
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-52/2019. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a Városháza Dísztermében 

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. november 27. napján 08:00 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

 

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, Kababik Edina 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Kaibás László osztályvezető, Hatósági és 

Közterületfelügyeleti Osztály.  

 

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

aljegyző, Kaibás László osztályvezető, Hatósági és Közterületfelügyeleti Osztály.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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. 
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Vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért a polgármester javasolta 

az ülés napirendjének elfogadását. 

 

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

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat a meghívó szerint: 

 

Napirend előtt: 

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

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára, továbbá Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi folyószámla-hitel 

szerződésének megkötésére  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által 2019. évben 

végzett adóztatási tevékenységéről  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

5. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

6. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

7. Egyebek 

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi évfordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

 

 

 

Napirend előtt: 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Bejelentette, hogy a városrészi testületek összeállítása 

megtörtént, tagjai jelen vannak a teremben, továbbá 3 bizottsági tag a képviselő-testület esetében, 

akik az előző ülésen nem tudtak részt venni, az ülés elején külön tesznek esküt. Felkérte a 

megjelenteket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Felkérte a városrészi testületek tagjait, majd 

a bizottsági tagokat, hogy az eskü szövegét mondják utána.   

 

ESKÜTÉTEL 
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Napirend előtt: Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy október 31-én találkozó keretében a helyi 

cégek, vállalkozók vezetőinek röviden vázolta a következő 5 év feladatait. Ugyanezen a napon a 

sportszervezetek vezetőivel találkozott, egyeztetett a jövő évi programjaikról, hogy hol tud 

segíteni az önkormányzat, információt kért, hogy megjelentethesse a város honlapján, elmondta, 

hogy nagyobb az érdeklődés, mint az események a nézőszám, elmondta, hogy a kosárlabdázók 

NB2-esek, említette a jégkorong U12, U14 és felnőtt csapatát is, valamint 50 km-es futást 

szerveznek Sátoraljaújhely és Kisvárda között. Ugyancsak október 31-én tett látogatás 

Sátoraljaújhelyen Csehország nagykövete, eszmecserét folytattak a jövőbeni együttműködés 

kapcsán. November 5-én a Fogadóóra, Zemplén Televízió műsor keretében Nagymihály 

polgármestere volt a vendég, egy közös pályázat körvonalairól esett szó, Széphalom Kossuth- 

kerttel kapcsolatban. Ugyanezen a napon a Szatmári Zsidó Hitközség főrabbija és társai tettek 

látogatást, majd a Rákóczi Szövetség elnökével, Csáki Csongorral egyeztetett. November 6-án a 

Trianon 100 munkacsoport ülése zajlott, majd az Egészségfejlesztési Iroda kapcsán megbeszélést 

folytatott. November 12-én a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Magyar Nyelv Múzeumában 

Széphalomban köszöntötte a vendégeket, a Kazinczy Társaság pedig átadta az általa odaítélt díjat 

egy felvidéki magyar embernek. November 13-án a Tokaj Fejlesztési Tanács ülése zajlott, 

november 14-én a Megyei Közgyűlés ülésére került sor. November 19-én a Szlovák Köztársaság 

főkonzulja, Emil Kuchár volt a vendége, egyezetetést folytattak Sátoraljaújhelyről, a határ 

túloldalán lévő feladatokról, a lehetséges együttműködésről. November 25-én rendkívüli testületi 

ülés zajlott, november 26-án a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárával egyeztetett, majd 

a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével találkozott egy TAO pályázattal kapcsolatban, 

amelyben az uszoda fix fedéséről, egy két éves programról esett szó, elmondta, hogy a pályázat 

elnyerésével egy fedett uszodát tudna építeni Sátoraljaújhely.  

Elmondta, hogy a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványának átadása a szokott módon fog 

zajlani, megkérte Csernai Ferencné elnök asszonyt, hogy az Egyebek napirenden belül adjon 

tájékoztatást erről, majd bejelentette a következő önkormányzati programot, a Közmeghallgatás 

és a Virágos Sátoraljaújhely díjainak átadása 2019. december 5-én 16:15 órakor kerül megtartásra 

a Díszteremben.  

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

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

rendelet módosítására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés a Képviselő-testület részére 

megküldött formájában technikai jellegű, hiszen felmerült az igény, hogy a városrészi testületek 

létszámát háromról négyre emelje a Képviselő-testület. A közigazgatás működésére nem mindig 

a lassúság hanem a gyorsaság is jellemző, elmondta, hogy az anyag kiküldését követően kerültek 

olyan információk előtérbe, melyek kapcsán felmerült, hogy nem a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézményhez kerül a Pöttömke Gyermekház, hanem az önkormányzathoz, egyfajta 

