
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/59-54/2019. 

 

 

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. december 18. napján 08 óra 10 perckor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert 

   Lukács Tamás 

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás 

Sebes Péter 

Szabó János 

Szőnyi István 

képviselők 

 

Az ülésről távol maradt: 

Palicz István  

   képviselő 

 

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, Tagainé Fabók Tímea osztályvezető Költségvetési és 

Gazdálkodási Osztály, Bartus Tímea osztályvezető Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály, 

Radványi György DLA Főépítész, Végh József Art Vital Kft. ügyvezető, vezető tervező, Jambrik 

Imre településrendező tervező és szakértő. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Tagainé Fabók Tímea 

osztályvezető Költségvetési és Gazdálkodási Osztály, Radványi György DLA Főépítész, Végh 

József Art Vital Kft. ügyvezetője, Jambrik Imre településrendező tervező és szakértő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 



2 

 

 

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 11 képviselő jelen van. Elmondta, hogy Palicz István 

képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.  

 

Napirend előtt: 

Tájékoztató két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy november 28-án a Megyei Közgyűlés 

aktuális ülése zajlott, ugyanezen a napon gyermekorvosokkal tárgyalt az Erzsébet Kórház 

gyermekosztályának biztonságos működése érdekében, december 2-án Miskolcon és 14-én 

köszöntötte Széphalomban dr. Kováts Dánielt Sátoraljaújhely város díszpolgárát, a 90. 

születésnapja, valamint az elkészült életrajzi írásának első kötete alkalmából. Elmondta, hogy 

december 2-án Budapesten a Belügyminisztériumban tárgyalt a zöldmezős beruházásként épülő 

új Tűzoltó laktanya ügyében. December 3-án Fogadóóra a Zemplén Televízióban, majd újabb 

pályázatokkal kapcsolatban egyeztetett budapesti közreműködőkkel, december 4-én a Trianon 

Munkacsoport ülése zajlott és az Erzsébet Kórház új egészségügyi gépműszer bemutató 

sajtótájékoztatóján vett részt. Ugyanezen a napon egyeztetést folytatott, új könyv jelent meg 

Rákóczi Ferencről és a könyv bemutatóját a minisztérium Sátoraljaújhely Dísztermében tervezi.  

Elmondta, hogy levelet küldött a Miniszterelnöki Hivatalba, illetve a közjogi méltóságoknak a 

jövő évi Trianon Évforduló kapcsán, Sátoraljaújhely estében a történelmi megyeszékhely címet 

egy parlamenti döntéssel kaphassa meg a város. Szintén december 4-én egészségfejlesztési 

irodával volt egy egyeztetés, december 5-én a Polgármester Ösztöndíjat adta át Molnár 

Barbarának az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium diákjának és Markovics 

Dánielnek a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium diákjának. Ugyanezen a napon PM Infó, valamint délután 

folyamán a közmeghallgatáson részt vettek a Képviselő-testület tagjai a Városháza Dísztermében, 

ahol tájékoztatót hallgathattak meg a várossal kapcsolatban a megjelentek, továbbá a Virágos 

Városért Díj kiosztására került sor. December 6-án Nagymihályban egyeztetett egy delegációval, 

a Nagymihályi Polgármesteri Hivatal vezetőjével és INTERREG pályázatot nyújtanak be 

közösen a Széphalom Kossuth-kert rehabilitációjával kapcsolatban. Ugyanezen a napon 90. 

születésnapja alkalmából köszöntötte Antalóczi Zoltánnét, valamint a Bokréta Művészeti Iskola 

ünnepi műsorát, és a Príma Díjas Zemplén Táncegyüttes 20 éves fennállásának alkalmából 

rendezett programot nyitotta meg. December 12-én Megyei Közgyűlés, december 13-án dr. 

Vereckei Csaba rendőr dandártábornok úrral egyeztetett a Rendőrkapitányság működésével 

kapcsolatban, ugyanezen a napon a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ülésén vett részt. 

December 14-én került átadásra a Magas-hegyen a kilátó alatt a Gombabüfének és ezen a napon 

került sor Kováts Dani bácsi könyvbemutatójára is. December 14-én  Károlyfalván Nemzetiségi 

Önkormányzat karácsonyi műsorán vett részt és december 16-án a helyi óvodások hozták 

jókívánságaikat a Polgármesteri Hivatalba, ahol a Megyei Önkormányzat ajándékát adhatták át 

az óvodáknak. December 17-én az év utolsó Polgármester Ösztöndíját adta át a Kossuth Lajos 

Gimnázium diákjának, Trampusz Kittinek. 

Elmondta, hogy nagyon szép és sikeres sorozat az Adventi Programsorozat, vasárnap december 

22-én kerül sor a 4. gyertyagyújtásra, melyet Damjanovics József görögkatolikus főesperes, 

Majorosné Hódossy Ilona és jómaga gyújt meg, és várja a Képviselő-társait és az érdeklődőket.      
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Dankó Dénes alpolgármester: Szót kért, majd elmondta, hogy egy kis ajándékot szeretne átadni 

a képviselő társainak az utolsó képviselő-testületi ülés előtt, Áldott Karácsonyi Ünnepeket, 

kellemes feltöltődést kívánt, hogy újult erővel dolgozzanak a következő évben is, és Juhász Gyula: 

Karácsony felé című verséből idézett.   

„…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben.  

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben.”  

 

  

Mivel vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott el, ezért Szamosvölgyi Péter 

polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal - 

egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendi pontokat a meghívó szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhelyben működő termelő tevékenységet folytató, statisztikai 

létszámot megtartó vagy létszámot bővítő kis- kés középvállalkozások támogatására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző  

4. Tájékoztató a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről 

és pénzügyi helyzetéről  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Seres Péter ügyvezető 

5. Előterjesztés a Települési Arculati Kézikönyv felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Radványi György DLA Főépítés, Régió Kft. 

Ügyvezetője, 

6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Radványi György DLA Főépítés, Régió Kft. 

Ügyvezetője, 

7. Előterjesztés a településszerkezeti terv elfogadására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző, Radványi György DLA Főépítés, Régió Kft. 

Ügyvezetője, 

8. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervének elfogadására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

9. Előterjesztés alapító okiratok módosítására 

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

10. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatára  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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11. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól 

és a folyamatban lévő beruházások állásáról 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

12. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 

tervének és 2020-2023 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

13. Előterjesztő önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

14. Előterjesztés az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására  

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

15. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

1. Előterjesztés lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi 

támogatására  

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

2. Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban)  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

 

1. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezető asszonyt, 

hogy van-e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget téve 

készült el az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosított tervezetét, elmondta, 

hogy az államháztartási törvény, mind az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete előírja, 

hogy évente minimum 4 alkalommal szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési 

rendeletét. Ez a 2019. évi költségvetési rendelet 3. módosítása, a negyediket majd 2020. február 

28-ig kell a képviselő-testületnek elfogadnia, mellyen zárul a 2019-es év. Elmondta, hogy az 

előterjesztésben szereplő adatok megegyeznek a Magyar Államkincstár felé október 31. napjával 

bevitt adatokkal. Az előirányzott módosítások elsősorban a központi költségvetésből kapott 

támogatások miatt szükséges, illetve egyes pályázati forrásokból elnyert támogatások összege 

módosította a bevételi oldalt, ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon is megjelentek a működési és 

a felhalmozási kiadások.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte a bizottságok képviselőit, hogy ismertessék döntésüket. 

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára.  
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Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint a 

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta és 6 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 5 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára, valamint Palicz István képviselő távollében 

ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-

testület számára. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy van-e olyan kimutatás, ami a lejárt, illetve a 

60 napon túli lejárt tartozásait mutatja az önkormányzat, illetve az önkormányzati 

intézményeknek. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy van kimutatás és folyamatos a nyomon 

követése, mind az önkormányzati és az önkormányzati intézmények tartozásállományának, főleg 

az év végén. Elmondta, hogy a várható bevételek, a 20.-án befizetésre kerülő iparűzési adó 

feltöltése okán, lehetőség nyílik a valamennyi tartozás kiegyenlítésére mind az intézményen és az 

önkormányzat vonatkozásában.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megköszönte osztályvezető asszony válaszát, elmondta, hogy 

vállalkozók keresték meg, tudja meg mi az oka, hogy az önkormányzat és intézményei hiteleztetik 

a beszerzéseket, 60 napnál hosszabb lejáratú tartozások vannak.   

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

25/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

 

  

2. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhelyben működő termelő tevékenységet folytató, 

statisztikai létszámot megtartó vagy létszámot bővítő kis- kés középvállalkozások 

támogatására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy továbbra is éljen a 

lehetőséggel, hogy a Sátoraljaújhelyben lévő, működő, telephelyet kialakító vállalkozások 

számára, amennyiben létszámnövekedést tudnak elérni, tartósan sátoraljaújhelyi dolgozókat 

foglalkoztatnak és megfelelő mértékű fejlesztéseket tudnak végrehajtani, akkor ezen az éven is 

kerüljön meghirdetésre az a pályázat, amire az önkormányzat pénzügyi lehetőséget, hozzájárulást 

ad ezen beruházások megvalósítására. E pályázat kidolgozása folyamatban, meghirdetése 

megtörténik, amennyiben a Képviselő-testületi döntés pozitív, megadatik a lehetőség.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági 

bizottság döntését.  

