
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-58/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről 

 

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

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) Városháza Dísztermében  

 

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2019. december 5. napján 17:30 

 

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.  

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester a Közmeghallgatás előtt dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző személyes 

közreműködésével hívta össze a rendkívüli testületi ülést. 

 

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

ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 12 képviselőből 12 

képviselő jelen van. Ismertette az ülésen tárgyalandó napirendi pontot, majd megkérdezte a 

Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontot illetően van-e vélemény, javaslat.  

 

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

polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 

 

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

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontot: 

 

Napirendi pont:  
 

1. Előterjesztés INTERREG pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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1. Napirend: Előterjesztés INTERREG pályázatok benyújtására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy INTERREG pályázatok beadásáról van szó, 

mindként esetben az 5% önerő miatt volt szükséges a rendkívüli összehívás. Az egyik pályázat 

Nagymihály településsel közösen kerül beadásra, mely esetében Széphalomban a Kossuth-kert 

felújítására kerülhet sor. Cserjék, fák ültetése, kiemelt sütő-főző hely, sétányok, térvilágitás, 

áramleállások kialakítása, ezzel a fejlesztéssel sok segítséget nyújtanának a Vadételfőző Verseny 

megrendezésében. Elmondta, hogy régi igény volt, hogy Széphalomban egy használható közpark 

legyen. 

A másik pályázat Borsi településsel közösen kerül beadásra, melyben egy fényfestésre alkalmas 

készülék beszerzésére lenne lehetőség, amellyel a Polgármesteri Hivatal középső szakaszának 

megvilágítása lehetséges. Elmondta, hogy ebben a programban a „borbarlang” épületében egy 

„szabaduló szoba” kerülne kialakításra, a pályázat elfogadása esetén a helyreállitás funkció adása 

mellett megkezdődhetnek, mert az épület nagyon rossz állapotban van, továbbá Borsi településen is 

lesz egy. Ezen felül dokkoló (töltő) állomások és e-kerékpárok kihelyezése és beszerzése magukban 

foglalják a két település közötti kerékpáros eljutás lehetőségének javítását.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a költségvetésben van-e a pályázatok 

önerejéhez forrás. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a jövő évi költségvetésben van az összegek 

betervezve.  

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy hány dokkoló állomás lesz, és hol lesz a 8 

kerékpár. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy van egy elnyert INTERREG-es pályázat, kerékpáros 

közlekedés fejlesztése, amivel annak idején szerették volna, hogy a Borsi kastélyhoz is kerüljön egy 

dokkoló állomás. Ezzel a pályázattal egy dokkoló állomással bővülne a megépítendő sátoraljaújhelyi 

rendszer és Borsi településre is kerül egy dokkoló állomás és 8 kerékpár, Sátoraljaújhelyben pedig 12 

kerékpár. Az elnyert program hamarosan a közbeszerzési eljárásnál tart, megvalósul Sátoraljaújhely, 

Rudabányácska, Károlyfalva, Széphalom, Szőlőske és Zemplén esetében, már elnyert támogatásként. 

Jelen pályázatban Sátoraljaújhelyben plusz egy, Borsiban pedig egy dokkoló állomás kerülne. 

Elmondta, hogy pozitív elbírálást jelenthet, hogy egy meglévő és elnyert pályázathoz illeszkedik a 

jelenlegi pályázat.   

 

Kracson Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy a Sátoraljaújhely és Borsi között lévő híd benne 

van-e, bele kerül-e a pályázatba. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy megpróbálták betenni a pályázatba, de nem fér bele. 

Elmondta, hogy a gyakorlatban nem létezik, az útnyilvántartás szerint jogilag nem létezik.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a vízügynek nincs köze a hídhoz, megkereste a 

B-A-Z. Megyei Állami Közútkezelő Kht.-t, akik nem tudtak róla, valamint nem járműforgalom, 

hanem csak egy motor fér el rajta, nem tudni ki és mikor építette, továbbá életveszélyes.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Javasolta, hogy a határozatban az önrész és az önköltség összege is 

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

javasolta a két Interreg pályázat benyújtását a szóban elhangzott javaslatokkal együtt, valamint a 

pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésében a szükséges 5% önerő biztosítását, majd szavazást rendelt el. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

217/2019. (XII.5.) határozata 

Interreg pályázat benyújtásáról   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete INTERREG V-A SZLOVÁKIA – 

MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM /SKHU/1902/ elnevezésű pályázat 

benyújtásáról döntött, mely Sátoraljaújhely és Nagymihály (Michalovce) települések között 

valósul meg 182.132.175,-Ft (569.163 euro) összértékben. 

A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. 

évi költségvetésében a szükséges 5% önerőt (saját forrást) 9.106.609,-Ft (28.458 euro) 

összegben biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

218/2019. (XII.5.) határozata 

Interreg pályázat benyújtásáról   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete INTERREG V-A SZLOVÁKIA – 

MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM /SKHU/1902/ elnevezésű pályázat 

benyújtásáról döntött, mely Sátoraljaújhely és Borsi (Borša) települések között valósul meg 

90.931.400,-Ft (284.161 euro) összértékben. 

A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. 

évi költségvetésében a szükséges 5% önerőt (saját forrást) 4.546.570,-Ft (14.208 euro) 

összegben biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt rendkívüli ülést 17 óra 45 perckor 

berekesztette.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.             Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző             polgármester 
 