átmeneti megoldásként az önkormányzatnál lévő összevont egyéb feladatokkal – a védőnői 

alapellátással – kerülhet majd egy korábbi költségvetési szervi jogállásba. Elmondta, hogy 

gyermeklétszám csökkenésével várható a védőnők tekintetében kapacitásnövekedés, 

bevonhatókká válnak ebbe az irányba, melyről vannak információi Csernai Ferencné elnök 

asszonynak. Elmondta, hogy az eredeti előterjesztés egy módosító indítvánnyal került 
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kiegészítésre, melyek együtt képezik a végleges előterjesztést, kiegészül az SZMSZ 1. mellékletét 

tekintve egy 20. ponttal – Pöttömke Gyermekház működése, valamint ennek helyét képező 

Hunyadi u. 6. számú ingatlan kerül be telephelyként.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és Csernai Ferencné képviselőt, hogy 

ismertesse az Ügyrendi és a Szociális bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal az előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó módosító 

indítványt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal az előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó 

módosító indítványt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. Elmondta, hogy a Biztos 

Kezdet Pöttömke Gyermekház önkormányzati pályázathoz kapcsolódik, így az önkormányzat 

pályázik a programnak a további részére. A Miklósy úti óvoda felújítása miatt a Hunyagi u. 6. 

szám alatti épületbe kerültek áthelyezésre a csoportok, az engedélyeztetéi folyamat kapcsán volt 

egy elgondolás, hogy az ESZI-nek a feladatellátásába kerüljön, de az egyeztetések alapán a 

védőnőkhöz hasonlóan az önkormányzatnál maradna a feladatellátás, önkormányzati épületben 

önkormányzati irányítással történne. Az épület másik részében ugyancsak egy önkormányzati 

pályázat kapcsán a felzárkóztató program bonyolódik. 

 

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

bocsátotta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés és a 

kiadott módosító indítvány szerint. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatára, továbbá 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az adórendeletek felülvizsgálata kapcsán egyfajta 

lakossági észrevétel, kérelem érkezett, arra vonatkozóan, hogy valamely önkormányzati beruházás 

bizonyíthatóan, dokumentálhatóan akadályoz vagy negatívan befolyásol egy kereskedőnek, egy 

vállalkozásnak a tevékenységét, akkor lehessen e tekintetben valamilyen mértékű kedvezményt 

kapni és adni  az adott vállalkozásnak. Ennek a módja jogszabályi lehet, ezért merült fel e 

rendeletnek a módosítása, kedvezménnyel történő kiegészítése. Elmondta, hogy nem új dologról 

van szó, hanem a sétáló kialakításánál hasonló helyzet állt elő és akkor is élt a Képviselő-testület 

ezzel a lehetőséggel és jogával. Ha valamely vállalkozó, jogalany úgy érzi, hogy a kedvezménynek 

a hatálya alá tartozik az ő tevékenysége, az arra okot adó körülmények fennállnak, akkor kérelmet 

terjeszthet elő, valamint a kérelemben foglaltak igazolást nyernek, akkor megadható a 

kedvezmény, melynek tervezett mértéke a beruházás időszakára vonatkoztatva 50%. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Sebes Péter képviselőt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a Képviselő-

testület számára. 

  

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

bocsátotta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi 

folyószámla-hitel szerződésének megkötésére  

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy hitelfelvétel történik, de nem klasszikus 

értelemben. Az erre vonatkozó jogszabály akként rendelkezik, hogy folyószámlahitel tekintetében 

nem kell kormányzati engedély a hitel felvételére vonatkozóan. Elmondta, hogy az önkormányzat 

bevételei, pl. az adó, vagy a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető normatívák 

sem egységesen, azonos mértékben érkeznek. A kiadások egy része egyenletes, viszont a kiadások 

tekintetében is vannak hullámhegyek, völgyek, előre nem látható kiadások. Ezért működési céllal 
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a folyószámla hitel egyfajta likvid hitelként a mindenkori , az állandó fizetőképesség megőrzését 

célozza. Elmondta, hogy évente ismétlődő dolog a költségvetési gazdálkodásban, a működés 

biztonságát banki termékről van szó.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi 

bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület számára az előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi folyószámla-hitel szerződésének 

megkötéséről szóló előterjesztést.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

207/2019. (XI.27.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi folyószámla-hitel szerződésének 

megkötéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi likviditás fenntartása 

érdekében 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra, az OTP BANK Nyrt., 

mint számlavezető pénzintézetnél 140.000.000,-Ft összegű, 12 hónap futamidejű 

folyószámla-hitel szerződés megkötéséről döntött.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a hitelszerződést írja alá. 

A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat 

költségvetési saját bevételeit ajánlja fel, ezen felül a helyi adóbevételeket, átengedett 

adóbevételeket. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 
 

 

 

4. Napirendi pont: Tájékoztató Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által 

2019. évben végzett adóztatási tevékenységéről  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója a napirend kapcsán. 

Köszöntötte Kaibás László osztályvezető urat és kérte, hogy adjon tájékoztatást amennyiben 

kérdés felmerül. 

  

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi 

bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület számára az előterjesztés 

elfogadását. 
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy milyen bevétele van kommunális adóból az 

önkormányzatnak, és mi okozza a nagy összegű hátralékot, ami nincs megfizetve.  

