
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-34/2019. 

 

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.) gróf Andrássy Gyula Termében  

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. június 18. napján 8:00 órakor 

 

Jelen vannak:  Szamosvölgyi Péter polgármester 

Dankó Dénes alpolgármester 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István    

Pasztorniczky István  

Róth József 

Sebes Péter  

Schweitzer Tamás (az első napirendi pont megtárgyalása után érkezett) 

képviselők 

 

Távol voltak:   Csernai Ferencné  

Szász József 

   Szőnyi István 

képviselők 

 

 

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

aljegyző, Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak:  Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző  

 

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 8 képviselő jelen van.  

 

Vélemény, javaslat a napirendi pontot illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter 

polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a meghívó szerint. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 
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Napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely 1903/28 hrsz. számú közterület Szeder utcára történő 

elnevezéséről  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző (szóban) 

 

2. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16-2017-00115 azonosító „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Sátoraljaújhelyen és környékén” és EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító „Humán 

közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” projektekhez kapcsolódó 

tanulmányi ösztöndíjtámogatások szabályzatainak módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester (szóban) 

 

3. Előterjesztés alapító okiratok módosítására  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző (szóban) 

 

4. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző  

 

5. Előterjesztés a Dohány Úti Sportpálya használatával kapcsolatos szabályzat 

elfogadására 

Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester (szóban) 

 

 

 

1. Előterjesztés a Sátoraljaújhely 1903/28 hrsz. számú közterület Szeder utcára történő 

elnevezéséről  

  

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző asszonyt, 

megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy egy útfelújítás kapcsán merült fel a 

probléma. Korábban a 80-as évek derekán, az akkori Képviselő-testület hozott egy döntést, amikor 

is a névtelen utcát Szeder utca névre és címre változtatta. Erről a döntésről született egy határozat, 

mely megküldésre került akkor a Földhivatal részére, azonban a Földhivatalban egy adminisztrációs 

hiba kapcsán nem teljeskörűen került átvezetésre az utca, oly módon, hogy az ingatlanoknál a 

Szeder utca szerepel, maga az út még névtelen utcaként van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba. 

Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban kellene a Szeder utca névre és címre történő elnevezést okiratba 

foglalni, amely az ingatlannyilvántartásba történő átnevezés érdekében a Földhivatallal egyeztetésre 

került, és amint megvan a Képviselő-testületi döntést, soron kívül megtörténik a bejegyzés.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy akkor nem született határozat. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy született határozat, de tekintettel, hogy a 

80-as években született, azt a határozatot nagyon nehéz előkeresni, tettek rá próbálkozást, nem 

sikerült, ezért került sor egy ilyen megállapodásra a Földhivatallal.  
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhely 1903/28 hrsz. számú közterület Szeder utcára történő elnevezéséről 

szóló határozati javaslatot. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 8 tagja, 8 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

130/2019. (VII.18.) határozata  

Sátoraljaújhely 1903/28 hrsz. számú közterület Szeder utcára történő elnevezéséről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 3. pontja szerinti 

hatáskörében eljárva a Sátoraljaújhely belterület 1903/28 helyrajzi számú kivett közterület 

elnevezésű 5594 m2 térmértékű kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló névtelen utca 

ingatlanát Szeder utca címre és névre történő elnevezését foglalja okiratba, az ingatlan 

elnevezésének és címének ingatlannyilvántartáson való átvezetése érdekében. 

 

 

 

Schweitzer Tamás képviselő 08:04 órakor megékezett az ülésre. 

 

 

2. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16-2017-00115 azonosító „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Sátoraljaújhelyen és környékén” és EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító „Humán 

közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” projektekhez kapcsolódó 

tanulmányi ösztöndíjtámogatások szabályzatainak módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a módosítás az egyik esetben a telefonszám és 

az e-mail cím, amivel kibővül a pályázati adatlap, amelyet ki kell töltenie a pályázónak, a másik 

esetben szélesebb körű a változás. Elmondta, hogy eddig úgy működött a pályázati kiírás az EFOP-

1.5.3-16 ösztöndíj pályázat B. típusának esetében, hogy a 19 és 22 év közötti életkorhoz volt kötve 

az elnyert pályázatnak az ösztöndíj folyósítása. Elmondta, hogy aki nem rögtön az érettségi után 

tanul tovább, hanem később, de az első diplomáját szeretné megszerezni, azok kimaradnak ebből a 

körből. Elmondta, hogy aki tanulni szeretne az becsülendő,  aki nem a második, vagy harmadik 

diplomáját szeretné megszerezni, hanem az első diplomáját, akkor pályázhasson, ne legyen kizárva 

ebből a lehetőségből, elmondta, hogy ez a másik módosítás. 

