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Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szabó János 
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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, Bartus Tímea osztályvezető Műszaki és 

Vagyongazdálkodási Osztály, Radványi György DLA Főépítész, Végh József Art Vital Kft. 

ügyvezetője, Jambrik Imre településrendező tervező és szakértő. 

 

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

aljegyző, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Bartus Tímea osztályvezető 

Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály, Radványi György DLA Főépítész, Végh József Art 

Vital Kft. ügyvezetője, vezető tervező, Jambrik Imre településrendező tervező és szakértő.  

 

 

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 12 képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy valakinek van-e 

javaslata a napirendi pontokat illetően. 

 

Palicz István képviselő: Javaslatot tett egy napirend felvételére önkormányzati 

vagyonhasznosításra címmel. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy a 10. napirendi pont legyen az Előterjesztés 

önkormányzati vagyonhasznosításra, a 11. napirendi pont pedig az Egyebek. 

 

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

javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

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

 

Nyílt ülésen: 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nem képviselő tagjainak 

megválasztására, eskütételére (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati Kézikönyvének 

elfogadására 

Előterjesztő: Radványi György DLA, Főépítész; Art Vital Kft. Végh József ügyvezető, vezető 

tervező 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének településkép 

védelméről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Radványi György DLA, Főépítész; Art Vital Kft. Végh József ügyvezető, vezető 

tervező 

7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Radványi György DLA, Főépítész; Art Vital Kft. Végh József ügyvezető, vezető 

tervező 

8. Tájékoztatás Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóthné dr. Galambos Andrea hivatalvezető 
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9. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület beszámolója a 

városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2019. évi működtetésére, továbbá 

együttműködési megállapodás megkötésére. 

Előterjesztő: Dankó Dénes Elnök 

10. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: 

11. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a „B” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesülők 

szociális rászorultságának felülvizsgálatára  

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

2. Előterjesztés átruházott hatáskörben meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálására 
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy szeptember 28-án a Mozgáskorlátozottak 

Sárospataki és Zemplén - Térségi Egyesülete Kulturális Találkozót és Kiállítást szervezett 

Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában „Határok nélkül” címmel, ugyanezen a napon az 

Országos Szlovák Önkormányzat szervezésében a Szlovák Kórusok XV. Ökumenikus 

Találkozójára és Egyházzenei Hangversenyére került sor a helyi görögkatolikus templomban. 

Október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából kiváló előadás, teltház, nagyon szép vendéglátás 

fogadta az időseket, megköszönte a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának 

és munkatársainak munkáját, ugyanezen a napon Széphalomban történt egy sírfelújítás, amellyel 

kapcsolatban volt egy megemlékezés. Október 3-5. között az ICOMOS Magyar Nemzeti 

Bizottság XXIX. Országos Műemléki Konferenciájára került Sátoraljaújhelyben és térségében. 

Az éves közgyűlés nyitó  

napja a Díszteremben zajlott, mely nagy elismerés Sátoraljaújhely számára. Október 3-án a Petőfi 

Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeumában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum "Szódát vegyenek!" című vándorkiállításának megnyitóján vett részt. Elmondta, hogy 

október 5-én Zemplén Minifeszt programja az időjárás következtében átkerült a Kossuth Lajos 

Művelődési Központba. Október 6-án megemlékeztek az Aradi Vértanúkról és Kazinczy Lajos 

ezredesről Széphalomban a Magyarok Világszövetsége és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

szervezésében, ugyanezen a napon zajlott a Gyorsasági Falmászóverseny a Zempléni 

Kalandparkban a rekordpályákon. Október 10-én a delegált SZSZB tagok eskütételére került sor, 

október 13-án a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati 

képviselők és polgármester választása zajlott, melyről tájékoztatást hallhattak az alakuló ülésen a 

képviselők és a televíziónézők is. Október 14-én a Zemplén Gombász Egyesület 

kiállításmegnyitója volt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, október 18.,19.,20-án került sor az 

„Édes Anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny 47. Országos Kárpát-medencei Döntőjére a 

középfokú iskolák tanulói számára, Sátoraljaújhelyen több száz emberrel, nem akármilyen 

teljesítménnyel, mind a Kossuth Lajos Gimnázium hagyományos régi szervezőjeként és a 

Kossuth Lajos Művelődési Központ logisztikai feladatok ellátásaként. Október 19-én a 

Zsólyomkai Nyitott Pincék Napja programjai zajlottak, ahol délutánra a tikettek is elfogytak. 

Október 20-án megkoszorúzták Kazinczy Ferenc megújított sírját a Magyar Nyelv Múzeum és a 
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Petőfi Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeuma szervezésében. Október 22-én a 

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet Záró Lakossági Fórumára került 

sor a Városháza Dísztermében. Október 23-án az 56’-os forradalom és szabadságharc 63. 

évforduló és a Köztársaság kikiáltásának 30. évforduló alkalmából rendezett városi ünnepség 

keretében átadásra kerültek az elismerések, díjak, valamint ezen a napok került sor a Képviselő-

testület és a nemzetiségi önkormányzatok alakuló ülésére. Október 24-én a Turul szobor 

ünnepélyes alapkőletétele következett a Magyar Kálvárián az első traktusnál, majd ezen a napon 

találkozott a város intézményvezetőivel. Október 25-én a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

névadójának a tiszteletére megtartott megemlékezésen és koszorúzáson vett részt, ugyanezen a 

napon a Sátoraljaújhelyi Diákok Országos Találkozó „230 éves a gimnázium, 35 éves a diákok 

baráti köre” címmel Emlékkonferencia és Diáktalálkozóján köszöntőt mondott a megjelenteknek. 

Október 29-én „Emlékezés Napja 2019” a „Sátoraljaújhelyi zsidóság történetére és emlékei” 

címmel konferenciára és megemlékezésre hívták az érdeklődőket a Zemplén Európa Házba, a 

Kazinczy Ferenc Múzeumba és a határon túlra is, amely Sátoraljaújhely város történelmének 

szomorú időszakát eleveníti fel.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az alaptörvény és az önkormányzati törvény 

szerint a Képviselő-testület szabadon alkotja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezeket a 

szabályokat az önkormányzati törvény egy új képviselő-testület alakulásánál előírja akként, hogy 

az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen felül kell vizsgálni. Elmondta, hogy a képviselő-

testület mind a munkarendjében, mind az alakuló ülésen döntött és tájékoztatás kapott arról, hogy 

az alakuló ülést követő ülésen történik meg a módosítás. Kiemelte, hogy polgármester úr 

iránymutatása szakmai álláspont jelentős felülvizsgálata az SzMSz-nek nem indokolt, tavaly új 

elfogadott joganyagról van szó. A felülvizsgálat megtörtént, a leglényegesebb pontja a városrészi 

testületek tekintetében történt módosítás.  

Elmondta, hogy a városrészi testületeket egy un. belső választással, egy helyben lefolytatott 

választási eljárással választotta meg korábban a Képviselő-testület az SzMSz szabálya szerint. 

Tekintettel arra, hogy ez nem az Mötv. hatálya alá tartozó bizottsági forma a városrészi testület, 

ezért a javaslat szerint ennek a bizottságnak a megalakítására a Képviselő-testület választásával 

történik meg akként, hogy a városrészhez kapcsolódó egyéni választókerülettel érintett képviselő 

tesz – nem csorbítva más képviselő javaslattételi jogát – javaslatot ezen bizottság tagjainak 

személyére. Módosításra került a polgármester úr és az alpolgármester úr fogadóórája, mely 

korábban páros és páratlan hetek tekintetében volt szabályozva, most a szabályozás egységes, 

ahogy polgármester úr és alpolgármester úr meghatározta, miszerint minden hétre vonatkozóan 

történik. Az átruházott hatáskörök tekintetében volt igazítás, a városérdekből történő lakásvásárlás 

tekintetében a polgármester elővásárlási joggyakorlásának kiteljesítése. 

Elmondta, hogy Pasztorniczky képviselő egy módosító indítvány nyújtott be, mellyel kapcsolatban 

abban állapodtak meg, hogy ismerteti a Képviselő-testülettel. Az első pontban a képviselő úr a 

városrészi testület átalakításával kapcsolatban egyfajta képviselők jogait és kötelezettségei érintő 

egyensúly biztosítása érdekében a javaslattételi jogot nem telepítené a városrészhez kapcsolódó 

egyéni választókerületi képviselőkhöz, hanem azt minden képviselő jogává tenné. A második 

pontban a városrészi testület vezetője a Képviselő-testületbe választott képviselő legyen, az anyag 

úgy szól, hogy a városrészi estület vezetője az a képviselő, aki a városrészek egyéni 

választókerületben megbízást kapott. Elmondta, hogy nem érzi diszkriminatívnak, hiszen az, aki 

abban a választókerületben mandátumot szerzett, egy széles demokratikus népképviseleten 
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alapuló választás következménye, elmondta, hogy a 2. pontban nem egyezett a véleményük. 