 

Kaibás László osztályvezető: Elmondta, hogy a Képviselő-testület számára ismert ez az adónem 

bevezetésének a célja, Sátoraljaújhelyben a közszolgáltatások, a víz és a hulladékgazdálkodás 

tekintetében ne legyenek hátralékok és rendelkezzen mindenki szerződéssel. Ennek az adónemnek 

a kapcsán minden adózó számára előírásra került a 28.000,-Ft/év összegű adó. Természetesen 

mentességet is kapnak a sátoraljaújhelyi polgárok, akik szerződéssel rendelkeznek és hátralékuk 

nincs. Elmondta, hogy az adómentességről szóló kérelmek feldolgozása hatalmas adminisztratív 

munkával jár. Ebből adódóan az adat ami szerepel a táblázatban, a közel 100 millió forint összegű 

kintlévőség a hátralék, illetőleg az adózók száma tekintetében az adat technikai jellegű adat, 

folyamatban van a mentesítés, év végére elkészülnek, ez az adat pedig le fog redukálódni, jelenleg 

934.000,- forint bevétel van, és a több milliós tétel csak technikai adat. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy a magánszemélyek kommunális adója közel 4000 

háztartást érint, ha negyedóránként számolja egy ember mentesitését, az közel 1000 munkaóra a 

hivatal megbízott osztályán, és csak 934.000,- forint a bevétele az önkormányzatnak. Véleménye 

szerint nem jól van megalkotva ez az adórendelet. Elmondta, hogy év végére nehezen végeznek a 

mentesitéssel, de jövőre újra kezdődik, újra elő lesz írva a 28.000,-Ft minden családnak, újra 

igazolni kell a szerződést, a befizetést. Sokan befizetik annak ellenére is, hogy rendben van 

szolgáltatásuk, s hogyan kapják vissza. Véleménye szerint az az adórendelet, amely ennyi 

túlmunkát jelent és félelmet kelt az emberekben, jobb lenne, ha megszüntetésre kerülne, helyette 

egy új rendelet kidolgozása kellene, amely a nemfizető állampolgárokra irányulna.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy részt vett az ügyrendi bizottság ülésén nem 

tagként, mert egy látszólagos ellentmondásra bukkant a magánszemélyek kommunális adónemnél. 

A helyi adórendeletben magasabb tétel van látszólag, ami a törvényben 17.000,- forintban van 

maximálva. Kérte jegyző urat, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat a Képviselő-testületi ülésen 

is mondja el.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy a kollégák átnézték alaposan a lehetőségeket és 

megalkotta az adórendeletet akkor a Képviselő-testület, és ez a rendszer szűri ki a nemfizetőket. 

Elmondta, hogy az adózásnak nagyon különleges szabályai vannak, kötött szabályrendszer van. 

Az hogy ebben az évben volt a szemétszállítási közműszolgáltatók átalakítása okán egy anomália, 

hogy az adóhatóság nem tudott adatot kérni direktben, amely egyszeri alkalom volt, nem fog 

megismétlődni az igazolások bekérése, mert hivatalból fogja megküldeni a szolgáltató. Komoly 

megbeszélés folyt az önkormányzat és a hulladékszolgáltatók fölött lévő szerv, egy állami 

tulajdonú cég között, így mindenki tisztázta azt, hogy mi a feladata. Elmondta, hogy sok munka 

volt a kollégák részére, de megoldották, és a munkát el kell végezni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat, a hivatal vezetése, és 

személye megrögzött zöldpárti és környezetvédelmi gondolkodású, tudni kell, hogy a városnak és 

a térségnek egy olyan vízbázisa van, amelynek megóvása mindenekfelett áll. Ebben az esetben 

lényegtelen, hogy mennyi a bevétele ennek az adónemnek, hanem arról, hogy az igazságosság 

érvényesüljön, és ránevelődjenek a nemfizetők, mert nem ingyen jár a vízszolgáltatás, a 

szemétszállítás, és a vízbázis megmaradjon és tiszta maradjon az unokáink unokáinak is. Kérte a 

jelenlévőket és a televízió nézőket, hogy csatlakozzanak a zöld város programjaihoz, hogy tiszta 

város legyen 100, vagy 500 év múlva is.  
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által 2019. évben végzett adóztatási 

tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

208/2019. (XI.27.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat adóhatósága által 2019. évben végzett 

adóztatási tevékenységéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat adóhatósága által 2019. évben végzett adóztatási tevékenységéről szóló 

tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem az előterjesztésnek szólt a tartózkodása, 

hanem annak, hogy volt egy kérése jegyző úr felé, amit nem kapott meg, látszólagos 

ellentmondásról volt szó az adónemnél.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a szabályok mindegyik képviselőre 

vonatkoznak, nem a szavazás után kell jelzéssel élni, a kérését pedig nem a kérdéseknél tette fel, 

hanem a hozzászólások esetében történt.  

