongazdálkodási osztályvezető, Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi tagintézmény-vezető B.A.Z. 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye.  

 

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 9 képviselő jelen van. Kérte a Képviselő-testületet, hogy az 1. és a 2. 

napirendi pont sorrendjének cseréje szerint a 2. napirendi ponttal kezdjék a rendkívüli testületi ülést. 
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Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra 

bocsátotta a napirendi pontot a javasoltak szerint. 

 

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 az intézményvezetői pályázat véleményezésére  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

2. Előterjesztés építési tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására   

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okirata 

módosítására  
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

4. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

1. Előterjesztés az intézményvezetői pályázat véleményezésére  

  

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye magasabb vezetői megbízására Pálinkásné Szalánczi 

Gyöngyi nyújtott be pályázatot, köszöntötte az ülésen, megkérdezte, van-e kiegészíteni valója a 

pályázatát illetően.  

 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi tagintézmény-vezető: Elmondta, hogy az idei tanévben ünnepli a 

35 éves munkáját gyógypedagógusként, tagintézmény-vezetőként.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a bizottság véleményezte-e. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Pünkösd miatt nem üléseztek az érintett 

bizottságok.   

 

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

javasolta a  B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye magasabb 

vezetői megbízására beadott pályázati anyag és a pályázó személy támogatását.   

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2019.(VI.11.) határozata 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye 

álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi Tagintézménye magasabb 

vezetői megbízására, Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi által benyújtott pályázatot támogatja. 

 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges adminisztratív teendőket lássa el. 

Határidő: 8 nap 

 

 

2. Előterjesztés építési tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására   

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy egy adás-vételi szerződés tervezése vonta oda a 

figyelmet, erre a telekkönyvre vonatkozóan célszerű volna rendelkezni és biztosítani a későbbi 

feladatellátást az önkormányzat részére. Elmondta, hogy a jelen építési szabályzat felülvizsgálata 

zajlik, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján tilalmat lehet bevezetni. 

A tilalom kéttípusú, az egyik a változtatási tilalom, amely sokkal szélesebb és erősebb 

jogintézmény, szemben az építési tilalommal. Elmondta, hogy a változtatási tilalom teljesebb 

kötelezettség és kötöttség a telekkönyv tekintetében, maga a jogalkotó mondja azt, hogy nem jár, 

nem fizetendő kártalanítás, bárki az önkormányzathoz fordul e rendelet miatt, akkor a törvény 

erejénél fogva kizárt az ő érdekérvényesítése. Az építési tilalom esetén pedig egyedileg kell 

értesíteni az érintetteket.  

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a változtatási tilalom alá eső területen nem lehet sem 

bontani, sem bármilyen bővítményt, átalakítást végezni, értéknövelő beruházást és olyan 

munkálatokat sem, amelyek építési engedély nélkül végezhetők. Elmondta, hogy az építési tilalom 

esetén lehet olyan tevékenységet végezni, ami nem engedélyköteles.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy elnyert pályázatról, megkezdett beruházásról van 

szó, ezért a rendeletnek visszahatálya nincsen, nem fogja az önkormányzat intézményét korlátozni, 

azonban mindenki mást korlátozni fog.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy mi az, ami a feladatellátást szolgálja, bővítés 

a Sportcsarnok felé.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy több lehetőség van, nem kizárható, hogy a 

Sportcsarnok és a Liget tér reintegrálható lenne. Elmondta, hogy nem kizárható egy nagyobb 

Sportcsarnok építése, amihez szintén helyre van szükség. Elmondta, hogy az Egyesített Szociális 

Intézményén belül van egy nyugdíjas nappali foglalkoztató és a fogyatékosok napközije, ahol sokan 

vannak és kemény munka azoknak, akik velük foglalkoznak. Elmondta, hogy előbb-utóbb bővíteni 

kell a helyüket, de a legegészségesebb lenne, ha egy önálló építmény létesülhetne zöld területtel.  
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Dankó Dénes alpolgármester: Megkérdezte, hogyha bármikor úgy alakul a jövőben, hogy az 

Egyesített Szociális Intézmény pályázati forrást talál, bővítené épületét vagy újat építene 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon, akkor a rendelet visszavonható és módosítható. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a jelenlegi építési szabályzat felülvizsgálata 

folyamatban van, a megbízott vállalkozó akként nyilatkozott, hogy az év végéig, remélhetőleg a 

decemberi testületi ülésig sikerül hatályba léptetni, a rendeletet elfogadni, akkor önmagától 

megszűnik a változtatási tilalomról szóló rendelet, mivel benne lesz az új építési szabályzatban.  

 

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

javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről a 

megadott területekre.  

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelete  

változtatási tilalom elrendeléséről  

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
 
 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okirata 

módosítására  
 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy május 29-én döntött a Képviselő-testület a 

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi 

átszervezéséről, azon belül a Pöttömke Biztos Kezdet Gyermekház feladatát az óvoda intézménynél 

való megszüntetését és áthelyezését a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményhez, melyről a 

szakmai egyeztetés megtörtént. Elmondta, hogy igazgató asszony távollében jelezte azt az igényt és 

javaslatot – mely elfogadásra került –, hogy mihamarabb kerüljön az Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény Alapító Okiratába az alaptevékenység megjelölése, hogy már a nyár 

időszakában megtudja kezdeni a feladatellátás szervezését. Elmondta, hogy az Alapító Okirat egy 

rövid szöveges résszel és a 4.4. pontban a táblázat egy sorral bővül.   
 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta a 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását.  