 

Kracson Norbert képviselő: Palicz István képviselő távollében ismertette a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 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 termelő tevékenységet folytató, statisztikai létszámot megtartó, vagy létszámot bővítő 

kis- vagy középvállalkozások támogatásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

219/2019. (XII.18.) határozata 

a termelő tevékenységet folytató statisztikai létszámot megtartó, vagy létszámot 

bővítő kis- vagy középvállalkozások támogatásáról 

 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel önként vállalt 

feladatának megvalósítására, a termelő tevékenységet folytató statisztikai létszámot 

megtartó, vagy létszámot bővítő kis- vagy középvállalkozások támogatására 

pályázati rendszer létrehozásáról döntött. 

2. A pályázat működtetéséhez szükséges kiadási előirányzatot 2020. évtől, majd azt 

követően a végrehajtási időszakban folyamatosan tárgyévi költségvetési rendeletébe 

tervezi. 

3. Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetését ezen pályázatra 

tekintettel is tervezze meg, továbbá a támogatásra vonatkozó rendelet, pályázati 

felhívás és a támogatási szerződés elkészítésére. 
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3. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési 

tervének módosítására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán, majd köszöntötte dr. Kovács Péter közbeszerzési 

szaktanácsadót.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója, de dr. Kovács Péter 

urat kérte, amennyiben kérdés merül fel, ő adjon választ.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági 

bizottság döntését.  

 

Kracson Norbert képviselő: Palicz István képviselő távollében ismertette a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta 

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

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy melyek a módosítások, mert az 

előterjesztésben nem derül ki. Megpróbálta egy korábbi tervvel összehasonlítani, de a letöltése 

nagyon hosszú időbe telt, nem sikerült.  

 

dr. Kovács Péter: Elmondta, hogy apró, technikai jellegű módosítások voltak. A legutolsó 19. 

tétel „képzési szolgáltatások” kerültek feltüntetésre, amely egy új EFOP pályázat, amit a 

támogatást nyújtó kért, hogy szerepeljen az idei közbeszerzési tervben. A 11. pontnál két eljárás 

került összevonásra, külön soron szerepelt a vár fejlesztése és a vár környékének fejlesztése. 

Technikai módosítás volt, mivel egyszerre készült a műszaki tartalom és műszakilag is összefügg, 

valamint egy eljárás került lefolytatásra. Elmondta, hogy az utolsó két oszlopnál a terv megindítása 

és a teljesítés várható időpontja lett pontosítva, több helyen a 3. és a 4. negyedév szerepelt, át 

kellett írni az utolsó negyedévre.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Javasolta a jövőre való tekintettel, hogy az előterjesztésben 

legyenek megjelölve a módosítások.  

 

dr. Kovács Péter: Elmondta, hogy a táblázati forma adott, elektronikus felületre van generálva. 

A későbbiekben jelölni fogja az előterjesztésben, hogy melyek azok a tételek, amelyekben változás 

történt előzőleg.  

 

 

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

javasolta a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

220/2019. (XII.18.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése alapján előírt kötelezettségének eleget téve, 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi módosított közbeszerzési tervét a jelen 

határozat melléklete szerint elfogadta. 

Felhívja a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési tervnek az EKR-ben történő 

közzétételéről, valamint az esetleges további módosításokról határidőben gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

 

4. Napirend: Tájékoztató a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 

tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte Seres Péter ügyvezetőt és dr. Rózsahegyi Ferenc 

jegyző urat, majd megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni való a napirendi pont kapcsán.  

 

Seres Péter ügyvezető: Elmondta, hogy a pénzügyi eredmény a november 30-i állapotot tükrözi, 

az üzleti év még nem ért véget, lesz még benne változás, remélte pozitív irányba. A Zemplén 

Televízió előtt még egy tulajdonrész bevonás áll, mivel Sárospatak Önkormányzata nem 

teljesítette a pótbefizetést, amelyet a taggyűlés korábban elrendelt, a sikertelen árverezés után 

pedig az üzletrész bevonásra kerül. Elmondta, hogy tőkepótlásra is szükség van.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse 

a Pénzügyi és a Nevelési bizottság döntését.  

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: Megkérdezte az -„a Zemplén Televízió célja a vételkörzetben élő 

lakosság részére nyújtott közösségi médiaszolgáltatás, ezen belül a szabad és független 

televíziózás, a véleménynyilvánítás, az értékek sokszínűségének érvényre juttatása, a 

kiegyensúlyozott, hiteles tájékoztatás” – idézett szöveg alapján, hogy hogyan kívánja a Zemplén 

Televízió megoldani.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem történt meg eddig a 25% tulajdoni 

hányad bevonása. Elmondta, hogy Sárospatak megtámadta a korábbi tulajdonrész vásárlást, amit 

a dolgozói egyesülettől vásárolt meg az önkormányzat. Megkérdezte, hogy van-e per ebben az 

ügyben és van-e más peres ügye a televíziónak. Továbbá megkérdezte, hogy van-e cégértéke a 

Zemplén Televíziónak és mennyibe kerülne ennek a megállapítása. 
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Seres Péter ügyvezető: Elmondta, hogy a bevonás azért nem történt meg még, mert a törvényi 

előírás 30, +30 napot ír elő. Miután teljesítette volna Sárospatak tulajdonosként a befizetést, még 

30 nap volt a felszólításra, fél éven belül árvereztetni kellett, az árverezés megtörtént 

eredménytelenül. Elmondta, hogy Sárospatak valóban megtámadta a tulajdonrész vásárlást, 

eladást, törvényességi felügyeleti eljárás és más dolgok ügyében, ezek a beadványok nem nyertek, 

mert szabályos volt az eljárás. A tagi kölcsön követelés és támogatás ki nem fizetése ügyében 

folyik bírósági eljárás, melyet Sárospatak indított, viszont a megszavazott támogatást nem 

nyújtotta a televíziónak 2018-ban, ebben az ügyben I. fokon a televízió nyert. Elmondta, hogy van 

egy sajtó helyreigazítási per, melyben úgy ítélte meg a televízió, hogy valótlanságot állítottak a 

Sárospatak Újságban.  

Elmondta, hogy cégértékelés még nem történt, de anyagi vonzata is van egy független, akkreditált 

cég megbízásának, ehhez pedig tulajdonosi döntés is kell. Elmondta, hogy beszámolnak minden 

közérdeklődésre számot tartó eseményekről, de bulvár jellegű eseményekről nem. 

Sajtótájékoztatókon ott van a televízió, valamint a kampányidőszakban is megadták a lehetőséget 

mindenkinek.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés időszakos számadás a televízió 

szakmai működéséről, másrészt az időközi mérleg adatai egyfajta tájékoztató jellegűek, előre vetíti 

a pénzügyi zárást, a helyzetet, amellyel a Zemplén Televízió a 2019-es évet fogja teljesíteni. 

Ügyvezető úr tájékoztatásán alapul a 13.850.685,- Ft összeg, amely ma pénzügyi dokumentumok 

alapján szükséges a televízió pénzügyi konszolidációjához. Elmondta, hogy ennek kapcsán 

számba vettek több megoldást, a friss adatok alapján az év végét megelőző gyors beavatkozásra 

van szükség. A Pénzügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalta azt a felvetést, melyet előzetesen 

polgármester úr már jóváhagyott, hogy a korábbi Képviselő-testületi ülésen a Zemplén Televízió 

részére nyújtott 10 millió forint tagi kölcsönt tegye lejárttá a Képviselő-testület akként, hogy a tagi 

kölcsönt pótbefizetésként a tőke pótlására fordítja. A 13 millió forint egy részét azonnali módon 

megoldja, így a másik 3 millió forintról kell intézkedni. Elmondta, hogy mivel a 10 millió forint a 

Zemplén Televíziónál van, jogi értelemben csak jogcímet vált a Képviselő-testület, tényleges pénz 

átadására nem kerül sor, más jogcímen áll fenn a követelés. Az önkormányzat nem követel, hanem 

tulajdonosként teljesít a Zemplén Televízió felé. A maradék 3 millió forint tekintetében szintén 

egy nem pénzmozgást igénylő megoldást javasolt a Képviselő-testület részére. Elmondta, hogy 

adott tulajdonos a polgári törvénykönyv értelmében vagy pénzbeli, vagy nem pénzbeli, tehát 

vagyoni hozzájárulást teljesít. A Főtéren van egy önkormányzati ingatlan, vendégház néven 

ismert. A 2860/A/4 helyrajzi számú ingatlan nem vagyoni hozzájárulásként történő teljesítése 

merült fel a Zemplén Televízió felé. Elmondta, hogy ha a Képviselő-testület jóváhagyja a 

javaslatot, akkor polgármester úr által kijelölt személy a taggyűlésen az elmondottak tekintetében 

intézkedést tud tenni, mivel az év végéig még lesz taggyűlés a Zemplén Televíziónál, így december 

31. mérleg forduló napjával a Zemplén Televízió konszolidált mérleggel rendelkezhet, amit a 

televízió további törvényes működésére a televízió által folyamatosan elért, megcélzott pályázatok 

tekintetében lényeges kérdés.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint az országban a média szempontjából 

jelenleg egy elég viharos időszak van, mert a médiumok vezetői az ott dolgozók természetesen 

meg kell, hogy feleljenek a tulajdonosi elvárásnak, emellett meg kell feleljenek a nézői elvárásnak 

is. Örvendetes, hogy közel 80.000 háztartásban érhető el a Zemplén Televízió adása, más kérdés 

hogy hányan nézik az adást. Most már elmondható, hogy 100%-ban lesz tulajdonos Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzata a Zemplén Televíziónak, mely majd kiderül, hogy jó lesz-e vagy nem. 