 

 

 

5. Napirendi pont: Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy igyekezett a Képviselő-testület az elmúlt években 

kellő körültekintéssel tájékoztatást nyerni a közszogáltatótól. A közszolgáltatás az elmúlt években 

jelentősen átalakult, a korábbi években is tapasztalható volt, hogy a szolgáltató képviselője nagyon 

nehezen vagy nem tudott eljutni a Képviselő-testületi ülésre, de ez nem lehetett ok arra, hogy a 

Képviselő-testület feladatellátása érdekében ne szerezzen információt. Így a tavalyi éven azt 

alkalmazták, hogy kihasználva azt, hogy a Képviselő-testület, polgármester úr, mindig 

gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatásban résztvevő egyes ülésein az önkormányzat, a város 

képviselője jelen legyen, erre támaszkodva készült az előterjesztés. Elmondta, hogy egy társulási 

megállapodással ez az önkormányzat is, mint a többi önkormányzat a megyében a társulásnak adta 

át a közszolgáltatási feladatot, ami alapesetben az önkormányzati törvény szerint az 

önkormányzatot terheli. Elmondta, hogy a város tulajdonrésszel bír a közszolgáltatóban közvetett 

módon illetve közvetlen módon az alvállalkozónak szintén tulajdonosa a társulással együtt. 

Ezeknek a gazdasági társulásoknak, társaságoknak és magának a társulásnak az ülésein a város 

képviselője részt vesz, minden olyan információ ami az ülésen elhangzik elhozható és elmondható 

a testület előtt. Elkészült az anyag, hogy mikor melyik gazdasági társaság milyen szerve mikor ült, 

annak milyen tárgysorozata volt, melyekről információt lehet kérni. Kaibás László osztályvezetőt 

kérte, hogy álljon rendelkezésre, mivel polgármester úr megbízásából osztályvezető úr vett részt 

az eseményeken.   
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Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás képviselőt, hogy ismertesse a 

Városüzemeltetési bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület számára a 

hulladékgazdákodási közszolgátatási tevékenységről szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy ki a közszolgáltató. Elmondta, hogy van egy 

helyi rendelet, melyben a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. van nevesítve, mint közszolgáltató, a 

ZHK honlapján az olvasható, hogy a BMH nevű, Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közszolgáltató, a számlán pedig egy 

harmadik jogi személy jelenik meg a NHKV, mint Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a közszolgáltató a BMH, ez az a Kft. amelyet 

három Kft. alkot, a ZV Zöld-Völgy Nonprofit Kft., a MiReHu Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Kft. és a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

tulajdona. A hulladék elszállításáért, gyűjtéséért, ártalmatlanításárét, újra feldolgozásáért a BMH 

felel, melyek alvállalkozója a ZHK, a lakosság a ZHK felirattal ellátott gépjárműveket látják, aki 

a szolgáltató alvállalkozója. A számlán az NHKV Zrt. szerepel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely állami tulajdonban 

van. Az NHKV Zrt. egyedüli az országban, az összes díjat a Zrt. szedi be, majd a díjbevételeket, 

egyfajta fajlagos számítási mód alapján újra osztja, és kiosztja a szolgáltatóknak, így egy 

háromoldalú jogviszonynak tekinthető. Elmondta, hogy e tekintetben a rendelet felülvizsgálata 

szükséges.  

 

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

javasolta a 2019. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztatót.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

209/2019. (XI.27.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el, így Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
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Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

210/2019. (XI.27.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

7. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megadta a szót Sebes Péter képviselő úrnak. 

 

Sebes Péter képviselő: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy minden képviselő, 

határidőben és megfelelő módon leadta vagyonnyilatkozatát. Ismertette az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal 

javasolja a Képviselő-testület számára a vagyonnyilatkoztat-tételi kötelezettségének 

megállapításáról szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

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

javasolta a Képviselő-testület számára a vagyonnyilatkoztat-tételi kötelezettségének 

megállapításáról szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

211/2019. (XI.27.) határozata 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének megállapításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 39. § (4) bekezdése értelmében a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság tájékoztatását elfogadta, és megállapította, hogy valamennyi helyi 

önkormányzati képviselő a törvényes határidőn belül vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tett.  

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az ülés kezdete előtt kiosztásra került a 

víziközművagyon értékeléséről szóló előterjesztés. A Zemplén Vízmű kezdeményezte, hogy a 

víziközmű törvény, annak 78.§ (1) bekezdésének értelmében, valamennyi tulajdonosnak 

vagyonértékelést kell végeznie a víziközművagyon tekintetében. Polgármester úrnak tett egy 

javaslatot, mely szerint a törvényi előírásnak feleljen meg a tulajdonos, így a város, azzal hogy 

kimondja, a kötelezettségének eleget tesz, az önértékelésről intézkedik. Ellenben vannak bizonyos 

körülmények, melyekre idén célszerű figyelemmel lennie a Képviselő-testületnek, elmondta, hogy 

a vagyonelemek egy része kötődik a városhoz, vagyis kizárólagos tulajdona, de a vagyonelemek 

egy része közös tulajdon, a szolgáltatási kör tekintetében 52 önkormányzatról van szó, melyeket a 

vagyonértékelés tekintetében figyelembe kell venni. Ezt egy együttműködésben, egyfajta 

konzorciumi megállapodással kellene megoldani. Elmondta, hogy egy vagyonértékelést kell 
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végezni, amikor a gazdasági társaság a saját vagyonával tisztában van, a jogalkotó elrendelte a 

vagyonértékelést, mely nem a szolgáltató feladata, hanem az önkormányzatoké, valamint az 