Továbbá kérte képviselő úr, hogy egészüljön ki a városrészi testületeknek a jogköre azzal, hogy a 

döntésekkel kapcsolatosan állásfoglalást és kisebbségi véleményt hozzanak meg. Elmondta, hogy 

ez az önkormányzati törvényhez kapcsolódó, egy olyan lehetőség, amit a jogszabály tartalmaz, 

nem érzi azt, hogy ezt indokolatlan lenne, ezért javasolta ennek a beemelését, hiszen az Mötv. 

szellemében fogalmazta meg a képviselő úr.  

Utolsó javaslata képviselő úrnak, hogy a helyi televízió megnevezés helyett az SzMSz-ben a 

Zemplén TV szerepeljen. Elmondta, hogy mindenki egyformán érti, hogy a helyi televízió mit 

jelent, ellenben ha odaírásra kerül a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft., névváltozás 

kapcsán át kellene vezetni, ebben a kérdésben a praktikum mint a jogszerűség okán képvisel más 

álláspontot, továbbá igazat adott képviselő úrnak, hogy a megszűnt társulás tekintetében kéri az 

SzMSz erre vonatkozó részének a törlését.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, de nem volt határozatképes, a jelenlévők véleményét mondta el, miszerint 

támogatják a rendelet módosítását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy az SzMSz függelékének és a mellékletének 

változását is meg kell-e szavazni.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a melléklet minden esetben a jogszabály a 

joganyag része, így a mellékleteteket érintő változás is csak rendeletalkotással, jogalkotással 

képzelhető el. Amikor a normaszöveg módosul hasonló módon a mellékletet is módosítani kell. A 

függelék elnevezéséből is következtethető, hogy sokkal lazábban kapcsolódik a joganyaghoz, 

annak a változtatása nem képezi döntés tárgyát, az adott joganyag gondozásával megbízott 

személy szabadon átvezetheti pl. a választásokkal a Képviselő-testület összetétele egy személy 

tekintetében változott, így a függelékben rögzített helyi önkormányzati képviselők névsora ekként 

változik és nem kell hozzá Képviselő-testületi döntés.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy jegyző úr elmondta a módosítási javaslatait, de 

a városrészi testület megválasztott képviselője ilyen fogalom nincs, képviselők vannak egyforma 

jogokkal és kötelezettségekkel, ez indokolta a módosító javaslatát. Az elmondottakat további 

módosításokkal is kiegészítette. Az egyik a bizottságok nevének a megváltoztatását javasolta, 

mivel némelyik túl hosszú és bonyolult. Javasolta a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság neve legyen egyszerűen Gazdasági Bizottság, valamint a Nevelési-

Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság neve legyen Kulturális Bizottság, kérte 

módosításukat praktikus okokból. A másik javaslata szerint kérte a bizottságok 7 fős létszámának 

4 főre történő csökkentését.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Pasztorniczky István képviselő úrral történt 

előzetes egyeztetés alapján, felhatalmazása alapján fogalmazta meg a módosító javaslatokat, 

hozzátéve a saját szakmai álláspontját. Elmondta, hogy a módosító rendelet 2.§ (2) bekezdéssel 

egészül ki, amely szerint hatályát veszti a rendelet 69.§ (1) a) pontja, mely a társulásra vonatkozó 

rész. A 3.§ (3) bekezdéssel egészül ki, vagyis a rendelet 51.§-a c) ponttal egészül ki: c) tájékoztatja 

a Képviselő-testületet a döntésekkel kapcsolatos állásfoglalásáról és a felmerült kisebbségi 
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véleményekről, ez az amely plusz véleményezési jogot ad a városrészi testületeknek.  Elmondta, 

hogy ebben a két kérdésben egyetértettek képviselő úrra, kompromisszumként javasolta a 

Képviselő-testület figyelmébe.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy jegyző úr nem az ő véleményét tolmácsolta, a 

városrészi testület esetében az Mötv. előírja, azért javasolta, mert ilyen tájékoztatás a korábbi 

ciklusban nem történt.  

 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta a két módosító javaslatot, melyeket dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző elmondott és 

amelyekkel egyetértett. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta a módosító javaslatokat. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatokat, melyeket dr. 

Rózsahegyi Ferenc jegyző elmondott és amelyekkel nem értett egyet, valamint Pasztorniczky István 

képviselő úr által elmondott módosító javaslatokat. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 2 igen, 9 nem szavazattal és 1 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatokat. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra bocsátotta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

 a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 4/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottság tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Ügyrendi és a 

Pénzügyi bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság jelen lévő tagjainak 

véleményét tolmácsolta, hogy az önkormányzati képviselőt havi bruttó 120.000,-Ft, a bizottsági 

elnöki tisztét betöltő önkormányzati képviselő havi bruttó 45.000,-Ft, a bizottság nem képviselő 

tagját havi bruttó 45.000,-Ft tiszteletdítj illesse meg. 

 

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

megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testület számára az alábbiak 

szerint javasolja elfogadásra: az önkormányzati képviselőt havi bruttó 120.000,-Ft, a bizottsági 

elnöki tisztét betöltő önkormányzati képviselő havi bruttó 45.000,-Ft, a bizottság nem képviselő 

tagját havi bruttó 45.000,-Ft tiszteletdítj illesse meg 2019. november 1-i hatállyal.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy mi az indoka a módosító javaslatnak, ami a 

pénzügyi bizottság elfogadott.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy bruttó 5.000,- forinttal javasolta emelni a 

Képviselő-tagok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíját. Ha megkérdezte volna, hogy a kettő 

vagy több bizottsági tagságot betöltő önkormányzati képviselő tiszteletdíja miért nincs bruttó 

5.000,-Ft, vagyis nettó 2.600-2.700,-Ft, elmondta, hogy az előző öt évben sajnálattal állapította 

meg, hogy sok esetben elég komoly volt a hiányzások száma. Három, négy hónap után látni kell, 

hogy jelen vannak a bizottsági üléseken, levonva a konzekvenciákat, akkor lehetséges az emelést 

is korrigálni. Elmondta, hogy ezért tette a javaslatot, valamint egyetértett a bizottsági 

javaslatokkal.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a rendelet hatályba léptetése a kiadott anyag 

szerint október 13. napjára visszamenőleges hatállyal történhetne, ez a képviselők számára a 

legkedvezőbb. A képviselői jogok, kötelezettségek, a jogviszony is október 13-tól elkezdődött, így 

jogi akadálya nincs a visszamenőleges hatálynak. Elmondta, hogy a jogszabályokat a jövőre nézve 

szokta a jogalkotó hatályba léptetni, kivételes a visszamenőleges hatály, ez esetben mindkettő 

jogszerű. A bizottságot egyfajta praktikum, önmérséklet vezethette amikor azt mondta, hogy 

visszamenőleg nem alkalmaztatja a rendeletet, hanem 2019. november 1. napjától, ezzel 

adminisztratív terhet is levéve a kollégákról, nem kell a számfejtést visszamenőleg elvégezni.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság ülésén tanácskozási 

joggal vett részt, részt vett volna ha határozatképes lett volna. Beszélgetés, tárgyalás volt, viszont 

véleményt nem alkothatott volna a bizottság, ezzel kapcsolatban volt némi polémia közötte és 

jegyző úr között. Sebes Péter képviselő úr által elmondott bizottsági vélemény ne képezze a 

jegyzőkönyv részét, mert nem hivatalos véleménye a bizottságnak. Javasolta, hogy az egyenlőség 

jegyében ne emelkedjen egyetlen bizottsági tiszteletdíj sem.  

 

Sebes Péter képviselő: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen jelen lévő tagjainak a véleményét 

mondta el, nem határozatra utalt.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy volt némi polémia arról, hogy az ügyrendi 

bizottság határozatképes vagy nem. Elnök úrnak nem volt más lehetősége, hogy megállapítsa a 

határozatképtelenséget, annak pedig semmi akadálya nincs, hogy a képviselők feladatkörükhöz 

kapcsolódó a testületi ülés részét képező napirendek tekintetében eszmét cseréljenek, 
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egyeztessenek, tájékozódjanak az ügyeket érintően. Elmondta, hogy a bizottság működésére 

ugyanolyan szabályok alkalmazandók minta a Képviselő-testületre, ezért arról jegyzőkönyv 

készül, az ott elhangzottakat, történteket tartalmazza, mint a testületi ülés jegyzőkönyve is akként 

szövegeződik, a jogszabály megmondja minek kell benne lennie, a hozzászólás lényegét kell leírni, 

hangsúlyozta, hogy a jegyzőkönyv közokirat.   