 

 

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

javasolta az EFOP projektekhez kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjtámogatások szabályzatainak 

módosítását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

131/2019. (VII.18.) határozata  

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító „Humán közszolgáltatások fejlesztése 

Sátoraljaújhelyen és környékén” projekthez kapcsolódó tanulmányi 

ösztöndíjtámogatás szabályzatának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00037 

azonosító „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” projekthez 

kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjtámogatás szabályzatának pályázati adatlapja módosítását a 

határozat melléklete szerint elfogadta. 

Felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról.   

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

132/2019. (VII.18.) határozata  

EFOP-1.5.3-16-2017-00115 azonosító „Humán szolgáltatások fejlesztése 

Sátoraljaújhelyen és környékén” projekthez kapcsolódó tanulmányi 

ösztöndíjtámogatás szabályzatának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00115 

azonosító „Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” projekthez 

kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjtámogatás szabályzatának módosítását a határozat 

melléklete szerint elfogadta. 

Felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról.   

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

 

3. Előterjesztés alapító okiratok módosítására  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület május 29-ei ülésen 

döntött a Hétszínvirág Óvoda átszervezéséről, egy több pontból álló határozatot hozott, hiszen a 

Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátása átkerült a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális 

Intézményhez és Mini Bölcsőde csoportot indítanának a Károlyfalvi Tagóvodában. Elmondta, hogy 

mivel alapító okirat módosításáról van szó, meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, az 

Államkincstár jelzéseket tett a módosító okirattal kapcsolatban, voltak bizonyos formai, technikai 

hibák, amiket korrigálni kellett, illetve áttekintésre került az alap egységes alapító okirat, melyben 

voltak elavult részek, melyek átvezetésre kerültek a módosító okiratban. Elmondta, hogy az egyik 

határozati javaslat a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményátszervezéséről szóló határozat 

módosításáról szól, amelyben van egy időbeli módosítás, a határozatban szereplő időbeli határnap 

az átszervezésről július 1-ről, szeptember 1-re módosul, illetve maga a módosító alapító okirat az 

átvezetett szükséges módosításokat tartalmazza. Elmondta, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 

vonatkozásában szól a másik határozat, szintén az alapító okirat módosításáról, ebben az esetben a 

korábbi határozat visszavonásra kerül és a javított, helyes módosító okirat kerülne a határozatba. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a Hétszínvirág Óvoda módosító okiratának a 

3. pontjában az alternatív napközi ellátás mit jelent. 
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Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy pontosan egy olyan technikai módosítás, 

amely a törvény normaszövegében történt változást kellett átvezetni, nem azt jelenti, hogy 

Sátoraljaújhelyben ilyen létezik, hanem a felsorolt ellátások között szerepel. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy jó-e a meghatározás a törvényben.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy igen.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

módosító okiratával kapcsolatban, hogy a Hunyadi u. 8. szám alatt az Idősek Klubja és a 

Fogyatékosok nappali intézménye van, alpolgármester úrral megnézte Sátoraljaújhely térképét, 

elmondta, hogy más helyrajzi számon szerepel a volt óvodai épület ahová a Biztos Kezdet 

Gyerekház költözött, így a 8 számon nem lehet, hanem 6 számra kell módosítani.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy ellenőrzésre került és a 6 szám a helyes.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy ha a 8 szám alatt lenne, nem lenne jó, mert egy 

helyrajzi számra egy engedélyes működési engedélyt adnak ki. Sajnálatát fejezte ki, hogy kitolódik 

az idő, mert júliusra szerették volna, hogy történjen, az eljárásrend és az Államkincstárral történő 

levelezés miatt később lesz az átszervezés.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy nem egyszerű a Magyar 

Államkincstárnál az eljárás, mivel okiratról van szó, több egyeztetés folyt, hogy helyes legyen az 

okirat.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről szóló határozat módosítását, valamint a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

133/2019. (VII.18.) határozata  

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről szóló határozat módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és 

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezéséről szóló 86/2019.(V.29.) 

határozatát módosította az alábbiak szerint: 

1. a határozatban szereplő időbeli hatály 2019.szeptember 1. napjára módosul, 

2. a határozat II. pontjában jóváhagyott óvoda-bölcsőde intézmény Módosító Okirat helyébe 

jelen határozat  melléklete szerinti Módosító Okirat lép.  

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Felkérte a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

134/2019. (VII.18.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 

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. 

Felkérte a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

A Képviselő-testület a 110/2019.(VI.11.) határozatát jelen határozatával visszavonta.  