önkormányzat költségvetésében nincs ilyen címkézett forrása nincs. Elmondta, hogy előzetes 

tájékozódás alapján, indikatív ajánlattal közel 30 millió nettóról van szó, csak speciális 

képzettséggel és jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság végezheti el. Ezeket összevetve, 

akként készült el a határozati javaslat, hogy döntsön a Képviselő-testület, mivel nem egyedül 

tulajdonos, többeket keressen meg, működjön együtt, tulajdoni arányában majd vállalja a későbbi 

költségeket, közbeszerzési eljárást folytasson le, keressen forrást és forduljon a központi 

költségvetés felé.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy nincsenek-e elkésve, egy régi törvény, az 

NFM rendelet írja elő. Elegendő idő lesz-e, illetve a vállalkozónak december 31-ig a 

vagyonértékelésre.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy milyen gyorsan fogják az érintettek végrehajtani, 

az ügy többeknek az ügye. A polgármester úr már kezdeményezett egyeztetéseket, elmondta, hogy 

információja van arról, hogy az ágazat igyekszik a határidőt módosítani. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem ismert számára az, hogy nyílt vagy 

meghívásos közbeszerzési eljárás keretében lesz lefolytatva.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzés az értékhatár kapcsán lesz 

kiírva, a feltételek is közzé lesznek téve. Elmondta, hogy megkereste a minisztériumot, mivel  

Sárospatakon folyik egy szennyvízderogációs pályázat  és  több településen is, Sátoraljaújhely is 

nyert egy pályázatot ebben az évben a szennyvízrendszert és a telephelyet érintően. Ez biztos 

nagymértékben átalakítja a vagyoni helyzetét a Zempléni Vízmű Kft-nek és azon belül a 

tulajdonosoknak is, bizonyos esetekben csökkeni fog a vagyona, de többségében nőni fog. 

Ameddig a két beruházás nem zárul le, de addig is lehet egy vagyonleltárt készíteni, valamint új 

vagyonleltárt kell készíteni a pályázatok lezártával. Megkereste a minisztériumot, hogy 

kaphatnának addig halasztást, a Zemplén Vízmű Kft.-re vonatkozóan, hogy várják meg a 

pályázatoknak a kifutását.  A megkeresésre még nem érkezett válasz. Egy másik ügyben is kereste 

a minisztériumot, elmondta, hogy a költségvetésben egyetlen egy településen sem lett betervezve 

a vagyonleltárhoz szükséges forrás, ezért kértek a kormányzattól támogatást arra, hogy az 

önkormányzatoknak ne saját költségvetésükből kelljen a több tíz millió forintos kiadást 

megfinanszírozniuk. Amennyiben pozitív válasz érkezik a két esetben, akkor nagyban javítja a 

pénzügyi pozíciót. 

 

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

javasolta a Képviselő-testület számára a vizoközművagyon értékeléséről szóló előterjesztés 

elfogadását. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

212/2019. (XI.27.) határozata 

a víziközművagyon értékeléséről 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. 

törvény 78.§-ba foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a víziközművek 
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vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 

közzéteendő adatokról szóló 24/2013. NFM rendelet előírásaira döntött a tulajdonában 

lévő, kizárólagos vagy közös tulajdoni hányadának megfelelő víziközmű vagyonelemek 

vagyon értékeléseiről az alábbi feltételekkel. 

1.) A képviselő-testület kezdeményezi a tulajdonostársaknál az értékelésre vonatkozó 

együttes eljárást, továbbá vállalja a tulajdonostársakkal történő együttműködést, a 

kizárólagos, illetve közös tulajdonban álló vagyonelemek arányában a vagyon 

értékeléssel keletkező költségek viselését.  

2.) A képviselő-testület a vagyonértékelési kötelezettség költségének saját 

költségvetési fedezete hiányában központi költségvetési támogatást igényel. 

3.) Fent megjelöltek végrehajtására a tulajdonostársak tekintetében kezdeményezi 

konzorcium létrehozását. 