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta Pasztorniczky István képviselő javaslatát, miszerint az egyenlőség jegyében ne 

emelkedjen egyetlen bizottsági tiszteletdíj sem.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 3 igen és 9 nem szavazattal 

nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester szavazásra 

bocsátotta a rendelet-tervezetet a bizottság módosító javaslatával, miszerint az önkormányzati 

képviselőt havi bruttó 120.000,-Ft, a bizottsági elnöki tisztét betöltő önkormányzati képviselő havi 

bruttó 45.000,-Ft, a bizottság nem képviselő tagját havi bruttó 45.000,-Ft tiszteletdítj illesse meg 

2019. november 1-i hatállyal. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 

mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nem képviselő 

tagjainak megválasztására, eskütételére (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az első munkaülésen kerül sor a 

javaslattételre a külsős bizottsági tagok esetében, amennyiben a Képviselő-testület a felsorolt 

neveket, személyeket elfogadja, úgy az eskütételre is ennek a napirendnek a keretében kerül sor.  

Javaslata a bizottságok nem képviselő tagjaira: 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 Zelina Zoltánné 

 Tóth Zsolt  

 Varga Mária  

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

 Deutsch Eszter  

 Petercsák Pál 

 Nyiri Péter  
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Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

 Palicz Istvánné  

 Godzsák Attila  

 Fehér József 

Pénzügyi Bizottság 

 Simonné Hauser Mónika 

 Dr. Takácsné Sipos Erzsébet  

 Rózsa Tamás  

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

 Ujjné Schneider Hedvig  

 Dobai Istvánné 

 Balogh Ernő  

Városüzemeltetési Bizottság 

 Suhanesz Péter  

 Dr. Esztergomy Zoltán  

 Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi  

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Bodnár Ferencné  

Dr. Csomós Katalin 

Szegedi Tibor  

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy jegyző úrnak van-e törvényességi 

észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Elmondta, hogy az SzMSz 11.§-a alapján a határozati 

javaslatokat írásban kell kiosztani, továbbá az egyszerűbb döntést igénylő ügyekben írásbeli 

előterjesztést nem kell készíteni, ilyen esetekben a meghívóhoz csak határozati javaslatot kell 

mellékelni, melyet nem kapott meg. Várta, hogy megkapja, a meghívóban az állt, hogy 

polgármester úr szóbeli előterjesztése, így nem tudja tárgyalni.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy képviselő úr javaslatai is hány alkalommal volt 

úgy előterjesztve, hogy nem volt írásban kiküldve, kiosztva. Amit már polgármester úr is 

elmondott, hogy már harmadik alkalom, hogy bizottsági tagságról beszélnek, feltöltött illetve 

létszámmal feltöltendő bizottságokról, elhangzottak nevek, képviselő úr mögött foglaltak helyet, 

ismeri őket. Elmondta, hogy nincs törvényességi észrevétele.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Jótanácsként fogalmazta meg a 255 szavazatszámot a 3.757 

szavazattal szemben. Megkérdezte, hogy hol van képviselő úrnak az írásbeli előterjesztése, 

határozati javaslata, továbbá sajátos a jogszabályértelmezése. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az előző ülésen tettek esküt, hogy a jogszabályt 

betartom és betartatom. Elmondta, hogy a bizottsági tagokkal kapcsolatban sajnálta, hogy 

polgármester úr felrúgja az eddigi szokásjogot, szakított a rendszerváltás óta folyó gyakorlattal, 

amellyel az ellenzék is kap lehetőséget arra, hogy külsős bizottsági tagokat delegáljon. Felhívta a 

figyelmet, hogy a képviselőknek is van joga módosító javaslatot tenni az előterjesztésekhez.  

 

Szabó János képviselő: Javasolta, hogy külsős bizottsági tagokat nevezzék szakértőknek, mivel 

leírva azt látja, hogy a bizottság nem képviselő tagja. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem szeretné felolvasni azt a levelet, amit 

Szabó János képviselő által a választás előtt indított személytől kapott, valamint javaslatát a 2. 

napirendi pontnál kellett volna előterjesztenie.  

 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi időarányos gazdálkodásának 

helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen, 1 nem szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

196/2019. (X.31.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai nem képviselő 

testületi tagjainak megválasztásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében foglaltak 

alapján, nyílt szavazással a bizottságok nem képviselő tagjait az alábbiak szerint 

megválasztotta: 

 

1.  Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
 Zelina Zoltánné 

 Tóth Zsigmond Zsolt 

 Varga Mária  

 

2. Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

 Deutsch Eszter  

 Petercsák Pál 

 Nyiri Péter  

 

3. Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 

 Palicz István Endréné 

 Godzsák Attila  

 Fehér József 

 

4. Pénzügyi Bizottság 

 Simonné Hauzer Mónika Mária 

 Dr. Takácsné Sipos Erzsébet  

 Rózsa Tamás  

 

5. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 

 Ujjné Schneider Hedvig  

 Dobai Istvánné 

 Balogh Ernő  

 

6. Városüzemeltetési Bizottság 

 Suhanesz Péter  

 Dr. Esztergomy Zoltán  

 Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi  
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7. Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Bodnár Ferencné  

Dr. Csomós Katalin 

Szegedi Tibor  

 

Felhívja a jegyzőt a szükséges adminisztráció elvégzésére.  

Határidő: azonnal 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy a  8. napirend, Tájékoztatás Sátoraljaújhelyi 

Járási Hivatal tevékenységéről következzen, mivel Radványi György DLA Főépítész, Végh József 

Art Vital Kft. ügyvezetője még nem érkeztek meg, majd szavazás rendelt el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag – elfogadta az ülés folytatását a 8. napirend megtárgyalásával. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Tájékoztatás Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal tevékenységéről 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Tóthné dr. Galambos Andrea hivatalvezető 

asszonyt, megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Tóthné dr. Galambos Andrea hivatalvezető: Elmondta, hogy a lakosság számára is hasznos 

információval bírnak a következő változások. 2019. júliusától változás állt be a jogszabályokban, 

a Kormányablakok feladata kibővült, innentől kezdve az európai egészségbiztosítási kártyát és a 

TAJ kártyát már bármelyik Kormányablakban lehet intézni, eddig a megyében csak három helyen 

lehetett, Ózd, Miskolc és Sátoraljaújhely Egészségbiztosítási Pénztárában lehetett személyen. 

Változott a társadalombiztosítási osztályban működő, de szervezeti egységként a Miskolci Járási 

Hivatalhoz tartozó Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatának, hogy már ügyfélszolgálati 

tevékenységet nem láthatnak el. Minden kérelmet csak a Kormányablakokban lehet benyújtani. 

Elmondta, hogy jellemzően az utazási költségtérítés iránti nagyszámú igény esetén sokan még nem 

tudják, hogy a Kormányablakokba kell a kérelmet benyújtani, de az elbírálás továbbra is az 

Egészségbiztosítási Pénztár hatásköre. Ugyancsak nyári változás, hogy a családvédelmi 

akciótervvel kapcsolatos kérelmeket a Kormányablakokban kell leadni, de a jogviszonyhoz 

kiállított igazolást a Miskolci Járási Hivatal, mint kiemelt járási hivatal Családtámogatási 

Főosztálya adja ki az érintettek javára. Elmondta összegezve, hogy a Kormányablakokba kell 

beadni minden igényt és támogatást, de nem minden esetben az elbíráló a Sátoraljaújhelyi Járási 

Hivatal. Felhívta a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogosultságok köre 

bővül, egyre több esetben lehet elektronikusan ügyintézni időt és energiát megspórolva.  

Köszönetet mondott a kollégáinak, akik jelentős mennyiségű ügyfelet és ügyiratot látnak el, 2018-

ban közel 170.000 ügyfél fordult meg a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalnál, 2019. szeptember 30-

ig 116.000-nél járnak, lelkiismeretesen, szakszerűen és a jogszabályoknak megfelelően végzik a 

munkájukat. Köszönetet mondott Sátoraljaújhely polgármesterének és jegyző úrnak, hogy az 

elmúlt hét év során a Járási Hivatal minden kérdésében segítséget nyújtottak. A Képviselő-

testületnek a következő évekre jó munkát, kitartást, eredményekben gazdag éveket és jó egészséget 

kívánt.  