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

 

 

4. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy egy fiatal sátoraljaújhelyi lakostól 

érkezett egy kérelem, Dudás Patrik adott be hivatalos kérelmet, arra vonatkozóan, hogy tűzoltónak 

tanul, hamarosan megszerzi végzettségét. Mivel a tűzoltó szakma hiányszakmának minősül, és 

jogviszonyt kíván létesíteni, vissza kíván térni Sátoraljaújhelybe, ehhez kapcsolódóan 

városérdekből a helyi rendelet alapján érdemesülne egy ingatlan bérbe vételére, mely 

Sátoraljaújhely Petőfi u. 2. szám alatt található, 2019. augusztus 1. napjától a fennálló jogviszony 

tartamáig.  

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és a szavazáskor jelen lévő 5 tagja, 5 igen 

szavazattal – egyhangúlag – az előterjesztést elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.  

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy milyen idős Dudás Patrik, milyen iskolába 

tanul, mikor fog végezni.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy a pályázat benyújtásakor még nem volt 

meg a tűzoltó végzettsége. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy már megvan a tűzoltó végzettsége, a 

Sátoraljaújhelyi Tűzoltóságnál állományába helyezkedett el, a rendőrtisztin volt utolsó éves volt, 

amikor váltott.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy kell-e pályáznia. 
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Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy nem. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy korábban megvásárlásra került 4 db lakás a 

Munkácsy utcán a volt varroda épülete körül. A határozatban egy olyan bejegyzés került, hogy 

„polgármester úr a tulajdonossal a részletfizetés lehetőségéről tárgyaljon”. Elmondta, hogy az 

egyeztetés megtörtént, a tulajdonos hozzájárult, hogy részletekben történjen a kifizetésre az összeg, 

10.000.000,- Ft volt a 4 lakásra a vételár. Elmondta, hogy erről kellene határozatot hozni, vagy 

módosítani a korábbit. Az első részlet kifizetése 2019. szeptember 30-ig történhetne meg, a második 

részlet kifizetésére 2020. március 31-ig kerülne sor. Elmondta, hogy az időpontok az iparűzési adó 

befizetéséhez kötött, így az önkormányzatnak könnyebb lenne kezelni az adás-vételt. Elmondta, 

hogy a tulajdonos felvetette, hogy nem maradna ingatlana a városban, ha a tulajdonában lévő kettő 

garázst is megvásárolná az önkormányzat. A két garázst megvizsgálták a hivatal szakemberei, 

valamennyivel több mint 2.000.000,- Ft értékű értékbecslés született. Elmondta, hogy az egyik 

garázs két beállású, a másik garázs egy beállású. Elmondta, hogy a tulajdonos egri származású, 

elmondta a tulajdonosnak, hogy támogatja a megvásárlást, de a Képviselő-testületnek kell, hogy 

határozatot hozzon. Elmondta, hogy szóban 1.800.000,- Ft-ban állapodtak meg.  

Kérte a Képviselő-testület megerősítését két esetben, a részletekben történő fizetésről és arról, hogy 

megkívánja-e venni az önkormányzat az ingatlant 1,8 millió forint értékben.  

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy mikor volt erről döntés. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy amikor a döntés megszületett év eleje lehetett, a 

költségvetésben szerepelt egy 20.000.000,- Ft-os keret ingatlan megszerzésére, amikor 

kötelezettséget vállalt az önkormányzat akkor rendelkezésre állt a forrás. Elmondta, hogy azért 

került a részletfizetésre a választás, mert időközben érkeztek be felajánlások és döntések születtek a 

megvásárlásról. Ahhoz, hogy az idei évi 20.000.000,- Ft-os kereten belül maradjon az 

önkormányzat, a megállapodás ad egy 5.000.000,- Ft-os mozgásteret.  

 

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

javasolta Dudás Patrik részére a Sátoraljaújhely, Petőfi u. 2. (2886/A/8 helyrajzi számú) 

önkormányzati tulajdonú ingatlant 2019. augusztus 1. napjától fennálló jogviszony tartamáig 

városérdekből való bérbeadását.  

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

135/2019. (VII.18.) határozata  

városérdekből történő önkormányzati vagyonhasznosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy városérdekből 

bérbe adja Dudás Patrik részére a Sátoraljaújhely, Petőfi u. 2. (2886/A/8 helyrajzi számú) 

önkormányzati tulajdonú ingatlant 2019. augusztus 1. napjától a fennálló munkaviszonyának 

a végéig. 

 

 

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

javasolta Dankó Dénes alpolgármester által elmondottak alapján a részletfizetést és a két garázs 

megvásárlását.   