Remélte, hogy nem visszalépés városi televízióvá. Elmondta, hogy tapasztalható, hogy 

Sárospatakon, hogyha kicsit színesebb, szélesebb a megszólaló emberek köre, talán nagyobb 

nézettséggel is járhat. Felvetette a névváltoztatás lehetőségét, mivel a besugárzási terület jóval 

nagyobb, mint Zemplén, vagy olyan felületeket megcélozni, ahol saját magát tudja a televízió 
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hirdetni, reklámozni, eladni, ahonnan plusz támogatás, hirdetési bevételek érkezhetnek. Az lenne 

a legjobb, ha innentől kezdve a televízió stabil lábakon állna, mindenki azt mondaná, hogy szereti 

a Zemplén Televíziót, valamint meg kell becsülni a televízió kollégáinak a munkáját, mert látni, 

hogy mennyit dolgoznak. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt a televízió 

dolgozóinak.    

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a televízió neve már bejáratott, a 

reklámmarketing és egyéb szempontból nem jó, ha névváltoztatásra kerülne sor. A televízió 

feladata amiért létrejött, térségi televízió, ami nem változott. Az hogy egy, vagy több tulajdonosa 

van, azzal a televízió működése és feladata szempontjából teljesen mindegy. A Zemplén Televízió 

frekvencián működő televízió, több határon is átnyúló sugárzási erősséggel bír és meg is felel 

ennek a funkciójának, Sárospatak és határon túlról is vannak tudósítások, ahol szolgáltatja a 

műsort. Elmondta, hogy jól végzik munkájukat, és remélte, hogy egyfajta nyugalom következik a 

televízió működésében, ezért nagyon sokat kellett és a továbbiakban is kell hozzátenni. Bemutatják 

a másként gondolkodókat is, mely a kiegyensúlyozottságra való törekvés. Elmondta, hogy 

elégedett a televízió munkájával, azt látja, hogy egyre nagyobb a nézettsége, amely a továbbiakban 

inspiráló lehet.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy egy oldalon tájékoztat a televízió, az objektív 

tájékoztatás hiányára hívta fel a figyelmet, a 9 év képviselői ideje alatt nem szólaltatták meg, nem 

tájékoztatnak a bizottsági ülésekről, a kisebbségi véleményekről, a Képviselő-testületi ülés 

felvétele nem található meg a Zemplén Televízió honlapján, a tájékoztatás hitelességét is növelné, 

ha az is meg tudná nézni az önkormányzati ülést, aki a sugárzási időben nem látja. A jegyző úr 

által elmondott ingatlan hozzájárulás teljesítésével kapcsolatban kérdésként merült fel benne, hogy 

milyen céllal működne, vagy marad az eredeti működtetése. Elmondta, hogy a cégértékelést azért 

kérdezte, tekintettel a regionális körzetre, valamint kisebbségi tulajdonrészt értékesíteni lehetne 

akár más önkormányzatnak vagy más bevonható befektetőnek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy 1,5-2 év telt el, hogy a tulajdonosi kör 

rendeződjön. Az, hogy a televízió ügyvezetője milyen egyéb eszközöket tud érvényesíteni annak 

érdekében, hogy plusz forrásokra tegyen szert egy regionális területté kinőtt sugárzási körzettel 

kapcsolatban, ez ügyvezetői kérdés, nem kisebbségi tulajdonrész értékesítéssel kellene megoldani. 

A jegyző úr által elmondott javaslatokkal mind a tulajdonosi kör mind a Zemplén Televízió 

gazdasági állapota rendeződik, s az ott dolgozóknak így már csak a munkájukkal kell foglalkozni, 

hogy a tájékoztatás meglegyen. Elmondta, hogy polgármester úr és ő maga is a város ügyeivel 

kapcsolatban nyilatkoznak, valamint a képviselő társai a bizottsági elnöki tisztségük kapcsán, az 

intézményvezetők pedig az intézményük okán nyilatkoznak a Zemplén Televízióban. Az 

önkormányzati ülés többször is van ismételve, a televízió honlapjának tartalma a televízió 

ügyvezetésének a döntése, a nézettséget növelő az új technikai előnyök alkalmazása, mint például 

élő közvetítést adtak a Magyar Nyelv Múzeumából.  

 

 

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

javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő vagyoni és nem vagyoni 

hozzájárulást az elhangzottak alapján.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 

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

221/2019. (XII.18.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő vagyoni és nem 

vagyoni hozzájárulásról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos döntött arról, 

hogy  

- a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 10.000.000,- Ft tagi 

kölcsönt pótbefizetésként biztosítja,  

- továbbá a Sátoraljaújhely 2860/A/4 helyrajzi számú kizárólagos önkormányzati 

tulajdonú ingatlant nem pénzbeli hozzájárulásként teljesíti a Zemplén Televízió 

Közhasznú Nonprofit Kft., mint gazdasági társaság felé. 

Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

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

javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

222/2019. (XII.18.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta, hogy az 5., 6., 7. napirend előterjesztői, Radványi 

György DLA Főépítész, Végh József Art Vital Kft. ügyvezetője megérkezéséig folytassák a 8. 

napirend megtárgyalásával.  

 

 

5. Napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervének 

elfogadására  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése az előterjesztés 

kapcsán, kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntésüket, először Schweitzer Tamás 

képviselőt kérte a Városüzemeltetési Bizottság döntésének ismertetésére.  

 

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

bizottság megtárgyalta, az ülésen elhangzott javaslatokról az alábbiak szerint döntött 

1. 6 igen szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elfogadta, miszerint a képviselő-testület 

2020. évi I. féléves munkatervében „Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására” elnevezésű napirendi 

pont az alábbi elnevezésre módosuljon: „Előterjesztés a rendőrség, a polgárőrség és a 

közterület-felügyelet -különös tekintettel a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedésekről- beszámolójának elfogadására.”   
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2. 6 igen szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elfogadta, miszerint a képviselő-testület 

2020. évi I. féléves munkatervében január hónapban szereplő előterjesztés Sátoraljaújhely 

város idegenforgalmi szezonjára való felkészülésről szóló beszámoló megtárgyalása február 

hónapra módosuljon. 

3. 1 igen – 1 nem – 4 tartózkodás szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elutasította, 

miszerint a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervében április hónapban szerepeljen 

a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2024. évig szóló gazdasági program és fejlesztési 

terv elfogadásáról szóló előterjesztés.   

4. 1 igen – 4 nem – 1 tartózkodás szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elutasította, 

miszerint a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervében január vagy február 

hónapban szerepeljen a Városrészi Testület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 

5. 1 igen – 5 nem szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elutasította, miszerint a 

képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervében február hónapban szerepeljen a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal demográfiai 

helyzetéről illetve demográfiai stratégia megalkotásáról szóló előterjesztés. 

6. 1 igen – 5 nem szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elutasította, miszerint a 

képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervében február hónapban szerepeljen a 

Sátoraljaújhely város közúti forgalmi rendjének és közúti üzemeltetés feladatellátásáról szóló 

előterjesztés. 

7. 5 igen – 1 tartózkodás szavazattal – a képviselői módosító javaslatot elfogadta, miszerint a 

képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkatervében január hónapban szerepeljen a 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának, környezetvédelmi akciótervének éves 

értékeléséről és Környezetvédelmi Alap felhasználásról szóló előterjesztés. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely szerint 6 

igen szavazattal az előterjesztést az 1., 2., 7. módosító javaslatokkal együtt javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testület számára.  

 

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

megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára.  

 

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

bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára.  

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta és 6 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 5 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. Valamint Palicz István képviselő távollében 

ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint 

a bizottság megtárgyalta hasonlóképpen mint a Városüzemeltetési Bizottság és 6 igen szavazattal 

az előterjesztést az 1., 2., 7. módosító javaslatokkal együtt javasolja elfogadásra a Képviselő-

testület számára.  