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszöntötte a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal munkáját és 

elmondta, hogy számít továbbra is az együttműködésre, hiszen egymásra vannak utalva. A 

közigazgatás két olyan szektora van jelen a Városháza épületében, ami az itt élőket és a térségben 

élőket is mindenki érint. Elmondta, hogy az együttműködést meg kell őrizni, jó döntés volt, hogy 

a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal az épületen belül maradt, mert akik ügyet intéznek, azoknak 

praktikusabb egy helyen ügyintézni.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2019.(X.31.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal tevékenységéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 

tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy a 9. napirend, Előterjesztés a Sátoraljaújhely 

Hegyköz Turizmusáért Egyesület beszámolója a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi 

termékpont 2019. évi működtetésére, továbbá együttműködési megállapodás megkötésére címmel 

következzen, majd szavazás rendelt el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag – elfogadta az ülés folytatását a 9. napirend megtárgyalásával. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület 

beszámolója a városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2019. évi 

működtetésére, továbbá együttműködési megállapodás megkötésére 

 

Dankó Dénes alpolgármester, elnök: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület beszámolójához nem tenne kiegészítést. Elmondta, hogy az öt éves középtávú 

együttműködési megállapodás a végéhez közeledik, akként rendelkezett, hogy az önkormányzat a 

tagjain kívül, tagdíjon felüli kiegészítést biztosít az egyesületnek. Annak idején amikor létrejött az 

egyesület a Tourinform Iroda működtetését átvállalta, akkor a költségek rendezve lettek. A számok 

azt mutatják, hogy az elmúlt két évben kétszer is volt minimálbér emelés, az egyesület a 

rendelkezésre álló forrásából ki tudta gazdálkodni, az idei évben erre nem nyílt lehetőség, igy az 

együttműködési megállapodás tervezetében a még pluszként megfogalmazásra került a 7,3 millió 

forint, ami minden évben rendez az önkormányzat az egyesület felé. Megemelést, kiegészítést kért 

5,1-5,4 millió forinttal, ami korábban is felmerült, ami kisebb technikai jellegű módosítás, az ok 

idei költségvetésének tervszámai között ez az emelés már szerepel, úgy gondolta, hogy az év 

végéig nem lesz rá szükség, az idén sem terjesztették volna elő, de a számok nem ezt mutatják. A 

tervezet tartalmi elemei ugyanazok, amikre annak idején vállalást tettek, megfelelő időközönként 

az egyesület munkájáról az illetékes bizottsági és képviselő-testületi ülésen beszámol.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Pénzügyi és az Idegenforgalmi bizottságok képviselőit, 

hogy ismertessék döntésüket. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára, 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az 

együttműködési megállapodás megkötését javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

 Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy egyben fogják, vagy külön szavazzák meg 

a beszámoló és az együttműködési megállapodás elfogadását, mert számára a beszámoló 

elfogadható, de a megállapodásban a 11 millió forintos éves támogatási összeget soknak találta. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy kikerült a fennhatósága alól az idegenforgalmi 

bizottság, más bizottság élére került. Elmondta, hogy amikor képviselőként elkezdte a munkát a 

Tourinform Iroda még a Polgármesteri Hivatal épületében működött, később jobbnál jobb funkciót 

és helyet találtak, végigkövette munkáját, bővülését, fejlődését, a TDM megalakulását, a 

gumikerekes kisvonat elindítását, folyamatosan jó döntéseket hoztak, meghatározó a város 

turisztikai életében. Megköszönte eddigi munkájukat és a továbbiakban hasonló sikereket kívánt.  

 

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

javasolta Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a 

helyi termékpont 2019. évi működtetéséről szóló beszámolóját. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2019.(X.31.) határozata 

a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat 

és a helyi termékpont 2019. évi működtetéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely-Hegyköz 

Turizmusáért Egyesület városnéző gumikerekes kisvonat és a helyi termékpont 2019. évi 

működtetéséről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület és Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodást az előterjesztés szerint. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 9 igen, 2 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2019.(X.31.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért 

Egyesület középtávú Együttműködési Megállapodást köt az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy a 10. napirend, Előterjesztés önkormányzati 

vagyonhasznosításra következzen, majd szavazás rendelt el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag – elfogadta az ülés folytatását a 10. napirend megtárgyalásával. 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság 

döntéseiről.  

 

Palicz Istáván képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolta az alábbiak szerint:  

 

I./1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 140/2018.(X.31.) határozatának 

pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

a) Kezdeményezi az önkormányzati tulajdonban lévő Sátoraljaújhely 3536 helyrajzi 

számú ingatlan megosztása után keletkező 3536/2 helyrajzi számú, a 3678 helyrajzi 

számú ingatlan megosztása után keletkező 3678/1 helyrajzi számú és a 11341 helyrajzi 

számú ingatlan teljes egészének átminősítését helyi közútról országos közútra, 

valamint az ingatlanok tulajdonjogának átadását a Magyar Állam (képviseli a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatóság, 3539 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 

utca 173.) részére. 

 A Magyar Állam tulajdonában, Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes 

Elek utca 7-13.) vagyonkezelésében lévő 7168 helyrajzi számú ingatlan megosztása 

után keletkező 7168/1, 7168/3, 7168/4 helyrajzi számú ingatlanok átminősítését 

országos közútról helyi közúttá, valamint az ingatlanok ingyenes tulajdonba adását az 

Önkormányzat részére. 

 

 

I./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy városérdekből adja bérbe a 2924/6/A/3 helyrajzi 

számú, 3980 Sátoraljaújhely, Korányi Frigyes utca 10. fsz. 3. szám alatti, 2 szobás, 56 m2 

alapterületű, összkomfortos lakást Dr. Károly Katalin szemész főorvos részére 2019. november 

15. napjától a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamára.  
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy melyik utakról van szó, köznapi néven. 

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy a tehermentesitő út kapcsán történik a technikai 

módosítás, most érnek a „történet” végére földhivatali szempontból is.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van hozadéka is a módosításnak, az országos 

közút karbantartása, felújítása a Közút Kezelő Kht. feladata, ami pedig átadásra kerül az 

önkormányzat részére annak a karbantartása és felújítása az önkormányzat feladata.  

 

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

javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás pontjait a bizottsági elnök által elmondottak 

alapján. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

200/2019.(X.31.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 140/2018.(X.31.) 

határozatának a) pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

a) Kezdeményezi az önkormányzati tulajdonban lévő Sátoraljaújhely 3536 helyrajzi 

számú ingatlan megosztása után keletkező 3536/2 helyrajzi számú, a 3678 helyrajzi 

számú ingatlan megosztása után keletkező 3678/1 helyrajzi számú és a 11341 helyrajzi 

számú ingatlan teljes egészének átminősítését helyi közútról országos közútra, 

valamint az ingatlanok tulajdonjogának átadását a Magyar Állam (képviseli a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatóság, 3539 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 

utca 173.) részére. 

A Magyar Állam tulajdonában, Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes 

Elek utca 7-13.) vagyonkezelésében lévő 7168 helyrajzi számú ingatlan megosztása 

után keletkező 7168/1, 7168/3, 7168/4 helyrajzi számú ingatlanok átminősítését 

országos közútról helyi közúttá, valamint az ingatlanok ingyenes tulajdonba adását az 

Önkormányzat részére. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

201/2019.(X.31.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosítás 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

városérdekből bérbe adja a 2924/6/A/3 helyrajzi számú, 3980 Sátoraljaújhely, Korányi 

Frigyes utca 10. fsz. 3. szám alatti, 2 szobás, 56 m2 alapterületű, összkomfortos lakást Dr. 

Károly Katalin szemész főorvos részére 2019. november 15. napjától a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórháznál fennálló munkaviszonya időtartamára.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy a 11. napirend, Egyebek következzen, majd 

szavazás rendelt el. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag – elfogadta az ülés folytatását a 11. napirend megtárgyalásával. 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9:13 órakor távozott az ülésről.  