 



 

 

8 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

136/2019.(VII.18.) határozata 

felajánlott ingatlanok megvásárlásáról szóló 16/2019.(I.31.) határozat módosításáról  

 

1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja Farkas László tulajdonát képező 1294/7 helyrajzi számú ingatlanon álló, a 

valóságban 3980, Sátoraljaújhely, Munkácsy utca 11-13. szám alatt lévő kettő garázs 

ingatlant, 1.800.000.- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint vételár ellenében, mely 

vételár felét az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírásakor, míg a fennmaradó 

vételárrészt 2019. március 31-éig fizeti meg. 

2.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2019.(I.31.) határozatban 

foglalt Farkas László tulajdonát képező 1309/23/A/1, 1309/23/A/3, 1309/23/A/4, 

1309/23/A/5 helyrajzi számú ingatlanok, mindösszesen 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió 

forint vételárban meghatározott ellenértékének felét az adásvételi szerződés aláírásakor, 

míg a fennmaradó vételárrészt 2019. március 31-éig fizeti meg. 

Felhatalmazta a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

 

 

1. Előterjesztés a Dohány Úti Sportpálya használatával kapcsolatos szabályzat elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta elöljáróban, hogy pénteken 14 órakor a Dohány úti 

Sportpálya megnyitójára kerül sor, ahol játszótér, új futópálya létesült, szabadtéri kondipark létesül, 

majd átadta a szót Dankó Dénes alpolgármester úrnak. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a „Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb 

Sátoraljaújhely” című pályázatból sikerült felújítani a Dohány úti sportpályát, a beruházás során 

futópálya, félpályás streetball pálya létesült, hármas ugrópálya, magasugró pálya, súlylökő pálya és  

szabadtéri kondipark készül, valamint kialakításra került egy nagyméretű játszótér, amely a 

Belügyminisztérium által kiírt hazai forrás keretében készült. A beruházás központilag történik, a 

kivitelező járt már a helyszínen, bejárta, tudja milyen feltételekkel kell dolgoznia, hogy pl. nem 

mehet rá autóval a rekortán (gumiburkolatú) borítású futópályára, bonyolultabb lesz a közlekedése, 

de megoldható. Elmondta, hogy régen volt egy szolgálati lakás a pálya mellett, az épület felújítása 

során megszűnt, öltöző, raktár, portafülke lett kialakítva a szolgálati lakásból. A pályázat 

lehetőséget adott térfigyelő kamerák kiépítésére és egy beléptető rendszer is helyet kapjon, két 

magas oszlopon összesen nyolc kamera lett elhelyezve, így a pálya teljes területe bekamerázott lett, 

valamint két helyen lesz ellenőrző pont, az egyik egész alakos függőleges tengely mentén forduló 

kapu, a másik az épületnek a bejárata. Elmondta, hogy két irány van a regisztráció és belépés okán, 

ha valaki csak a sportpálya területére szeretne belépni, ezért 5.000,- Ft-os éves díj fizetendő, 

melyért kap egy kulcstartóforma kártyát, valamint pályára léphet éjjel és nappal, használhatja az 

összes eszközt, ami a pálya területén van, valamint az épületben a férfi, női és mozgáskorlátozott 

vizesblokk részét, de az öltözőt nem. A másik esetben az öltözőhelyiség használatával együtt a 

bérleti díj 10.000,-Ft/év. Elmondta, hogy 14 éves kor alatt ingyenesen használható a pálya, de szülői 

felügyelethez és regisztrációhoz kötött. A gyakorlatban valamelyik szülő váltja ki az éves díjjal a 

kártyát, a gyermek a belépési jogosultsághoz hozzá lesz regisztrálva. Elmondta, hogy 14 éves kor 

felett önálló regisztráció igényelhető a pálya használatára. A beléptető rendszer naplózná, hogy ki 

van bent a pályán, s ha történik valami, akkor tudni lehet majd, hogy ki van és volt a pályán, 
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másrészt felvétel is készül, a jogszabályban előírt ideig tárolva, így visszakereshető mi történt a 

pályán. Elmondta, hogy iskolaidőben az általános és középiskolák regisztráció nélkül ingyenesen 

használhatják a pályát, rendezvény esetében szabadon futóra lesz állítva a forgó beléptető és nyitva 

lesz az épület. Elmondta, hogy lesz majd 5, 10 alkalmas regisztrációforma is. Elmondta, hogy fel 

lett véve a kapcsolat a helyi sportszervezőkkel, a civil szervezetekkel, az iskolákkal, hogy élő 

történet legyen, minél több ember sportoljon, mozogjon. Elmondta, hogy használati szabályzatot 

tartalmazó tábla kihelyezése szükséges a pályára, melyről írásos anyagot kaptak az ülésen a 

képviselők, melyek azok a szabályok, amelyekre tekintettel kell lenni a pálya használatakor. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Palicz István képviselő: Javasolta, hogy a sportlétesítmény területén lehetőséget kellene biztosítani 

az étel és ital elfogyasztására, elmondta, hogy magára a pályatestre ahol sportol, oda ne vigyen 