Felhatalmazta a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására vonatkozó 

intézkedés megtételére.  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

alapító okiratának módosítása azért került előterjesztésre, mert módosításra került Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezési és Működési Szabályzata. Arról döntött 

a Képviselő-testület az SZMSZ módosítás keretén belül, hogy nemcsak a városrészi testületek 

létszámát módosítja, hanem a korábbi meggondolás miatt az Egyesített Szociális Intézményhez 

került a Pöttömke Gyermekház, most pedig vissza emeli az önkormányzat kebelébe és később 

költségvetési szervet hoz létre. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzatnak nincs alapító 

okirata, az SZMSZ-ben kellett az intézkedést elhelyezni, a másik oldalon pedig az ESZI alapító 

okiratából ezt a feladatot ki kell emelni. Elkészítésre került a feladat módosítására egy alapító 

okirat módosítás, egy egységes szerkezetű alapító okirat és egy határozat, amelyben az alapító 

okiratok mellékletként szerepelnek. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a Szociális 

bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

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

javasolta a Képviselő-testület számára a Sátoraljaújhelyi Egyesitett Szociális Intézmény Alapitó 

Okiratának módositását. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

213/2019. (XI.27.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásban működő 

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Módosító Okiratát, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

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

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy megkereste a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény igazgatónője, hogy lehetőség van az ESZI Idősek Otthonának a jelenlegi 70 

fő befogadásához képest plusz 2 fő befogadásának biztosítására. Továbbá a létszámbővítéshez egy 

szakmai létszám is járna. Elmondta, hogy hosszú a várólista, ez egy kicsit javítja a helyzetet.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a Szociális 

bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. Elmondta, hogy a bizottság kéri az ESZI Idősek Otthonának 

vonatkozosában, hogy járuljon hozzá az engedélyezett főrőhelylétszám 70 főről 72 főre történő 

emelésének kezdeményezésére a  szolgáltatói nyilvántartásban, melyet a kormányhivatalban kell 

kezdeményezni és az ő hozzájárulásukkal valósul meg a szolgáltatói nyilvántartásba való 

átvezetése az ellátottak létszámbővitésének. 

 

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

javasolta a Képviselő-testület számára a Sátoraljaújhelyi Egyesitett Szociális Intézmény Idősek 

Otthona vonatkozásában az engedélyezett férőhelyszám 07 főről 72 főre történő emelését.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

214/2019. (XI.27.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona létszámbővítéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a Sátoraljaújhelyi 

Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona vonatkozásában az engedélyezett 

férőhelyszám 70 főről 72 főre történő emeléséhez.  

Felhívta a jegyzőt, hogy gondoskodjon a férőhelybővítés szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzéséről.  

 

Határidő: soron kívül  

Felelős: jegyző 
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Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy az ülés kezdete előtt kiosztásra került az 

elkészített előterjesztés, melyben lehetőség nyílik egy Honvédelmi Sportközpont kialakításáról. 

Az önkormányzat első körben nem pályázott, egy információ került előtérbe, hogy több 

önkormányzat nem tud pályázni alkalmas terület hiányában, másrészt a Zemplén-Térségi 

Katasztrófavédelmi Szövetség elkezdte megszervezni a helyi lőbajnokságot, tavaly eredményesen 

szerepelt az önkormányzat csapata, lehetőség lenne a sportlövészet újra indítására, amelyhez 

szükség van egy sportközpont kialakítására, valamint támogatás igényelhető, tudomása szerint 

100%-os támogatási intenzitással. Elmondta, hogy Sátoraljaújhelynek van egy lőtere, amelyet 

helyre kell hozni a mai kor követelményeinek megfelelően, és szorosan együtt lehetne működni a 

Katasztrófavédelmi Szövetséggel. Elmondta, hogy egy szándéknyilatkozatra lenne szükség a 

Képviselő-testülettől, hogy jelentkezni lehessen a felhívásra, és megpályázni a támogatást.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy szerepel-e az előterjesztésben, hogy jelenleg 

kerékpár sportban érdekelt fiatalok használják a területet, érinti-e az ő használatunkat amennyiben 

benyújtásra kerül a pályázat. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy egy lakossági fórumon felmerült ennek az 

ingatlannak az elhanyagoltsága, örül annak, hogy fejlesztésre kerül a terület. Megkérdezte, hogy 

az ott lakókat fogja-e zavarni az effajta tevékenység, jár-e zajhatással. 

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a helyi rendvédelmi szervek is használhatják-e 

a létesítményt, mivel messzebb kell utazniuk az előirt lőgyakorlatuk elvégzéséhez. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy valóban jelenleg a triálos kerékpárosok 

használják a területet, tudomása szerint lejár a szerződésük, főként a szociális helységek 

felújításáról lesz szó, nem lesz akadálya, hogy továbbra is használják a területet, melyen 

kialakítottak egy speciális pályát, mely nem fogja zavarni a lőtér funkcióját, valamint a 

sportközpont kialakítása nemcsak a lövészetről szól, hanem a küzdősportokkal is lehet foglalkozni. 