 

 

8. Napirendi pont: Egyebek  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az Aggteleki Nemzeti Parktól érkezett szerződés 

az ülés kezdete előtt került kiosztásra. A tegnapi nap folyamán áttekintésre került, talált benne egy 

aggályos kérdést, kérte ügyvéd urat, hogy a hiányosság pótlását tegye meg, reggel visszaérkezett 

a szerződés, amely jóváhagyásra alkalmas. Elmondta, hogy az Aggteleki Nemzeti Park egy 

határon átnyúló projektre pályázott, a pályázatot elnyerte, a víziturizmus van a fókuszpontban, a 

Képviselő-testület meg is tekintheti az Előzmények 1. pontjában. A Nemzeti Park igényelt 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától a sátoraljaújhelyi 0125, 0144/5, 0155/3 HRSZ-ú 

ingatlanokra vonatkozóan, a szerződés szerint a pályázat fenntartásának az időszakára használati 

jogot. Elmondta, hogy elhelyezésre kerül a területen a pályázathoz kapcsolódó építmény, amelyet 

csak a víziturizmusra fog használni a Nemzeti Park. Elmondta, hogy a jogi szabályozásnak a 

háttere az, hogy a nemzeti vagyon körében van, vagyonkezelés szempontjából egy helyen van a 

két fél. Az Aggteleki Nemzeti Park állami szerv, e tekintetben közfeladatot ellátó szerv, a 

közfeladata nemcsak az erdőgazdálkodás, a különféle növényi kultúrák fenntartása és annak 

megőrzése, hanem az oktatás az adott természeti környezeti kultúra népszerűsítése, terjesztése, s 

ehhez kapcsolódik a pályázat. Közfeladat ellátása körében hasznosítaná az ingatlanokat, a nemzeti 

vagyonról szóló törvény akként fogalmazza meg, hogy ingyenes hasznosításba adás csakis akkor 

történhet, hogyha az közfeladat ellátásához kapcsolódik. Elmondta, hogy megtekintette az 

Aggteleki Nemzeti Park alapító okiratát és egyeztetett az igazgató úrral, valamint a testületi ülés 

alatt érkezik ügyvéd úr aláírásra és polgármester úrtól szeretné megkapni a szerződést. Elmondta, 

hogy a szerződés lényege, hogy az állam által létrehozott állami szerv közfeladata körében, a 

nemzeti vagyon körén belül, hasznosítással a projekt időszakára közfeladatának ellátásához 

kapcsolódóan hasznosítsa a területeket, továbbá kérte a Képviselő-testület hozzájárulását.  

 

 

Dankó Dénes alpolgármester 9:17 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy természetben hol vannak a területek, 

amelyek átadásra kerülnének használatra, esetleg a Berecki rév közelében.  

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a Ronyva, Bodrog beömléséhez vezető 

útszakaszról van-e szó.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a projekt 2029. október 31. napjáig szól, szó van 

róla hogy felépítmények létesülnek, megkérdezte, hogy  a szerződést átnézve nem látja, hogy a 

létesítményekkel a projekt után mi lesz, a nemzeti vagyon tekintetében kinek lesz a gondja.  
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a víziturizmushoz kapcsolódó projekt, a Bodrog 

folyón egy megállóhely létesül, ami a Berecki-híd előtti aszfaltozott eljárat után van falamiféle 

terület és út, amelyet hasznosításba kérnek, úgy emlékszik, hogy ott van valamiféle őrház is. Az 

ezzel kapcsolatos beruházás a fenntartási időszakot követően a megvalósító kompetenciája, 

várhatóan a kérdés előkerül a projekt végén.  

 

Palicz Istáván képviselő: Elmondta, örül hogy megvalósulni látszik egy régi elképzelés, ha 

megvalósul a projekt, akkor a környéken mozgó turisták számát jelentősen növelheti. Elmondta, 

hogy ha mód nyílna a Sátoraljaújhely és Berecki között lévő rév megújulhatna, valamint a 

túlparton lévő szabadstrandot is érinthetné valamilyen formában, vagy lehetne-e párhuzamosan 

fejleszteni a területet.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta, hogy válaszlevélben a két kiegészítést elhelyezni, 

hogy ha lehetőség nyílik rá, a pályázat részeként az önkormányzat örömmel fogadná a két javaslat 

beemelését.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közötti 

használat jogának alapításáról szóló szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

202/2019.(X.31.) határozata 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal történő szerződéskötésről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére, 

az elnyert INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME 

2014-2020 elnevezésű program keretében, SKHU/1601/1.1/038 azonosító számon, a „Vízi 

élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódóan 2029. október 31. napjáig turisztikai célú ingyenes 

használatba adja az alábbi ingatlanokat: 

- Sátoraljaújhely 0125 hrsz alatt felvett, kivett „saját használatú út”, 

5281nm, Natura 2000 terület, 

- Sátoraljaújhely 0144/5 hrsz alatt felvett, kivett „saját használatú út”, 

6201nm, Natura 2000 terület, 

- Sátoraljaújhely 0153/3 hrsz alatt felvett, kivett „saját használatú út”, 

1446nm, Natura 2000 terület. 

Továbbá a használat jogának alapításáról szóló szerződést köt az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

Felhatalmazza a polgármestert, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Osztály 

Osztályvezetőjét a szerződés aláírására. 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az egyebek napirenden belül a következő téma 

az Adorján Text Kft. kérése. Elmondta, hogy már zajlanak az Adorján Text Kft. és az 

önkormányzat illetékes osztálya között az egyeztetések, továbbá szintén a nemzeti vagyon körébe 

tartozó kizárólagos állami tulajdonú Kft.-ről van szó. A cég a tevékenységét szeretné stabilizálni, 
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egyéb logisztikai hátteret szeretne a tevékenységhez biztosítani. Ehhez egy csarnokot szeretne 

építeni, amely tekintetében már megtekintett néhány ingatlant. Az Adorján Text Kft. küldött egy 

levelet, melyben szándékát fejezi ki a 1844/2 helyrajzi számú ingatlan megszerzésére, ez az 

ingatlan az Ipartelep utcán, a vízmű vagy átemelő kút mögött lévő kb. 1500 m2 kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú ingatlan, ami kb. 5000,-/m2 az ára, ellenben a Kft.-nek 7 millió forintnál 

több összeg nem áll rendelkezésre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte a tájékoztatók ismertetésének tovább folytatását.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testületnek feladata lesz, hogy 

határozatot hozzon, felmerült a szabályozási igénye annak, hogy a Deák utca és a Posta-köz 

területre vonatkozó telektömbre, a még folyamatban lévő helyi építési szabályzat felülvizsgálatát 

megelőzően, hogy határozatot hozzon az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan és az ott lévő 

ingatlanokra történő bejegyzésére. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a város egyik legrégebbi épített öröksége, 

most már úgy mondják, hogy a Piarista Kollégium és a Piarista templom környéke, amelynek nem 

mindegy, hogy a közvetlen környezete hogyan kerül kialakításra vagy felújításra, ezért fontos az, 

hogy elővásárlási joga legyen az önkormányzatnak, hogy biztosítsa a megfelelő állapotot a Piarista 

templom közvetlen és tágabb környezetében.  

Továbbá elmondta, hogy az Adorján Text Kft.-vel kapcsolatban a tárgyalások folytatódjanak, de 

más területet kell keresni. Javasolta a Tesco mögött lévő önkormányzati tulajdonban lévő területet, 

amelyen el tudja képzelni a csarnokot, úgy gondolja hogy ott vannak a közművek is. Kérte Palicz 

István képviselő urat, a gazdasági bizottság elnökét, hogy tárgyaljanak a csarnok építésének 

helyéről soron kívül, ha szükséges rendkívüli ülésre bevinni. Elmondta, hogy nem zárkózik el más 

terület bérbeadásától, eladásától sem, ahol a csarnok felépíthető, de az ipari parkban lévő egyre 

értékesebb területet ne szabdalják fel.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék és 

Gazdálkodási Önkormányzati Társulás korábbi pályázati forrásból hulladékgyűjtő edényeket 

szerzett be, amelyeket a Városellátó Szervezet telephelyére leszállítottak. Kérte a figyelmet, hogy 

az edényeknek a kiosztását fogják megszervezni és megkezdeni, amelynek a lényege, hogy 

valamennyi érvényes, hatályos közszolgáltatással rendelkező sátoraljaújhelyi szerződő, ingatlan 

használó egy 120 literes hulladékgyűjtő edényt kap, amelye a kommunális hulladéktárolásra, 

gyűjtésre használhat. A felszabaduló, jelenleg használatban lévő edény a szolgáltató szándéka 

szerint használhatóvá válik pl. zöldhulladék gyűjtésére. A szabályozás és az elképzelés még nem 

kristályosodott ki. Az edények osztása a hivatal és a Városellátó Szervezet együttműködésében 

megkezdi.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a kilátó alatti terasz és a körbüfé elkészült, 

2019. december 1. körül kellene beüzemelni, ennek a részleteiről a későbbiekben tájékoztatást ad 

majd. Elmondta, hogy az Interreges pályázatoknak a tervezése elkezdődik, majd a közbeszerzés 

kerül kiírásra, amely a jövő évben valósul meg, ezek az elektromos rásegítéssel működő 

kerékpárok illetve a 10 állomás kiépítése, amely egy határon átnyúló program.  