üveget, de a sportpályára bevihesse. Megkérdezte, hogy megőrző lesz-e, ahová a jogosítványt, 

pénztárcát el lehet tenni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy ugyanolyan zárható vas szekrények lesznek, 

melyben ott van az ajtóban a kulcs, mint a Mászófal Központban. 

 

Palicz István képviselő: Megkérdezte, hogy hol lehet igényelni kártyát. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban, a Tourinform 

Irodában és a Kossuth Lajos Művelődési Központban lehet kérni. 

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy motorkerékpár ugyanolyan gépjármű, ne legyen 

ismételve, semmilyen járművel ne menjenek a pályára. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy van-e mesterséges világítás a Dohány úti 

sportpályán.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy négy napelemes kandelláber került elhelyezésre, 

nappal összegyűjti a napelem az energiát, amit éjszaka felhasznál, így megvilágítva lesz a pálya 

sötétedés után is.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a családok életmódját tekintve, mennyire hagyják 

önállóan a gyerekeket és mennyire vannak leterhelve, mennyire érnek rá közös foglalkozáson részt 

venni. Egy 13-14 éves fiú már nem biztos, hogy jó néven veszi, hogy anya vagy apa ott ül, a 12 évet 

gondolta, hogy elég lenne. Egy 7-8. osztályos fiú már elég önálló kamasz, hogy szülői felügyelet 

nélkül regisztráljon. Elmondta, hogy fát ültetni jó lenne, de a lombos fák legalább 10 év mire 

megnőnek, javasolta, hogy az ún. háromszög vitorlák legyenek kifeszítve, pár oszloppal megoldva 

egy bizonyos helyen.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a játszótér felett lehetséges lenne.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy amennyiben nem vihető be a biciklit, a kapun 

kívülre a Városellátó Szervezetnek készítenie kell kerékpártárolót. 
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy megbeszélésre került, folyamatban van, a 

Városellátó Szervezet legyártja a kerékpártárolót, oda lesz csavarozva az aszfalthoz, Stillen kerítés 

lett választva, hogy szemmel lehessen tartani a kerékpárokat. 

Elmondta, hogy gyakorlati irányból közelítette meg a 14 éves életkort, mivel ha egyedül megy a 

kondiparkba, megerőltetheti magát, elesik eltöri a kezét, a felelősség a szülőé, mert szülői 

felügyelethez van kötve, ezért van a korhatár, hogy kiskorú és nagykorú. Ha a szülő átadja 

gyermekének a chipkártyát, történhet baleset, megeshet nem rendeltetésszerű használatból, elébe 

kell menni bármilyen felelősségkérdésnek.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy mikor készül el a kondipark.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a kivitelező járt már a helyszínen, kérdezte is, hogy 

fogja bejuttatni középre a betont. Elmodnta, hogy vannak rá műszaki megoldások, nem mehet a 

futópályára.  

 

Palicz István képviselő: Megkérdezte, hogy az óvodás, iskolás csoportok jelenléte hogyan lesz 

szabályozva, akár a sportrendezvények szervezése. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy minden intézmény ingyenesen használhatja a 

pályát, a civil szervezetek programjai is ingyenesek lesznek.  

 

Palicz István képviselő: Megkérdezte, hogy az iskolák, civil szervezetek hogy jutnak be a pályára. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy ingyenes kártyát kapnak az óvodák, iskolák, cél az, 

hogy minél többen használják.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatal autó kapujánál a 

chipkártya olvasója nem működik.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy be kell jönni a Hivatalba, újra kell programozni a 

kártyát.  

 

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

javasolta az elhangzott módosításokkal a Dohány Úti Sportpálya használati szabályait.    

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 9 tagja, 9 igen szavazattal - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

137/2019. (VII.18.) határozata  

a Dohány Úti Sportpálya használati szabályairól  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dohány Úti Sportpálya használati 

szabályait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a bérleti díj kizárólag 

sportpálya használata esetén 5.000,-Ft/év, az öltözőhelyiség használatával együtt 10.000,-Ft/év. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt rendkívüli 

ülést 8 óra 30 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

aljegyző             polgármester 

 