Ha sikerül ezen az úton elindulni, akkor egy jó történet is kerekedhet. Elmondta, hogy a 

sportlövészet a légpuska lövészeten alapszik, amely nem jár nagy hanghatással, valamint a 

sportlövészetnek szigorú szabályai vannak, nem gondolja, hogy a környéken élők nyugalmát 

megzavarná. Elmondta, hogy a sportlövészet és a rendvédelmi éleslövészet nem egyforma, így a 

rendvédelmi szervek továbbra is távolabbra kell hogy menjenek a lőgyakorlatuk megtartása 

érdekében. Elmondta, hogy korábban is MHSZ tulajdon volt a lőtér, a mellette jobbra lévő romos 

épület, és a kettő között pedig van egy bozótos romos épület, amely a magyar állam tulajdona. 

Megkeresték a magyar államot, hogy azzal az épülettel valamit kezdeni kell és kezdeményezték 

annak az épületnek az elbontását, amely független a pályázattól. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a romos épület ügyében megkeresték a 

magyar államot, amelyre még nem érkezett válasz, véleménye szerint életveszélyes az épület, kérte 

jegyző urat, hogy rendelje el az épület azonnali bontását, hogy ne történhessen bármilyen baleset 

sem, és jelezze a magyar állam felé, hogy igényt nyújt be az önkormányzat a bontási költségek 

tekintetében. 

 

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

javasolta a Képviselő-testület számára a Honvédelmi Sportközpont kialakitási programhoz való 

csatlakozást és a pályázat benyújtását.  
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Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

215/2019. (XI.27.) határozata 

a Honvédelmi Sportközpont kialakítási programhoz való csatlakozásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kijelenti azon szándékát, hogy pályázni kíván 

Honvédelmi Sportközpont kialakítására a sátoraljaújhelyi lőtér területén. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy programhoz való csatlakozáshoz 

szükséges intézkedéseket tegye meg, a pályázati dokumentációt írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérte Csernai Ferencnét, hogy tájékoztatást nyújtson a 

70 éven felüliekkel kapcsolatban. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy hosszú évek óta a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény dolgozói közreműködnek az 70 éven felüliek karácsonyi 

ajándékutalványainak a kiosztásában, az ajándékutalványok megrendelésre kerültek, 

megérkeztek, ezért december 2. napjától, december 13. napjáig a Hősök tere 10. szám alatti 

épületben történnek az utalványok kiosztása. Akik mozgáskorlátozottságuk, idős koruk miatt nem 

tudják személyesen átvenni, azoknak a 15-ei héten az intézmény dolgozói házhoz viszik az 

utalványokat.   Elmondta, hogy az önkormányzat részéről ez egy szép gesztus, hogy a karácsonyi 

ünnepekre való tekintettel ajándékutalványban részesíti az idős lakosságot és az ESZI szívesen 

közreműködik ebben. Elmondta, hogy a Zemplén Televízióban hirdetésre kerül, és plakátolva is 

lesz. December 2-ától, hétfőtől reggel 8 órától délután 15 óráig a következő két hétben szeretettel 

várják az érintetteket.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta hogy bizottsági ülésen is elmondta 

közlekedésbiztonsági témában, hogy az egyik esetben zebra létesítésére tett javaslatot.  A Esze 

Tamás utcával párhuzamosan a LIDL bejárati szakaszán lenne szükség zebrára, valamint a zsidó 

temető végénél, ahol már a főutcán már van egy zebra, az Esze Tamás utcai szakaszon ott 

akadálymentesítve is van a járdaszegély csak a zebra hiányzik, a Pataki útról elég lendületesen 

kanyarodnak fel az autók, balesetveszélyes. Kérte a Képviselő-testület támogatását.  

Elmondta továbbá, hogy Rudabányácskán a bevezető szakaszon az első kereszteződésnél olyan 

szűk a hely, két kerítés közé szorítva az út. Ismételten meg kellene keresni a Közútkezelő Kht-t 

hogy szélesítsék meg az utat, és a drótkerítéssel határolt területből egy rész megvásárlásával 

megoldható lenne.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta hogy az első felvetésre nem lehet döntést hozni 

előterjesztés hiányában. A második felvetése esetében már többször folyt egyeztetés a 

Közútkezelő Kht-val, javasolva volt ugyanaz ami elhangzott, úgy gondolta, hogy a tulajdonos 

vagy egyben szeretné tartani ingatlanát, vagy egyben értékesítené az ingatlant, ebben az esetben 

nem százezerről hanem milliókról van szó, a Közútkezelő Kht.  pdig nem szeretne vásárolni. Kérte 

jegyző urat, hogy ismételjék meg a levelet, hogy rendezni kell a közlekedési helyzetet.  
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Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy tud-e polgármester úr befolyással élni, hogy jöjjön 

gyermekorvos Sátoraljaújhelybe, mely két év alatt nem sikerül. Nagy szükség lenne a 

gyermekorvosra, mert kb. 72 ezer ember tartozik az Erzsébet Kórházhoz, és kb. 24 ezer gyermek. 