Elmondta, hogy befejeződött a tervezése a vár 500 millió forintos felújításának, látványelemekkel 

való kiegészítésének. Befejeződött a Majális parkhoz vezető útnak és az ott lévő parkírozó 

kialakításának  a tervezése, itt is közbeszerzési eljárásra kerül sor. Elmondta, hogy az elkezdett 

munkák komoly intenzitással folynak tovább.  

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a hulladékgyűjtő edények kiosztása a szolgáltató 

napra kész listája alapján fog-e történni.   
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a válasz igen és ingyenesen.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Felhívta a figyelmét képviselő társainak 2019. november 13. 

határidőre, a plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, el kell távolítani a 

város területéről. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a törvény által adott határidőt tartsák be, 

minél hamarabb rendeződjön a városban ez a helyzet.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen szóba került a város 

jelképeinek a használata, jegyző úr egy listát ígért, az engedélyesek listáját, amelyet nem kapott 

még meg. Elmondta, hogy közelednek az ünnepnapok, a halottak napja következik, a temetővel 

kapcsolatban felvetette bizottsági ülésen is, hogy sok fát megjelöltek, valószínű kivágásra. 

Megkérdezte, hogy hány fa lesz kivágva és mikor lesz pótolva. Továbbá dicséretet mondott, hogy 

a Károlyi lakótelepen a parkoló aszfaltozása megtörtént, majd a fagyal sövényt is újratelepítették. 

Kérte, hogy a 50 cm széles járdaszigetnek kialakult betonszegély a két parkoló között, a Károlyi 

út és a négyszögletes parkoló között, amiben csak parlagfű terem, oda is jó lenne kertészeti dolgot 

telepíteni.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a köztemető kapcsán tájékoztatást kért a 

Városellátó Szervezet igazgatójától, amelyet megkapott. A fák elöregedtek, kellő vizsgálat és 

ellenőrzést követően lehet kivágni a gesztenyefákat. Elmondta, hogy egy Fakopp nevezetű 

favizsgáló műszerrel történik a vizsgálat, október elején kezdték el, amely jelenleg is tart. Eddig 

38 fa bemérése történt meg, mindegyiknek a kivágása indokolttá vált.  A fák kivágása után hárs és 

juhar típusú fák pótlására kerül sor.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a sok éves fák károkat okoztak a sírokban, 

2009-ben volt egy nagy vihar is, valamint az új facsemetékre is figyelmet és védelmet kell 

biztosítani.  

 

Szabó János képviselő: Megköszönte Schweitzer Tamás képviselő felhívását, hogy november 13. 

napjáig le kell szedni a választási plakátokat, felkérte azokat a személyeket akik a plakátok 

felhelyezésében segítettek, segítsenek a levételben is. Elmondta, hogy ha elkezdődik a faültetés a 

városban, a Kossuth szobor mögött Európa fát kellene ültetni, mivel a helye üressé vált.  

Elmondta, hogy bizottsági ülésen szembesült azzal ténnyel, hogy az orvosok öregszenek és 

megoldás kell, hogy folyamatosan legyenek háziorvosok és gyermekorvosok. Továbbá kérte, hogy 

a hétvégi sátoraljaújhelyi fogorvosi ügyelet megoldása továbbra is napirenden legyen.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megköszönte az észrevételt. Elmondta, hogy aljegyző asszony 

napi kapcsolatban van az orvosokkal, pontosan tudja mi a feladata. Folyamatos az egyeztetés az 

orvosokkal, hogy melyik mikor tervezi nyugdíjba vonulását.  

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta a zöldfelületek megújításával kapcsolatban, hogy ősszel 

városszerte fognak díszfákat, cserjéket ültetni. Két hete volt, hogy pályázat keretében egy 

rózsakert beültetési is megtörtént. A Károlyi lakótelepen is folytatódnak az ültetések, a Balassi 

utcán az uszoda környékén és az Áchim András utcán is. A temetővel kapcsolatban elmondta, 

hogy megújult a lélekharang állványzata, amely méltó magához a helyhez és a haranghoz is.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a temetőn továbbá kialakításra került női, 

férfi és mozgáskorlátozott mosdó és vizesblokk, napi takarítással, fűtéssel, valamint egy sétány 

lett kialakítva a kapu és az urnafal közötti úton, és a Kazinczy utca felőli lépcső is felújításra került.  

 

Palicz István képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ősszel a zöld 

hulladék tekintetében kérni kell a zöld zsákot, vagy a nagyobb vászon zsákot kell igényelni, a tél 

közeledtével pedig a hólapát beszerzése is szükségessé válik. Elmondta, hogy a lakosság nagyobb 

része teszi a dolgát és nem panaszkodnak a természetre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a várost ismerni kell, s valóban jó lenne, ha 

véget érne a plakátlevétellel a kampány. Elmondta, hogy akkor is ő amikor köztes idő van és akkor 

is amikor kampányidőszak van, akkor is állni kell a szavát amikor leírta, hogy 5 éven belül van, 

és akkor is amikor kampány van. Elmondta, hogy sokat kell dolgozni, hogy a bizalom meglegyen 

az emberek között, valamint javasolta, hogy ne tegyenek olyat, amivel megnehezítik az 

együttműködést. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az alapellátás 

orvosai közül három orvos beszámolóját hallgatta meg, amit Szabó úr elmondott az egyik 

beszámoló orvos részéről hangzott el, miszerint volt egy orvoskonferencián, ott megdöbbenve 

tapasztalta, hogy mennyi az átlagéletkor a konferencián megjelent személyeknek. Elmondta, hogy 

az utóbbi időben sokat dolgoztak azon, hogy Sátoraljaújhely városában a három gyermekorvosi, a 

nyolc felnőtt háziorvosi körzet és a négy fogorvosi körzet betöltve legyen. Jelenleg egy felnőtt 

háziorvosi körzetet látnak el helyettesítésben, ennek a hirdetése folyamatban van. Sátoraljaújhely 

városában az egészségügyi alapellátás, a körzetek betöltöttségét tekintve jobb helyzetben van.  

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati 

Kézikönyvének elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Radványi György DLA, Főépítész urat, Végh 

József ügyvezető urat az Art Vital Kft-től, valamint Jambrik Imre Főépítész urat Hajdu-Bihar 

Megye Főépítészeként, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Radványi György DLA, Főépítész: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Településképi 

Arculati Kézikönyve elkészítésének a hátteréhez fűz néhány mondatot. Ez egy új lehetőség azzal 

kapcsolatosan, hogy a város örökségét és jövőjét illető legfontosabb ajánlásokat és a tervezésre 

illeszkedéssel kapcsolatos tanácsait felsorakoztassa. Lehetőség, ami a korábbiakkal szemben 

egyfajta előzetes tájékoztató anyagot jelent minden örökséget érintő fenntartónak illetve az ezzel 

kapcsolatos települési gondoskodásnak a körébe tartozóan. Egy olyan anyagról van szó, aminek 

az összeállítása sokszálú, igen gazdag fölsorolásban, a város egyes településrészeinek és ahhoz 

kapcsolódó ajánlható javaslatoknak a gyűjteménye. Első összeállításban lehet találkozni ezzel az 

anyaggal, lehetőség van a bővítésére, kiegészítésére, valamint rendszeres frissítésre sor kerüljön, 

amely évenkénti frissítést, tartalombővítést jelent. Elmondta, hogy vannak az Arculati 

Kézikönyvben egyes képek, képaláírások, szövegen belüli apró pontosítások, összefésülésre váró 

feladatrészek, ezzel együtt mint egy egybefüggő anyag elfogadásra és a kialakításokat és 

pontosításokat igénylő továbbiakra vonatkozóan további két munkarészhez kapcsolódóan 

amelyben van egy településkép védelméről szóló rendelet alkotás szükséges, ezt követően pedig a 

Helyi Építési Szabályzat megalkotása ami meg kell, hogy frissítse a 2005-ös legutóbb teljes 

szerkezetbe foglalt és a mai napig használt szabályzatot, amiket összehangoltan, egy keretben, a 

jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálati anyagával együtt tudnak 
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majd lezárni. Ezt az összefüggéssort említi ahhoz kapcsolódóan, hogy észrevételekkel s 

megjegyzésekkel együtt a Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadásra ajánlotta, és a 

pontosítások a későbbiekben, mindezzel a felsorolt kapcsolódási munkarészekkel összefüggésben 

együtt kezelt rendezett formába kerülhessenek. A részletes tartalmakkal kapcsolatban, az apró 

módosító, kiegészítő feladatrészeket illetően megköszönte az Art Vital Kft. bevont szakértőinek a 

munkáját.   