 

Szőnyi István képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal az előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
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Kérdések, vélemények következtek. 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a bizottság elutasította javaslatait, módot kért 

arra, hogy a Képviselő-testület is dönthessen, hiszen részben olyan javaslatokat tett, amelyek 

jogszabályi előírás, kötelezettség, és nem szerepelt az előterjesztésben.  

Első javaslata a Városrészi Testületek beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 2020. január 

hónapra, melyet előír az Mötv. 53.§ (3) bekezdése és Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

SzMSz-e is.   

Február hónapra javasolta a Tájékoztatót Sátoraljaújhely Város és Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 

demográfiai helyzetéről illetve demográfiai stratégia megalkotásáról, mert olyan demográfiai 

folyamatok zajlanak a városban, amelyek nem előnyösek, valamint intézkedések szükségesek. A 

lakosság száma csökken, öregszik és elvándorol, pl. előre kell nézni, hogy a szociális ellátásában 

férőhely, munkaerő kapacitás bővítésére, vagy az egészségügy ellátásban milyen átrendezésekre 

lenne szükség, ehhez egy intézkedési terv megalkotását látja szükségesnek.   

Márciusra javasolta a bizottságban februárra tett javaslata időpontja helyett a munkatervben a 

Sátoraljaújhely város közúti forgalmi rendjének és közúti üzemeltetés feladatellátásáról szóló 

előterjesztés megtárgyalását. Elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság szokta tárgyalni ezt a 

témát, átfogó felülvizsgálatról illetve szükséges intézkedések megvitatásáról a Képviselő-

testületnek kellene tárgyalnia.  

A következő el nem fogadott javaslata, az Mötv. 116.§ (5) „A gazdasági programot, fejlesztési 

tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő 

gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott 

képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 

ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.” Elmondta, hogy a hat hónap áprilisban jár le, az 

előterjesztett munkatervben nem szerepel, kérte a Képviselő-testületet, hogy fogadja el és 

emelődjön be a munkatervbe.    

Elmondta, hogy a bizottság elfogadta javaslatát, mely a környezetvédelmi rendeletben szerepel, 

miszerint a munkatervben január hónapban szerepeljen a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának, környezetvédelmi akciótervének éves értékeléséről és Környezetvédelmi 

Alap felhasználásról szóló előterjesztés. A Környezetvédelmi Alapot a zárszámadással 

egyidejűleg kell elszámolni, indokolt lenne együtt a tájékoztatást megtárgyalni a Képviselő-

testületnek áprilisban.  

Továbbá kérte a javaslatainak az elfogadását.  

 

Kracson Norbert képviselő úr 9:09 órakor távozott az ülésről.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy szakmai és morális szempontból mondaná el 

gondolatait. Elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény nem ismeri 

azt a fogalmat, hogy munkaterv. Több önkormányzatnál dolgozott már, akként foglaltak állást, 

egy részük nem tartotta szükségesnek munkatervet, mondván, tudja a polgármester és a jegyző mit 

kell a tárgysorozatba felvenni, másik részük pedig igényelte a munkatervet, egyfajta 

tervezhetőséget adott a képviselőknek, illetve a hivatali munkának. A munkatervet ez a Képviselő-

testület már hagyományosan saját maga részére írja elő és erre lehetősége van a vonatkozó törvényi 

előírások szerint. A magyar nyelv értelmében ez terv, bármikor változtatásra kerülő, elmondta, 

hogy az elmúlt 20 évben a Képviselő-testület megtette azt, hogy valamely napirendet nem akkor, 

hanem máskor tárgyalt, továbbá olyan napirendeket is a tárgysorozatba tűzött, amely a 

munkatervben nem szerepelt. Ezen okok alapján nem lehet szerepeltetni a munkatervben azt, amit 

kellő körültekintés mellett sem lehet előre látni, másik tényező pedig az, hogy nem szerepelhet a 

munkatervben az az előírás, amelyre vonatkozóan a jogalkotó véghatáridőt tűz. Elmondta, hogy 

képviselő úr az Mötv.-t hozta indokolásul, mely szerint a megválasztott képviselő-testület az 
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alakuló ülését követő hat hónapon belül bármikor tárgyalásra tűzi a gazdasági programot, 

jogszerűen jár el, betartja a szabályokat, az pedig hogy mikor kerül megtárgyalásra, az a 

polgármester ez irányú hatásköre, hogy az anyag elkészültét követően mikor tűzi napirendre.  

Elmondta, hogy egy személy nem tagja a Képviselő-testületnek, mégis részt vesz az ülésen, az a 

mindenkori jegyző. Értesült Pasztorniczky István képviselő által tett nyilatkozatáról egy közösségi 

felületen, melyet elmondott jelen ülésen is. Elmondta, hogy a jegyzői szék közmegbecsülésen és 

közbizalmon alapul, a tekintélyrombolás talán nem célszerű. Úgy tudta, hogy képviselő úr 

villamosmérnök, ennek ellenére nem hozza fel sem OHM törvényét, sem a mágneses fluxusról 

szóló témát. Elmondta, hogy a jegyzői szék rosszul éli meg, hogy oly módon fogalmazza meg 

mondanivalóját, szabályokra hivatkozva, álláspontja szerint, tisztelettel mondva féligazságokat 

mond ki. Amikor képviselő úr nyilatkozik az a kép merülhet fel az állampolgárokban, hogy valami 

nem jó, nem biztos, hogy törvényesen működik a testület, mert Ön elmondja, hogy milyen 

jogszabály alapján kell, és ezt nem látja a jegyző. Elmondta, hogy lehetnek különbözőek a 

vélemények, képviselő úrnak joga van javaslatot, nyilatkozatot tenni, de úgy kellene 

megválasztania párbeszédet, hogy egyfajta devalváció, csökkenés ne következzen be.  

 

Kracson Norbert képviselő úr 9:12 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy az Mötv. valóban nem tartalmazza a 

munkarendet, az SzMSz tartalmazza, amely jogszabály, melyet be kell tartani. A facebook-on tett 

nyilatkozatában a sajátos, sajnálatos szavakat használta, nem gondolta, hogy bármilyen módon a 

jegyzői tekintélyt rombolná, csökkentené. Elmondta, hogy a fizikai törvények is mindenkire 

vonatkoznak, ha nem is beszélnek róla, ugyanúgy a jogszabályok, törvények is mindenkire 

vonatkoznak és alkalmazni kell.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy amikor képviselő úr a jogszabályokra hivatkozik, 

lehet, hogy félreértelmezi. Egy véghatáridő meghatározásra került egy másik jogszabály által, azt 

a tervben nem szükséges megjeleníteni, bármikor betehető. Elmondta, hogy polgármester úr joga 

és lehetősége előterjeszteni a napirendeket.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a politikai másképp gondolkodás 

megjelenhet a különböző közösségi felületeken. A jegyző a törvényesség őre, nem a napi 

politikának az eszköze vagy befolyásolója. Megkérte képviselő társait, hogy a későbbiekben 

félreérthető megjegyzéseket ne tegyenek.  

 

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

javasolta az eredeti, az előterjesztésben szereplő munkatervet, valamint a Városüzemeltetési 

Bizottság által elfogadott Pasztorniczky István képviselő javaslatát, miszerint a képviselő-testület 

2020. évi I. féléves munkatervében szerepeljen Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

környezetvédelmi akciótervének éves értékeléséről és Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 

szóló előterjesztés, ezzel együtt nem javasolta támogatásra Pasztorniczky István képviselő többi 

javaslatát.  

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

223/2019. (XII.18.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület 2020. I. félévi 

munkatervének elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervét jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta, ellenben Pasztorniczky István képviselő 

módosító javaslatait elutasította. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: Ügyrendi kérdésként elmondta, hogy módosító javaslatokat tett, 

melyből egyet fogadott el a bizottság, előbb kellett volna róla szavazni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy nem javasolta a képviselő úr javaslatait, 

melyeket a bizottság nem támogatott, egy kivétellel, szavazásra bocsátotta az eredeti munkatervet 

és a bizottság által elfogadott egy javaslatot, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos, amit a 

Képviselő-testület megszavazott.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta, hogy az 5., 6., 7. napirend előterjesztői, Radványi 

György DLA Főépítész, Végh József Art Vital Kft. ügyvezetője megérkezéséig folytassák a 9. 

napirend megtárgyalásával.  

 

 

6. Napirend: Előterjesztés alapító okiratok módosítására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.  

 

Szabó János képviselő úr 9:26 órakor távozott az ülésről.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az ülést megelőzően elkészültek az 

előterjesztések, fel is kerültek a honlapra, valamint kiosztásra kerültek az ülés megkezdése előtt, 

mert így szolgálja a jogbiztonságot és teszi szemléletessé a döntés lehetőségét. Az előterjesztések 

pár szónak, kormányzati funkciónak a pontosításáról, módosításáról szól. A bizottsági ülésen 

kérték, hogy jelzésre kerüljön, hogy a szövegben hol van a változás. Elmondta, hogy három 

költségvetési szerv alapító okiratának módosítását célozza az előterjesztés.  