Elmondta, hogy valamint ki kellene találni, hogy vonzó legyen Sátoraljaújhely a gyermekorvosok 

számára.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy egy gyermekorvossal működik a 

gyermekosztály már régóta, valamint nem az önkormányzat a fenntartója az Erzsébet Kórháznak, 

hanem a magyar állam. Folyamatosan meghirdetésre kerül az álláshely magas kezdő fizetéssel, 

folyamatosan tárgyalnak a gyermekorvosokkal, hogy stabilizálják a gyermekosztály működését. 

Elmondta, hogy polgármesterként is felvette a kapcsolatot a térség gyermekorvosaival, hogy adott 

esetben helyettesítést, ügyeletet vállalnak-e, s vannak akik meg is teszik. Elmondta, hogy jövőhét 

csütörtökön a környéken lévő két kórház két járóbetegellátás igazgatójával fog egyeztetni egy 

kölcsönös segítségnyújtás ügyében, segítséget nyújtanának egymásnak szükség esetén a határ két 

oldalán lévő azonos típusú egészségügyi intézmények.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy egy újságcikknek, az ellenzési képviselőnek az a dolga, 

hogy felszínre hozza a problémákat, jelen esetben egy határon átnyúló együttműködés 

körvonalazódik. A napirend előtti tájékoztatóban nem esett szó a gyermekosztály helyzetéről. 

Megkérdezte, hogy van-e tudomása az önkormányzatnak arról, hogy az elmúlt időszakban jelentős 

létszámleépítések történtek-e a városban, sor fog-e ilyenre kerülni, megkérdezte, hogy az 

önkormányzat milyen formában szokott ilyen esetben értesülni, milyen intézkedések lehetségesek. 

Elmondta, hogy a szociális bizottsági ülésen, két beszámoló keretében is elhangzott, hogy a szülők 

ne 3 napot igazolhassanak évente, hanem 15 nap lett javasolva. Megkérdezte, hogy lehetőség van-

e erre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a gyermekosztállyal és a gyermekorvosokkal 

kapcsolatban az egyeztetés már sokkal korábban megkezdődtek, valamint jó kapcsolatban vannak 

egymással. Elmondta, hogy a helyi vállalkozások vezetőivel komoly kapcsolatban áll, ha probléma 

adódik jelzéssel élnek. A jelenleg az autóipar és ezen belül az autóalkatrész gyártás esetében van 

némi visszaesés, lehetséges hogy a szerződéses munkaviszonyban állókkal nem kötnek újabb 

szerződést, mivel az előrejelzések szerint az előző évhez viszonyítva a következő éven sem 

növekedik a kereslet. Elmondta, hogy a másik oldalon, ha minden jól megy, akkor december 

hónapban beindul a húsipar és újabb munkahelyek létesülnek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta hogy ügyrendi kérdésben kért szót, a Lidl-nél lévő 

zebrák létesítésével kapcsolatban, nem előterjesztést tett, hanem a jogszabály alapján, közérdekű 

ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre 30 napon belül érdemi választ kell 

adni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Kérte képviselő urat, hogy közérdekű ügyben írásban tegye 

meg javaslatát, kérését, hogy az illetékes bizottság megtárgyalhassa, mely alapján a Képviselő-

testület dönthet.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy bizottsági ülésen egy gyermekorvos számolt be és 

vetette fel az orvosvándorlással kapcsolatban, hogy az állami miért nem kötelezi a leendő 

orvosokat, hogy a diploma megszerzését követően itthon dolgozzanak például 6 évet.  

 

 

 

 



17 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a doktornő felvetése nem újkeletű, valamint 

a napokban fordult hozzá a tűzoltóparancsok, hogy a nemzetvédelmi egyetemen végzett kolléganő 

hadnagyi rendfokozattal szolgálati lakást szeretne, a hatósági részen dolgozna. Az építkezéseken 

tűzvédelmi tervet kell készíteni és ezt a tűzoltóság adott kollégája engedélyezteti vagy írhatja elő 

a változtatásokat. A személyes bemutatkozás alkalmával kérdésére elmondta, hogy nem lesz 

tűzoltó, de azt az időt amit az egyetemen töltött, esetében 3 év, ezt az időt le kell töltenie 

munkavégzéssel a magyar állam érdekének megfelelően a lakóhelyéhez legközelebb eső 

tűzoltóságon. A hölgy 70 km-ről jönne dolgozni Sátoraljaújhelyre, s ezért kért lakást. Elmondta, 

hogy vannak olyan felsőoktatási képzések, amelyek megegyeznek képviselő asszony által 

elmondottakkal.  

 

Palicz István képviselő: Javasolta, hogy az illetékes kolléga menjen végig a városon este és 

számolja össze és gyűjtse össze a címeket, ahol nem világítanak a lámpatestek, hogy minél 

hamarabb javításra kerülhessenek. Elmondta, hogy nemcsak az orvosok számára kellene vonzóvá 

tenni a várost, hanem mások számára is. A 3 nap szülői igazolás 15 napra való emelését a szakmára 

kellene hagyni.  

 

 

 

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 55 perckor berekesztette, a 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.   

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

 jegyző               polgármester 
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