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a Gazdasági, a Városüzemeltetési és az Idegenforgalmi 

bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati Kézikönyvéről szóló 

előterjesztést fogadja el.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati Kézikönyvéről szóló 

előterjesztést fogadja el.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja 

a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati Kézikönyvéről szóló 

előterjesztést fogadja el.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy Településképi Arculati Kézikönyv olyan, mint 

egy családi ház, mert mindig reménykedni lehet, hogy egyszer elkészül, de mindig van valamilyen 

tennivaló. A jövőben ekként kell majd eljárni, mert egy nagyon átfogó anyag, ami elkészült. 

Felhívta a televízió nézők figyelmét, hogy a város honlapján az oldalsó menüsávban a 

Településképi Arculati Kézikönyv elérhető, érdemes megnézni, közérthetőbb mint egy építési 

szabályzat, valamint megköszönte a Főépítészek munkáját.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a tárgyalás kapcsán a bizottságban újabb munkát 

találtak maguknak. A Településképi Arculati Kézikönyvben is használatosak a földhivatali 

bejegyzések, amely kapcsán még mindig nem teljesen kerültek átvezetésre. Megbeszélték, hogy a 

bizottságban folytatni kell ezt a munkát, volt amikor utcaneveket pontosítottak, véglegesítettek, el 

nem nevezett közterületeknek nevet adtak. Elmondta, hogy a Várhegy utca ami már Popelyás utca, 

a Kézikönyvben Várhegy utcaként szerepel.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a munkát a Főépítész uraknak és TAK 

elkészítését, elmondta, hogy nem minden rózsaszín benne, és a következő napirendeknél ez 

tapasztalható lesz, hiszen vannak benne olyan szabályok, akár magasabb jogszabály kapcsán, 

amelyek változnak a jelenlegi szokásokhoz képest jó és rossz értelemben is. Pl. a díszitőelemeket 

nem lehet kitenni a kerítésre, vagy a nyílászárók anyagszerkezete bizonyos városrészeken 

egyértelműen meghatározásra kerültek.  

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati Kézikönyvét. 
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Szavazás:  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, - 

egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

203/2019.(X.31.) határozata 

Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városra vonatkozó 

Településképi Arculati Kézikönyvet a határozat melléklete szerint jóváhagyta.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének településkép védelméről szóló rendelet megalkotására 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a településkép védelméről szóló rendeletet úgy 

mint a TAK-ot is az a fajta kötött eljárás övezi, miszerint egyrészt a szakhatóságokat be kell vonni, 

valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságtól kezdve az Aggteleki Nemzeti Parkon át, az Állami 

Főépítészéig megy a sor. Ahhoz, hogy érvényes döntést tudjon hozni a Képviselő-testület a helyi 

rendelet alapján a partnerségi egyeztetés szabályait betartva jelenik meg az eljárásban. Ezen 

egyeztetés alapján a helyi lakosság, a város közössége egy nyitó előzetes lakossági fórumot kell 

hogy kapjon az előkészítőktől, míg az előkészítő munka lezárását követően egy záró lakossági 

fórumot. Elmondta, hogy a nyitó és záró lakossági fórum megtartásra került, ezen szabályozásnak 

az egyfajta társadalmasítását a jövőben aktívabban fogják kezelni. A Főépítész úr, a Vezető 

tervező úr és az Állami Főépítész úr a Zemplén Televízióban fognak tájékoztatást adni a szabályok 

lényegéről az ülés után. Elmondta, hogy a lakossági fórum alacsony érdeklődés mellett érvényesen 

zárult, a szakhatóságok bevonása megtörtént szabályszerűen. Elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Állami Főépítésze a tegnapi napon töltötte fel a Lechner Tudásközpontra 

határidőn túl az észrevételeit, ezt megelőzően már a második napon megküldte, de az is a múlthét 

pénteki határidőn túli. Elmondta, hogy tegnapi napon az előterjesztőkkel áttekintették az anyagot, 

akként foglaltak állást, hogy a kiadott anyaghoz képest rövid változtatást terveznek, ellenben a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Főépítész véleményét most figyelembe venni nem tudja 

az előkészítő testület az idő rövidsége miatt, a jövőben ezt kezelni kívánja, az elkövetkezendő 

időszakban ennek a technológiája hogyan lesz, arra a megoldást a rendelet hatályba lépése kapcsán 

szeretné majd jelezni.  

 

Radványi György DLA, Főépítész: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Településképi 

Arculati Kézikönyvvel ellentétben, a településkép védelméről szóló rendeletet szabályozásokat 

jelentő tartalommal bír. A feldolgozás szerint a szerkezetét megtekintve, elmagyarázza milyen 

feladatokkal, ezen belül is egyes területi egységekkel, ahhoz kapcsolódóan épület, állomány, 

egyéb örökség és a jelen kor alkotásai is szerepet kapnak, hogy milyen jelleggel védhetők, 

megtartásukkal és fenntartásukkal kapcsolatos anyaghasználat, ehhez kapcsolódó részletes 

tartalmi leírásokkal, szabályozva azokat a lehetőségeket, amelyekkel fenntartási, újjáépítési 

tevékenységeket a továbbiakban ennek a szellemében kell elvégezni. Elmondta, hogy 46 

paragrafus foglalkozik ezzel az összeállítással, amelyen belül jelenthet a település önkormányzata 

számára is feladatokat, amelyre példa is van, a helyi értékek fenntartásával kapcsolatban 

támogatásban részesíti az önkormányzat azokat a kiemelt, figyelemre méltó és mindenképpen a 

város vonzerejét megtartó szerepet betöltő helyzeteknek a felújításánál, karbantartásánál. Egy 

támogatási lehetőséget kínál, ami az elmúlt évek során látható, hogy élnek a lehetőséggel a város 

polgárai. Ezzel a lehetőséggel tette meg ajánlását a településkép védelméről szóló rendeletet 
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elfogadására, azzal, hogy a kiegészítő hozzászólások tartalmi, érdemi részét nem fogják érinteni a 

településkép védelméről szóló rendeletnek.  

 

Végh József ügyvezető, vezető tervező: Elmondta, hogy mintegy négy hónapnyi munka 

eredménye a Településképi Arculati Kézikönyv első publikálható anyaga amit még finomítottak 

és további két hónap szintén közös munka a településkép védelméről szóló rendelet mai 

állapotának egy intenzív közös gondolkodás eredményeként született meg, amely becsatlakozik a 

TAK és az egyéb településrendezési eszközök, a HÉSZ szakmai szabályozási terv világába. Az 

elkészült anyagot illetően technikai jellegű kisebb korrekciók vannak ég napirenden, amiről egy 

javítási jegyzék lett körbe adva. Köszönetet mondott polgármester úrnak, Főépítész úrnak, jegyző 

úrnak és a műszaki kollégáknak, akik támogatták a közös gondolkodást. Elmondta, hogy minden 

város önálló identitással bír, mégis mindenki más, de néhány nagyobb város mint Kisvárda, 

Mátészalka, Hajdúszoboszló, ezeknek a tapasztalatait is jól hasznosítva integrálták, s egy jól 

vállalható anyagot készítettek és bizalommal ajánlotta tényleges használatra.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Ügyrendi, a Gazdasági, a Városüzemeltetési és az 

Idegenforgalmi bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság jelen lévő tagjainak 

véleményét tolmácsolta, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

településkép védelméről szóló rendelet megalkotásával egyetértettek. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

településkép védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el, továbbá 

kifejezte a bizottság óhaját, hogy a lehető legtöbb csatornán, ami rendelkezésre áll, a rendeletet az 

elfogadása után, a lakosság és a kivitelezők felé is közvetíteni.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének településkép 

védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja 

a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

településkép védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy a kirívó esetek orvoslása kapcsán 

visszamenőlegesen is lesz-e lehetőség a rendeletet alkalmazni, vagy csak a jövőbeni eseteket lehet 

megelőzni.  

 

Jambrik Imre településrendező tervező és szakértő: Elmondta, hogy a rendelet 

visszamenőleges hatállyal nem bír, a jelen állapottól kezdődően szankcionálni az eseteket még 

nem lehet.  
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Radványi György DLA, Főépítész: Elmondta, hogy felvetődött az állatfigurákkal kapcsolatos 

esetek, elmondta, hogy a korábbi rendelet szerint sem készülhetett volna el, a rendeletben szerepelt 

egy egyeztetési kötelem, aminek nem felelt meg az építtető és a kivitelező sem. Tájékozódás és az 

ezzel kapcsolatos kötelezettség elmaradása miatt következett be, nem visszamenőlegességről van 

szó, hanem a korábbi rendelet szerinti tiltás érvényre juttatásáról.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy hatalmas anyag a rendelet, komolyan szabályozott, amely 

jó, mert innentől kezdve nincs kire, mire mutogatni, nem lehet kibújni, mindenkinek be kell tartani. 