Az egyik és kiváltó ok is, hogy a fenntartó önkormányzat, polgármester úr döntésére a Magas-

hegyen lévő büfék üzemeltetését a Magas-hegyi Sportcentrum Kalandpark vegye át a jelenlegi 

üzemeltetőtől a Városellátó Szervezettől. A „büfék üzemeltetése” elnevezés kerül a módosító 

okiratba. Célszerűnek mutatkozott, hogy a látható és szükséges aktualizálásokat is vezessék át az 

alapító okiratokban, így a székhelye és telephelye is módosul a Városellátó Szervezetnek. A 

korábbi alapító okiratba bekerültek a hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, elmondta, hogy 

miközben a Városellátó Szervezet begyűjti a hulladékot a közterekről, nem a hulladékgazdálkodás 

körébe tartozó szolgáltatást végez, pusztán a tulajdonos megbízásából, mint bármely ingatlan 

használó összegyűjti és adja át a hulladékot a közszolgáltatónak. A zöldfelületek tekintetében, 

valamint pl. konyhák üzemeltetésének a pontosítása, mind a székhely a Kazinczy, mind a Jókai és 

a Georgikon intézmény tekintetében kerültek pontosításra az alapító okiratok. Elmondta, hogy a 

Képviselő-testület korábban már határozott a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

alapító okiratának módosításáról, akként, hogy a feladat átadásról intézkedett, hiszen a feladat 

átkerült az önkormányzathoz. Az Államkincstár egy végzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy 

amennyiben a fenntartóhoz kerül a feladat, nem szükséges az átadásról intézkedni, ez egy szakmai 

polémia, ezért ugyanaz az alapító okirat módosítás kerül be ami a testület korábban már elfogadott, 

de az 5. pont elhagyásával. Ez jogbiztonsági kérdés, az önkormányzat az Államkincstárral szakmai 
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egyeztetés után egy Képviselő-testületi határozatból egy szót, egy vesszőt nem lehet törölni, ezért 

kell a testületnek technikailag ismételten jóváhagyni az alapító okirat módosítást az 5. pont nélkül. 

 

Szabó János képviselő úr 9:29 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

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 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára, a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztés kivételével, mert a bizottság nem tárgyalta.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottságban 

megtárgyalták az előterjesztést, a Városellátó Szervezet alapító okiratával kapcsolatban merült fel 

több olyan feladat és megfogalmazás szerepel benne, ami közszolgáltatási szerződésekben is 

szerepel, pl. kegyeleti közszolgáltatási szerződésre. A bizottsági ülésen javasolta, hogy úgy 

szerepeljen a szöveg, hogy a közszolgáltatási szerződésben nem szereplő feladatok ellátása, pl. 

köztemető karbantartása. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen jegyző úr megindokolta, hogy miért 

ne kerüljön be a változtatás az alapító okirat módosításba, melyet elfogadott. Az alapító okiraton 

kívül javasolta, hogy az átfedésben lévő tevékenységeknek a pontos elhatárolása a 

közszolgáltatókkal egy Együttműködési Megállapodásban kerüljön rögzítésre. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az alapító okirat nem egy költségvetési szerv 

alapvető garanciális okirata, hanem a későbbiekben az adott közszolgáltatási szerződés 

hivatkozzon vissza az alapító okiratra és ne fordítva. 

 

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

javasolta az alapító okiratok módosításáról szóló előterjesztését 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

224/2019. (XII.18.) határozata 

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont Alapító Okiratának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Magas-

hegyi Turisztikai és Sportközpont Módosító Okiratát jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyta. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

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

Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

225/2019. (XII.18.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Módosító Okiratát jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyta. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

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

Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

226/2019. (XII.18.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 

szóló határozat módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Egyesített 

Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló 213/2019.(XI.27.) határozatát 

módosította, akként, hogy a jóváhagyott Módosító Okirat helyébe a jelen határozat 

melléklete szerinti Módosító Okirat lép. 

Felhatalmazta a polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

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

Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok megküldéséről 

gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi. 

 

 

 

Megérkeztek az 5., 6., 7. napirend előterjesztői, Radványi György DLA Főépítész, Végh József Art 

Vital Kft. ügyvezetője és Jambrik Imre Főépítész úr. 

 

 

 

7. Napirend: Előterjesztés a Települési Arculati Kézikönyv módosítására 

 

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

József Art Vital Kft. ügyvezetőjét, vezető tervezőt és Jambrik Imre Főépítész urat. Megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni való a napirendi pont kapcsán.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy azért került ismételten a Települési Arculati 

Kézikönyv módosítása és a településkép védelmi rendelet a képviselő-testület elé, mert a 

településkép védelmi rendeletbe át kell emelni a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, 

legfőképpen azokat az épületeket, amelyeket korábban a helyi építési szabályzat védett. Az volt a 

szakmai megállapodás az érintettekkel és elhangzott az október 31-i ülésen, hogy 45 napra időzíti 

a Képviselő-testület a településkép védelmi rendelet hatályba lépését, ezen 45 nap alatt elkészült 

a módosítást alátámasztó munkarész és ennek elkészülte után az un. átemelést a joganyagba meg 

lehet tenni. Ennek a vonatkozása volt még az, hogy ezek az alátámasztó munkarészei a Települési 
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Arculati Kézikönyvbe is elhelyeződjenek, a TAK-ot és a TVR-t érinti még, hogy a megye állami 

főépítésze a határidőt követően később nyújtotta be javaslatait, azokat már nem lehetett az 

anyagban elhelyezni, de az előkészítésben mindenképpen – a szakmai álláspont szerint – a lehető 

legtöbbet be kell emelni. Ezen felül adminisztratív jellegű, a képek aláírását, egy-egy 

szövegpontosítást érintően volt még javaslat, valamint a város főépítésze élt még javaslatokkal. 

Elmondta, hogy ha ezek összefoglalásra kerülnek, szükséges lesz egy újabb körben való 

megtárgyalása, abban a reményben, hogy ezzel már végérvényesen egy teljes mélységgel és 

szakmaisággal rendelkező Települési Arculati Kézikönyve és településkép védelmi rendelete lesz 

a városnak. 

 

Radványi György DLA Főépítész: Elmondta, hogy a Települési Arculati Kézikönyve 

szerkesztésével, pontosításaival és kapcsolódó korrekciókkal összefüggő munka kiegészítések 

történtek. Alapvető tartalmai változás, ami a korábbiakban elfogadásra került, ahhoz képest nem 

történt.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás és Kracson Norbert képviselőt, hogy 

ismertesse a Városüzemeltetési és az Idegenforgalmi bizottság döntését.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

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

javasolta Települési Arculati Kézikönyv módosítását. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

227/2019. (XII.18.) határozata 

a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 

módosításokkal egységes szervezetbe foglalt Sátoraljaújhely Város Településképi Arculati 

Kézikönyvét jóváhagyta.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi. 

 

 

 

8. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

Város településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

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

József Art Vital Kft. ügyvezetőjét, vezető tervezőt és Jambrik Imre Főépítész urat. Megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni való a napirendi pont kapcsán.  
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Radványi György DLA Főépítész: Elmondta, hogy a rendelettel kapcsolatos észrevételezési 

anyagnak, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Főépítészi Hivataltól érkezett, annak 

jelentős részének átvezetése megtörtént, ezen belül egy ponttal összefüggésben jelentkezett egy 

olyan pontosítás, amire az észrevétel megérkezett, de okafogyottá vált, helyrajzi szám szerint 

pontosították azokat a területi helyzeteket, amelyekhez értékvédelmi szempontból kötődések 

fűződnek. Az észrevételsorban kiemelten szerepelt ez egy közbenső javítással már megtörtént, az 

előző testületi ülésen behozott anyagban még nem így szerepelt. Elmondta, hogy készült pontosítás 

néhány pont esetében, ahol ő maga nem jártas a jog nyelvezetében, de olvasatát tekintve kiemelte, 

hogy ott, ahol a rendelkezések azt teszik lehetővé, hogy feltételes módot használ, az amivel a 

településkép védelmi rendeletben nem érint, mert egyik másik esetben feleslegesen köteleznénk 

magunkat olyasmivel kapcsolatban hogyha arra a feladatra sor kerül testületi döntést szükséges.   

 

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

bizottság elnökeit, hogy ismertessék döntésüket.  

 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 7 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 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város 

településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

26/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete  

Sátoraljaújhely város településképének védelméről szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi. 