 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2019.(VI.11.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásban működő Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézmény Módosító Okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyta. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Felhívta a jegyzőt, a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

4. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Bobik Józsefné ajánlotta fel a Thököly u. 2. 

1/1. szám alatti ingatlanát, az értékbecslés összege 1.809.480,- Ft. Elmondta, hogy Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 500.000,- Ft-ot a tulajdonos nem 

fogadta el, a lefolytatott tárgyalás alapján 1.500.000,- Ft vételáron értékesíti. Elmondta, hogy a cél a 

kábítószer, a tudatmódosító szerek árusításának megszüntetése. Elmondta, hogy egy közbiztonsági 

pontot alakítanak ki az egyik lakásban, egy rendőrmegálló lesz, ahol minden nap ott kell lenniük, és 

kamerák telepítésére is sor kerül. Elmondta, hogy 11 lakás van Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat tulajdonában. Elmondta, hogy akkor lehet előre jutni, ha lassan egyenként vásárolja 

meg a lakásokat az önkormányzat, így többségbe jutva a felújítás megkezdése szükséges.  

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az 

ingatlan megvásárlását, amennyiben a költségvetés kerete azt lehetővé teszi, ha nem a következő 

Képviselő-testületi ülésen határoznak.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2019.(VI.11.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja Bobik 

Józsefné 2225/A/17 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Thököly utca 2. szám alatti, 

kivett lakás megnevezésű, 39 m2 alapterületű ingatlanát 1.500.000,- Ft vételáron. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sprencz Angéla Sátoraljaújhely Fasor u. 2. 

felajánlott ingatlanával kapcsolatban volt egy próbálkozás az ár csökkentését illetően. A tulajdonos 

5,9 millió Ft-ot kér, az értékbecslés összege 5.675.000,- Ft.  

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a tulajdonos nem enged a vételárból.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van érdeklődő az ingatlanra, nemcsak 

Sátoraljaújhelyből.  

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az 

ingatlan megvásárlását, amennyiben a költségvetés kerete azt lehetővé teszi, ha nem a következő 

Képviselő-testületi ülésen határoznak.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

112/2019.(VI.11.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy megvásárolja az 

ingatlan nyilvántartásban a 1718 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Fasor u. 12. szám 

alatt, kivett lakás megnevezésű, 39 m2 alapterületű ingatlant 5.900.000,- Ft vételáron. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy régi vágya a város lakóinak, hogy az 

önkormányzat egy kisvasúti kocsit vásároljon, melyet egy év alatt felújít és egy meghatározott 

ponton kiállítja a városban az 1980-as években megszűnt Hegyközi Kisvasút emlékére. Elmondta, 

hogy az idegenforgalmi, vagy vegyes funkcióval való ellátásáról később kell majd dönteni, előbb 

meg kell vásárolni, melynek vételára 700.000,- Ft + ÁFA és el is kell hozni Debrecenből.  

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy van más érdeklődő is a vasúti kocsira.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

K é r d é s e k :  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy ugyanaz-e mint a régi kisvonat.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ugyanolyan mozdony, ugyanolyan méretű 

mint a régi.  

 

V é l e m é n y e k :  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy örömmel támogatja a vasúti kocsi megvásárlását. 

A hasznosítással kapcsolatban megjegyezte, hogy két üres hely áll a Táncsics téren, az őrbódé és a 

nyilvános WC.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy amikor elkezdődik a munka a Táncsics téren, 

akkor meg lesz szüntetve a városi WC, mely a Kossuth tömbben kerül kialakításra, és elvitelre kerül 

a régi pavilon is.  

Elmondta, hogy a vasúti kocsi kiállítására több helyszín is szóba került már, mint a Sétáló utcán 

ahol régen a kisvonat megállója volt, és a vasútállomás is. 
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Pasztorniczky képviselő felvetésének kérdésköre 

többször járt a Képviselő-testület előtt. Elmondta, hogy a hivatali beszámolóban is volt róla szó és 

az elmúlt év decemberében volt beszámoló a pályázatok aktuális állásáról. Elmondta, hogy elő kell 

venni, képben kell lenni, hogy a város területén hol és mi, volt és van folyamatban, ha kérdezik a 

Képviselő-testület tagjait, tudjanak válaszolni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen 

napirendi pontként előterjesztést kell tenni a pályázatok aktuális helyzetéről, melyik hogy áll, mikor 

kezdődött, mikor fejeződik be, mindent amit tudni kell. Továbbá közérdekű közleményként 

elmondta: 2019. június 11-én szerdán szúnyogírtás, valamint a jövőhéten a soron következő.  

 

 

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

javasolta a vasúti kocsi megvásárlását.   

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

113/2019.(VI.11.) határozata 

vasúti kocsi vásárlásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy városérdekből 

megvásárolja a Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában álló BAX 357-es számú kisvasúti 

kocsit, a megjelölt 700.000,-Ft + ÁFA vételáron. 

 

 

 

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

ülést 8 óra 30 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

jegyző             polgármester 

 