A rendelet hatályának a lényege, hogy az elfogadást követő 30. napon lép életbe és a rendelet 

előírásait a hatályba lépés utáni ügyekben kell alkalmazni.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem a tervezők hibája, szerencsétlen 

időszakban került sor a társadalmasításra az anyagnak, hiszen kampányidőszak volt, ezzel is 

magyarázható, hogy a lakossági fórumon kevés létszám volt jelen. Elmondta, hogy nagy felelősség 

a rendelet elfogadni és alkalmazni is. Elmondta, hogy súlyos szankciók is társulnak az építési 

szabályok be nem tartásának, akár egy millió forintig terjedő építési bírság is kiszabható, továbbá 

önkormányzati támogató és ösztönző rendszer is működik arra vonatkozóan, hogy a településképi 

szabályokat be lehessen tartani.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló törvény kapcsán Sátoraljaújhelyen működik a Település értéktár, sok érték van ami a megyei 

értéktárba is bekerült. Elmondta, hogy a jövőben érdemes lenne a két listát összefésülni és a 

rendeletbe beépíteni.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Város Főépítésze, Radványi 

György úr utalt arra, hogy egyéb feladatok vannak a településképi rendelet kapcsán, hiszen a 

jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatban kapcsolódik amit Schweitzer elnök úr is mondott. 

Elmondta, a szakmai álláspont az, hogy a rendelet a bírságtételek miatt 30 nappal később léptethető 

hatályba, mint ahogy a kihirdetés van, hiszen a jogalkalazóknak időt kell adni a felkészülésre. A 

tegnapi egyeztető értekezleten az a javaslat született, hogy a Képviselő-testület akként fogadja el 

a rendeletet, hogy ne 30, hanem 45 nap legyen a hatályba lépésre, legyen elégséges az idő ahhoz, 

hogy a hatályba lépéssel a Helyi Építési Szabályzatból kikerülő védendő értékekre vonatkozóan, 

elkészülhessen az az örökségvédelmi tanulmány, amelyet a december utolsó ülésén, várhatóan a 

16.-ai héten akkor már hatályos, elfogadott településkép védelmi rendelet legyen egy ilyen típusú 

módosítása, s akkor emelődnének bele az értékek, illetve lenne idő, ami nem sok, de hasznos 

ahhoz, hogy az Állami Főépítész javaslatait is meg lehetne fontolni és beépíteni.  

 

Radványi György DLA, Főépítész: Elmondta, hogy a jelenleg élő szabályozás, amely a 

Képviselő-testület hagyott jóvá valamikor, tartalmaz egy igen részletes helyi védelmi épület 

állományra, épület részletekre, egybefüggő épület csoportokra vonatkozóan feldolgozott és 

jóváhagyott mellékletet. Átbeszélték a munkaértekezleten, hogy azt a folytonosságot őrizzék meg 

ami ennek a korábbi rendeletnek a helyi értékvédelmi anyagként született meg, melyekkel 

szembesültek, hogy hogyan és milyen formában lehet a helyi értékvédelmet érvényesíteni, amely 

közel 10 évvel ezelőttről létezik a helyi értékvédelmi rendelet a városnak. 

 

Végh József ügyvezető, vezető tervező: Elmondta, hogy az Állami Főépítész leveléből fog idézni, 

hogy nincs olyan gondja ami a rendelet alkalmazását és jóváhagyhatóságát megkérdőjelezné. Az 

Állami Főépítész a következőkkel zárta sorait: A rendelet tervezet szakmai tartalma megfelelő, 

Sátoraljaújhely helyi sajátosságaihoz igazodik, ezért a fentebb megfogalmazott javaslatait a 

javasolt korrekció elvégzésére és elfogadására javasolja, a korrekciók jelentős része  technikai 

ábrázolás, szerkesztés, nem tartalmi jellegű, a mai jóváhagyást nem befolyásolják.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy amikor a világörökségi helyszínekkel 

kapcsolatos döntés megszületett Tokaj-Hegyalján, örült a város és a térség, hiszen egy 

rendezettséget, egy rendezett arculatot, tokaj-hegyaljai megjelenést adhatott a településeknek és a 

vidéknek is. Született egy döntés, de nem gondoltak arra, hogy plusz kiadásokat fog jelenteni, az 

egyik oldalon a szabályozók elkészültek, komoly anyagok keletkeztek, a másik oldalon forrás nem 

lett hozzá rendelve.  

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város településképének védelméről szóló rendelet megalkotását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS településképének védelméről. 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Radványi György DLA, Főépítész: Elmondta, hogy a településrendezés eszközeinek a teljeskörű 

felülvizsgálatát megelőzően kerül sor a 4 kiegészítésben az 5 területnek a szabályozása, 

módosítása. Életszerű helyezetekről lévén szó, a 4 szint feladat jelenik meg a beépítéssel 

összefüggő szabályozást érintően, egyrészt a város tervezett fejlesztési céljainak megfelelő körben, 

másrészt egy hosszú ideje elhaló beruházásnak a tovább élését, vagy annak a területnek a kezelését 

illetően, valamint egy kiegészítésként fölvetődő feladat, hogy ezeket a területeket a beépítéshez 

szánt beépítési százalékban építmény burkolt felület állomány terheli, ennek megfelelően ezeknek 

un. kompenzációs terület kacsolódására van szükség és ennek kapcsán jelenik meg az 5. 

programelem a fölsorolt szabálymódosítások között, ami a teljes település területére vonatkozóan 

kívánt egyensúly megteremtését szolgálja.  

 

Végh József ügyvezető, vezető tervező: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely város építési 

szabályzatáról szóló 8/2005. önkormányzati rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek 5 

ponton történő módosítási tárgyában 2019. október 10-én megtartott tárgyalásra benyújtott 

dokumentáció a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Főépítész által kért és benyújtott 

változtatásokkal egyetemben elfogadásra került, jóváhagyásra javasolt. A dokumentáció a 

jóváhagyandó munkarészeit a Képviselő-testület tagjai megkapták, a mai Képviselő-testületi ülés 

formai, ha így fogalmazunk mivel az Állami Főépítész záró szakmai véleményében foglaltakon 

túl módosításra nincs lehetőség, ezért a benyújtott határozat és rendelet tervezetben szereplő 

anyagának jóváhagyását egyeztette a Főépítész úrral.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Ügyrendi, a Gazdasági, a Városüzemeltetési és az 

Idegenforgalmi bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 
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Sebes Péter képviselő: Ismertette az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság jelen lévő tagjainak 

véleményét, miszerint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításával 

egyetértettek. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról  

szóló előterjesztést fogadja el.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

fogadja el.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést fogadja el.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Radványi György DLA, Főépítész: Polgármester úr világörökségi területre vonatkozó gondolatai 

kapcsán elmondta, hogy nem kevés és igen körültekintő és hosszadalmas egyeztető munkának 

köszönhető, hogy a világörökségi területeken éppen az iparterületek kapcsán a megjelent rendelet 

jelentősebben megengedő mint amilyen korábban volt, mely nem a város rendelete, hanem a 

világörökségi területekre vonatkozó kormányrendelet. Egy helyen tesz igen hangsúlyos kiemelést, 

ami a tájképvédelemmel kapcsolatosan kap fontos szerepet, jelezve azt, hogy a világörökségi 

terület látványértékű fölvezető útjain és az egyes attrakciós elemek közvetlen környezetében lévő 

területeken az ipari fejlesztésnek gátja ne legyen, de a táji értékek segítségül hívja abban, hogy 

takart, határozottan zöld területi védelemmel ellátott helyzetekben kerüljön sor  ipari 

épületcsoportok, vagy ipari parkok létesítésére. Ez egy hallatlan nagy előrelépés ahhoz képest, 

amivel korábban szembekerülhetett minden település. Elmondta, hogy a jelen rendelet ennél 

nyitottabb és jelentős tervezői és kivitelezői, beruházói szem számára nagyon jól kihasználható 

feltételrendszert fogalmaz meg.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a hozzászólást, valamint azt, hogy az ipari 

terület ipari terület legyen, s amiben Főépítész úr sokat dolgozott az adott főosztállyal és 

államtitkári szinten is folyt az egyeztetés. Elmondta, hogy polgármesterként belefojt a munkába, 

elmondhatta a  véleményét, ami nem biztos hogy elősegítette a munka előre jutását, volt amikor 

Főépítész úr „villámhárítóként” is közreműködött. Megköszönte munkájukat, reményét fejezte ki, 

hogy az együttműködés továbbra is megmarad.  

 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítását. 
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Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2019. (X.31.) rendelete 

a Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 

óra 50 perckor berekesztette.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

 jegyző               polgármester 