 

 

9. Napirend: Előterjesztés a településszerkezeti terv elfogadására  

 

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

József Art Vital Kft. ügyvezetőjét, vezető tervezőt és Jambrik Imre Főépítész urat. Megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni való a napirendi pont kapcsán.  
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Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás és 

Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse a Városüzemeltetési és az Idegenforgalmi bizottság 

döntését.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 

 

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

bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy szakmailag nehéz hozzászólni, a három 

előterjesztés egy csokorban, és amiről egy partnerségi egyeztetési rendeletet is felfogadott a 

Képviselő-testület, valamint bizottsági ülésen elhangzott, hogy a partnerségi egyeztetés keretében 

a Lakossági Fórumokon lakossági érdeklődés nem volt, pedig a hirdetési felületeken megjelent. A 

rendeletek érinteni fogják különösen akik építkezni szándékozókat. Meg kellene vizsgálni, hogy 

miért nem volt érdeklődő. 

 

   

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

javasolta a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

228/2019. (XII.18.) határozata 

a településszerkezeti terv elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A város közigazgatási területére az Art Vital Kft. által T-32/2019. munkaszámon 

készített T-1/A-D rajzszámú módosított településszerkezeti tervet megtárgyalta és a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 

2. A 69/2004 (IV. 22.) számú határozattal elfogadott, Sátoraljaújhely Város 

Településszerkezeti terve és a szerkezeti terv leírása kiegészül az 1/A ponttal: 

„Településszerkezeti tervlap megállapítása A T-32/2019 munkaszámú, T-1/A-E jelű 

településszerkezeti tervet az 1. melléklet tartalmazza. 

3. A 69/2004 (IV. 22.) számú határozattal elfogadott, Sátoraljaújhely Város 

Településszerkezeti terve és a szerkezeti terv leírása kiegészül a 4/A ponttal: 

 

„4/A a biológiai aktivitás érték változása  

 A  B C 

1. A 228./2019. (XII.18.) 

önkormányzati módosító 

határozattal végrehajtott 

terület-felhasználási 

változások során (hektár 

területi mértékegységre 

számított) 

a biológiai aktivitás érték módosítás 

előtti kiinduló értéke 

-58,70 

2. a biológiai aktivitás érték módosítás 

utáni záró értéke 

+72,79 

3. létrejött és rögzítendő biológiai 

aktivitás érték változás értéke 

+14,09 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi. 

 

 

10. Napirend: Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatára 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester úr  9:46 órakor távozott az ülésről.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény írja elő azt, 

hogy együttműködési megállapodást kell kötni az adott településen működő nemzetiségi 

önkormányzatokkal. Egy helyi önkormányzatnak mindig más az a fajta pénzbeli ereje, mint egy 

nemzetiségi önkormányzatnak, s ahhoz, hogy a nemzetiségek jogai kellően előmozdíthatóak 

legyenek, ahhoz a helyi önkormányzatnak aktívan tennie kell, egyrészt mert ebbéli feladata, 

másrészt kiegyensúlyozza a nemzetiségi önkormányzat tehetőssége és egy helyi önkormányzat 

tehetőssége közötti különbséget. 

A jogszabály előírja azokat a minimum elvárásokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak 

teljesítenie kell, ezen felül Sátoraljaújhely Város Önkormányzata több támogatást biztosít a 

nemzetiségi önkormányzatoknak, melyek a megállapodásban rögzítettek is. 

A megállapodások tekintetében valamennyi  nemzetiségi önkormányzat tárgyalta, technikailag az 

a megoldás született, ahogy az előző ciklusban, egy tartalmában a korábbihoz hasonló, de új 

szerződés köttetik. A szakmai módosításokat, a változtatásokat a nemzetiségi önkormányzatok 

tárgyalták és jóváhagyták. Elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tegnapi nap 

ülésezett, és még nem sikerült tisztázni, hogy mely ingatlan lesz az, amelye a helyi önkormányzat 

a nemzetiségi önkormányzat működésére át ad, mivel az eddig felajánlott ingatlanok nem feleltek 

meg, ebben az egy pontban kell a két félnek még megegyezni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester úr 9:49 órakor visszaérkezett az ülésre, míg Dankó Dénes 

alpolgármester úr  9:50 órakor távozott az ülésről.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse döntésüket.  

 

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

bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára.  

 

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

javasolta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

229/2019. (XII.18.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok között 

létrejött megállapodás felülvizsgálatáról  
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1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 

megállapodást felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta.  

 

2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Német Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 

megállapodást felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta.  

 

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 2014. december 12-én megkötött 

megállapodást felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta, egyben kérte Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata, hogy az együttműködési megállapodás 2020. január 31. napjáig a 

helyiséghasználat tekintetében módosításra kerüljön. 

 

Felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.  

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 10., 11., 12.  mellékletét képezi. 

 

 

Dankó Dénes alpolgármester úr  9:53 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

 

11. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő 

pályázatairól és a folyamatban lévő beruházások állásáról 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs a napirend 

kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás és 

Kracson Norbert képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági és az Idegenforgalmi bizottság döntését.  

 

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

bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette Palicz István képviselő távollében a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta 

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

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy nem szerepel a beszámolóban, viszont egy 

jelentős beruházásról van szó, az üveghíd néven futó pályázat, mely nem önkormányzati, hanem 

kormányzati beruházás, mégis Sátoraljaújhely városában tervezték megvalósítani. Az Újhelyi 

Körkép újságban olvasta, hogy megtámadták a tervet az érintett ingatlan tulajdonosok közül. 

Megkérdezte, hogy áll a pályázat, a beruházó, lesz-e üveghíd vagy nem.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy az egyebekben szerette volna tájékoztatni a 

jelenlévőket és a televízió nézőket, valóban a tavalyi évben több tulajdonos megtámadta az I. fokon 

és II. fokon is helybenhagyott építkezést, és bírósághoz fordultak. Keresetükkel vonták kétségbe, 

hogy megfelelő volt-e az építési engedély kiadásánál a különböző véleményeknek és a különböző 

érdekeknek a kontrollja. Ehhez szakértőket kértek fel, voltak is a helyszínen, talán két szakértői 

bejárás, talán pont van téve ennek a végére. Így rövid időn belül döntés születhet a beadványokkal 

kapcsolatban. Véleménye szerint jók az esélyek, hogy a beruházás elinduljon, amennyiben a 

bíróság másképp dönt, újra kell gondolni a koncepciót. Addig is várni kell, valamint indikatív 

árajánlatokat kértek be, melyek első eredményei decemberbe kell, hogy érkezzenek, tovább 

folytatják az előkészületeket, az elnyert pályázatok a híd megközelítésének infrastruktúrális 

előkészítését jelentik.       

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól és a folyamatban 

lévő beruházások állásáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

230/2019. (XII.18.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának folyamatban lévő pályázatairól és 

folyamatban lévő beruházások állásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatairól 

és folyamatban lévő beruházások állásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

 

12. Napirend: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 

tervének és 2020-2023 időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel kiegészítés nem hangzott el, 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 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy kiterjed-e az ellenőrzés a társulásokra.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy álláspontja szerint igen, mindazon társulások, 

gazdasági társaságok, amelyek Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához köthetők vizsgálhatók 

belső ellenőrzéssel, mivel közpénzzel bánnak, az átláthatóságuk vitán felüli. 
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Pasztorniczky István képviselő: Kérdésének indoklásaként elmondta, hogy a következő 

napirendi pont tárgyalása, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 

Társulás kapcsán fogalmazódott meg a kérdése, mert úgy gondolta, hogy a Társulásnál is lenne 

belső ellenőrzés és rálátás.  

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének és 2020-2023 

időszak stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

231/2019. (XII.18.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének és 2020-

2023 időszaki stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét és 2020-2023 időszak stratégiai 

ellenőrzési tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadta.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 13.  mellékletét képezi. 

 

 

 

13. Napirend: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

 

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 önkormányzati vagyonhasznosítás 

előterjesztést már korábban kézhez kapták a képviselők, de van két pót előterjesztési igény. Az 

egyik esetében kiosztásra került az ülés kezdete előtt az előterjesztés, a sporttelep és a dohánygyár 

telekhatár elrendezése, szakértői vélemény, tulajdoni lap, határozati javaslat kapcsolódik az 

előterjesztéshez. Visszautalt a Képviselő-testület 2018. március havi ülésére, ahol már előzetesen 

döntöttek. Elmondta, hogy a korábbi döntéssel hozott térmértéket a Dohánygyár kérésére növelték, 

így a telekhatár-rendezés egy 1905 m2 térmértéket érint. A szakértői vélemény alátámasztott 

dokumentáció alapján szerepel, a két fél között létrejövő telekhatár-rendezés jogkövetkezménye 

az, hogy a feleknek egymással el kell számolni, így Képviselő-testület által már korábban 

jóváhagyott összeghez képest 23.000.000,-Ft lenne az elszámolási ellentételezési összeg, mely az 

önkormányzatot illeti meg. A határozati javaslatból hiányzik a helyrajzi szám, de a tulajdoni lapon 

ott van, az 1676 helyrajzi számú „kivett sporttelep” megnevezésű önkormányzati ingatlant érinti.   

Elmondta, hogy a másik javaslat esetében egy határozati javaslat került kiosztásra került az ülés 

kezdete előtt, ebben az esetben a Levéltár évek óta gondokkal küzd, az alapnégyzetmétert, az általa 

felhasználható helyiségek bővítését kéri, e tekintetben történelmi fordulóponthoz érkezett, ennek 

a testületnek, ennek a generációnak kell vagy továbbengedni vagy más megoldásra késztetni a 

Levéltárat. A szakmai és az elmúlt időszakban átgondolt álláspont az, hogy a „B” épület 

szabadkapacitása terhére, a földszint lenne a Levéltár tároló kapacitásának bővítése. Elmondta, 

hogy nem okoz problémát a hivatal és a Járási Hivatal és a Katasztrófavédelem működésével 

szemben, ellenben megteremti a levéltári anyag további gyűjtését, még mindig kint van a tanácsi 

rendszer anyaga, már a 2012. évvel bezárólag ennek a Képviselő-testületnek az anyagát is át kellett 
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volna adni, de nem tudják fogadni, így az Alsózsolcai fióklevéltár végzi ezt a feladatot. Elmondta, 

hogy az a szakmai javaslat, hogy a testület adjon egy elvi hozzájárulást a bővítés felé, szerezze be 

a statikai véleményt, amit előzetesen a statikai szakértőtől szóban elhangzott, hogy a földszinti 

szakasz terhelhetősége kevesebb aggályt jelent, valamint felülvizsgálatra kerülhet a korábban 

kötött szerződés, egy aktualizált új szerződéssel együtt kerülne a testület elé és annak 

elfogadásával döntene a testület, most az elvi hozzájárulást adja és az előkészítő munkára hívja fel 

a jegyzőt. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Kracson Norbert képviselőt, hogy a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Kracson Norbert képviselő: Ismertette Palicz István képviselő távollében 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 ne idegenítse el a Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 

14. szám 1. emelet 1. ajtó alatti, 2876/A/12 helyrajzi számú, 49 m2 alapterületű lakás megnevezésű 

ingatlant. 

 

I./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy idegenítse el a Sátoraljaújhely, Bethlen Gábor utca 6. 

szám alatti, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant. Eladási ár: 5.000.000,-Ft. 

Kijelölt vevők: Hollósi Norbert és Tóth Andrea, az ingatlan bérlői 

  

I./3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne idegenítse el a Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna 

utca 27. II/2 alatti, 52 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlant. 

 

I./4. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy idegenítse el a tulajdonában álló 10809 helyrajzi 

számú, zártkert megnevezésű ingatlant. Kezdő licitár: 3.500.000,-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

II./1.  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne vásárolja meg Ripcse Gusztáv tulajdonában álló 

az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi 109/8/A/32 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 3. Fsz. 8. alatti, 52 m2 alapterületű, lakás megnevezésű és 

sátoraljaújhelyi 109/14/A/6 helyrajzi számú, 18 m2 alapterületű, szövetkezeti garázs megnevezésű 

ingatlant. 

 

II./2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hogy vásárolja meg az ingatlannyilvántartás szerint 

0194/12 helyrajzi számú külterületi, erdő művelési ágú ingatlant, az értékbecslésben 

meghatározott vételáron. 

 

III. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a telekhatár-rendezési eljárás elfolytatását a 

sátoraljaújhelyi 1676 helyrajzi számú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan tekintetében, 

melynek következtében 1905 m2 alapterületű ingatlanrészt adásvétellel értékesítsen a 2019. 

december 15-én készített változási vázrajz alapján, 23.000.000,-Ft ellenében. 

 

IV. a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a levéltárral kapcsolatos előterjesztést. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 
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dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a gazdasági bizottság és elnök úr 22.000.000,-Ft 

összegről tárgyalt, valamint az elszámolásnak a leglényegibb dokumentuma a szakértői vélemény, 

mely alatt nem lehet értékesíteni. Elírás történt, ezért 22.000.000,-Ft összeggel kérte a határozat 

elfogadását. 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati vagyonhasznosítás 

pontjait a Gazdasági bizottság által javasoltak szerint, valamint a jegyző úr által elmondott két 

előterjesztést. 
 

Szavazás:  A Képviselő-testületszavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett - az alábbi határozatokat hozta:  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

232/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

idegeníti el a Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 14. szám 1. emelet 1. ajtó alatti, 

2876/A/12 helyrajzi számú, 49 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlant. 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

233/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elidegeníti a 

Sátoraljaújhely, Bethlen Gábor utca 6. szám alatti, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant. 

Eladási ár: 5.000.000,-Ft. 

Kijelölt vevők: Hollósi Norbert és Tóth Andrea, az ingatlan bérlői 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

234/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

idegeníti el Sátoraljaújhely, Losárdi Zsuzsanna utca 27. II/2 alatti, 52 m2 alapterületű, lakás 

megnevezésű ingatlant. 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

235/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elidegeníti a 

tulajdonában álló 10809 helyrajzi számú, zártkert megnevezésű ingatlant.  

Kezdő licitár: 3.500.000,-Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

236/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem 

vásárolja meg Ripcse Gusztáv tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban a 

sátoraljaújhelyi 109/8/A/32 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 

3. Fsz. 8. alatti, 52 m2 alapterületű, lakás megnevezésű és sátoraljaújhelyi 109/14/A/6 

helyrajzi számú, 18 m2 alapterületű, szövetkezeti garázs megnevezésű ingatlant. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

237/2019.(XII.18.) határozata 

önkormányzat részére történő ingatlan felajánlásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 

megvásárolja az ingatlannyilvántartás szerint 0194/12 helyrajzi számú külterületi, erdő 

művelési ágú ingatlant, az értékbecslésben meghatározott vételáron. 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

238/2019.(XII.18.) határozata 

a sporttelep és a dohánygyár telekhatárrendezéséről 

 

1.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

sátoraljaújhelyi 1676 helyrajzi számú 1 ha 9407 m2 térmértékű „kivett sporttelep” 

megnevezésű ingatlan és Continentál Dohányipari Zrt. (3980 Sátoraljaújhely, 

Dohány u.1-3.)tulajdonában lévő sátoraljaújhelyi 1677 helyrajzi számú „kivett 

üzem” megnevezésű ingatlan, Jenei Bt. által 2019. december 15-én, 37/2018 

munkaszámmal készített változási vázrajz szerinti telekhatárrendezését jóváhagyja. 

2.) A képviselő-testület a változási vázrajz szerinti telekhatárrendezés következtében a 

tulajdonos önkormányzat által elszenvedett 1905 m2 térmértékű területcsökkenés 

ellenértékét 22.000.0000.-Ft, azaz huszonkettő millió forintban határozza meg. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekhatárrendezéssel vegyes 

adásvételi szerződés megkötésére.  
4.)  

5.)  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

239/2019. (XII.18.) határozata 

a Levéltárral kötött használati megállapodás módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 

Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárának alapfeladatához kapcsolódó tárgyi 

infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében az önkormányzat tulajdonában 

lévő Városháza elnevezésű épület „B” épületrésze földszinti épületszakasza, 

beleértve az irodahelyiségeket, folyosót, mosdót használatba adásának szándékát 

kinyilvánítja.  

2. Felhívja a jegyzőt a döntés előkészítéséről, ezen belül statikai szakvélemény 

bekéréséről a használatra vonatkozó szerződés módosítás elkészítéséről 

gondoskodjon akként, hogy a szerződés módosítás terjedjen ki a költségek 

viselésére, a használat jogcímére, terjedelmére, illetve a fenntartáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásokra (takarítás). 

3. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt épületrész használatba adásáról, a 

használatra vonatkozó szerződés jóváhagyásával egyidejűleg dönt.  

Felelős: jegyző 

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

 

14. Napirend: Előterjesztés az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására 

 

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 a Társulás munkaanyaga került kiadásra, a 

Társulás tanácsa tárgyalta, valamint a tárgyalás döntési javaslata nem jelenti azt, hogy elvonja a 

hatáskört az egyes önkormányzatok Képviselő-testületétől. A Társulási Megállapodás csak akkor 

módosul, és lép majd hatályba, ha valamennyi társulást alkotó önkormányzat Képviselő-testülete 

minősített többsége elfogadja. Az előterjesztés arról szól, hogy az egységes szerkezetű 

munkaanyagban szereplő szerződést érintő módosításokat a Képviselő-testület hagyja jóvá.    

 

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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a bizottságban is kérdezett, és kérdésként teszi 

fel, hogy legyen módja jegyző úrnak ismertetni a módosításokat mely közérdeklődésre számot 

tartanak. Tudomása szerint változott a székhelye a Társulásnak, változott a munkaszervezet 

székhelye, telephelye vagy címe, változott a Társulási Tanács elnöke és elnökségének tagjai.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a személyi döntések értelmében nem volt jelen a 

Társulási Tanács ülésén, így közvetett információja van, hogy változtak akár a Felügyelő Bizottság 

összetételében a személyek, változott a Társulási Tanács elnöke, úgy tudja, hogy Sárospatak 

polgármestere lett, a Felügyelő Bizottságban - belső rotáció alapján - Kracson Norbert képviselő  

úr képviseli az önkormányzatot. Elmondta, hogy a tulajdonosi bizottságban polgármester úr 

döntése alapján maga vesz részt, mely korábban is így volt. Bekéreti a jegyzőkönyvet, melyet 

megküld képviselő úrnak és tájékozódhat, vagy ha polgármester úr igényli akkor a következő 

ülésen beszámoló készülhet ez ügyben.    

 

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

javasolta az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodása módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

240/2019. (XII.18.) határozata 

az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról 

 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 

módosítását – figyelemmel az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által hozott 23/2019. (XI.29.) határozatában 

foglaltakra - módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, újraszövegezett társulási 

megállapodás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 88.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a határozat mellékletét képező tartalommal 

jóváhagyta. 
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2. A képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetben foglalt, újraszövegezett társulási megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14.  mellékletét képezi. 

 

 

 

15. Napirend: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy van egy javaslata, a Magyar Örökség Díjra 

lehetősége van magánszemélyeknek, társadalmi szervezeteknek, önkormányzatoknak javaslatot 

tenni. Javasolta a Lavotta Kamarazenekarra tegyenek javaslatot a Magyar Örökség Díj átadására. 

Elmondta, hogy szükség van egy 1 oldalas méltatásra, hogy miért javasoljuk a díjra a szervezetet, 

évente négyszer van díjkiosztás és minden alkalommal 7-7 elismerés kerül átadásra, komoly 

előminősítés van, először a beérkezett javaslatok számát tízre csökkentik, majd hétre csökkentik, 

és ők lesznek a díjazottak. Az elmúlt időszakban végzett művészeti munka alapján a Lavotta János 

örökség kutatásának figyelembevételével is, a zenekar tágabb értelemben is megérett arra, hogy 

az önkormányzat javasolja erre a díjra.  

  

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

javasolta, hogy 2020. évben a Magyar Örökség Díjat a Lavotta Kamarazenekar részére 

adományozza a Magyar Örökség és Európa Egyesület. 

 

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

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

241/2019. (XII.18.) határozata 

Magyar Örökség Díj adományozására vonatkozó javaslat-tételről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Magyar Örökség és 

Európa Egyesületnek (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.), hogy 2020. 

évben a Magyar Örökség Díjat a Lavotta Kamarazenekar részére adományozza. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Sebes Péter képviselő: Elmondta, hogy jegyző úr tájékoztatta, miszerint minden képviselőtől 

beérkezett a köztartozásmentes adatbázisból az igazolás, így egyik képviselőnek sincs tartozása.    

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy három közérdeklődésre számot tartó kérdése 

lenne. A tűzoltó laktanya ügyében döntöttek a zöldmezős beruházásról, megkérdezte, hogy 

helyileg hol lesz az építkezés.  Elmondta, hogy az ülés elején szerepelt a tájékoztatóban a Trianon 

Munkacsoport ülése, tudomása szerint megnyílik január 1-ével a Trianon Emlékév. Elmondta, 

hogy még nem találkozott a Munkacsoport munkájáról szóló tájékoztatójával, ha nem nyilvános 

akkor zárt ülésen kért egy tájékoztatást.  Gratulált a történelmi megyeszékhely kezdeményezéshez, 

nagyon jó ötlet és maximálisan támogatható. Elmondta, hogy eb összeírás történik a városban, 

érdekelné a nyilvánosságot, hisz január 31. napjáig kell bizonyos dolgokat, bizonyos 

nyomtatványokon megadni, esetleges szankciók mellett.   
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a laktanyával kapcsolatban, hogy a Határ 

úton lenne megépítve, ahol elhagyjuk a Városellátó Szervezet telephelyét és közvetlen utána van 

egy zöldmezős terület, kétoldali megközelítése van, országos közútra kapcsolódik. A Trianon 

Munkacsoport munkájáról lehetséges a januári ülésen egy tájékoztatás, lesz egy szobor átadás, 

versmondó verseny nemzeti érzelmű műveiből, lesz komolyzenei koncert a Városháza udvarán, 

előadása lesz az amatőr színészek társulatának, újságkiadás, melynek az első száma már készen 

van, elérhető lesz a Művelődési Házban, a Levéltárban, a Városházán, a Tourinform Irodában. 

Remélte, hogy jó fogadtatásra talált a történelmi megyeszékhely kezdeményezés. Az eb összeírás 

tekintetében kérte jegyző urat, hogy jelöljön ki egy személyt, aki nyilatkozik erről a televízióban.      

 

Csernai Ferencné képviselő asszony 10:25 órakor távozott az ülésről.  

 

Kracson Norbert képviselő: Fontosnak tartotta, hogy elmondja, hogy 2019. évben több mint 180 

fát ültettek a városban, több olyan közterületen is sikerült fát ültetni, ahol eddig nem volt, több 

fajtát is jelent, hárs, juhar, babérmeggy, kőris, valamint cserjéket és sövényt is. A Városellátó 

Szervezettől nem egy látványos munka, de igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, akár 

pályázatok kapcsán is, a zöld felületek nagyságát növelje. Elmondta, hogy sajnos sok fát ki is 

kellett vágni, hogy ne okozzanak baleseteket, de egy ultrahangos műszer segít a vizsgálatoknál. 

Elmondta, hogy fontos és kiemelt Sátoraljaújhelyben a környezet védelme, hiszen az 

önkormányzat eddig is mindent elkövetett ennek érdekében, említette a szeméttelep 

rekultivációját, a szelektív hulladékgyűjtés kialakítását, a hulladékudvar felállítását. Elmondta, 

hogy nem a jelennek építik és szépítik a várost, hanem következő generációnak.  

 

Csernai Ferencné képviselő asszony 10:28 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Gratulált az elvégzett munkához, a bizottságnak és a 

Városellátó Szervezetnek is. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy néhányan megállították a városban, akik távhős lakásban 

laknak, viszont egyedileg nem szabályozható a fűtési rendszerük. Úgy tűnik, hogy nagyon enyhe 

ez a tél, megkérdezte, hogy bárkitől bármiféle intézkedés várható-e vagy javaslat, hogy mit kell 

tenni azoknak az embereknek, akiknek nagyon meleg van a lakásában, nyitott ablaknál alszanak, 

ez ügyben kérték az illetékesek segítségét.  

Elmondta, hogy a 37-es út többsávosítása már több alkalommal is szóba került, megkérdezte, hogy 

van-e lehetősége előremozdítani a többsávosítás elkezdésének az idejét, vagy lehet-e számítani a 

többsávosításra. 

Elmondta, hogy a hozzászólások kapcsán vannak olyan információk, amelyekről nem tudnak, 

vagy nem kellő időben, meg kellene vizsgálni a város kommunikációját, valóban eljutnak-e az 

információk a város lakosságához, nem biztos, hogy érdektelenek.    

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a távhő kapcsán dr. Rózsahegyi Ferenc 

jegyző úr fog választ adni, a 37-es út a megyei fejlesztési tervben benne van, az út megépítése és 

a várost elkerülő útjának a megépítése is, hogy erre mikor lesz forrás és mikor kezdődhetnek el a 

munkák jelenleg nem tudható, előtte tervezés és egyeztetés folyik. Elmondható, hogy az útba eső 

önkormányzatok teljes mértékben kiállnak a 37-es út fejlesztése mellett. A kommunikációval 

kapcsolatban elmondta, hogy az előző ülésen bejelentette, hogy osztásra került a 3.500,- Ft-os 

utalványt a 70 éven felülieknek, majd közzé lett téve a képújságban, nyilatkozat a televízióban, és 

a facebook oldalán is megjelent. Volt aki leírta, hogy milyen jó hogy kapnak a nyugdíjasok 

utalványt, valamint közfelháborodás volt sokak részéről, hogy miért nem tudnak róla, miért kell 

nekik az Egyesített Szociális Intézményhez menni érte. Egy lehetőség van a kommunikáció 

javítására, ha minden képviselő mondja el mindenkinek, hogy milyen lehetőségek vannak. 

Elmondta, hogy nem kötelezhető senki, hogy képújságot, televíziót nézzen, vagy az internetet, 
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vagy újságot olvasson, valamint mindenki azt az információt keresi, ami érdekli, ezért soha nem 

lesz tökéletes a kommunikáció csak törekedni lehet rá. A nyugdíjasok utalványával kapcsolatban 

pedig elmondásra került, hogy aki nem tud elmenni az utalványért, azoknak a Szociális Intézmény 

munkatársai elviszik.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: Elmondta, hogy az eb összeírással kapcsolatban van egy 

elektronikus, online ügyfélkapu, egy nyilvántartó, mely megkönnyíti az ilyen fajta önkormányzati 

munkát, több önkormányzat is tagja ennek a rendszernek és otthonról is elintézhető lenne a kutya 

regisztrációja.     

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy egy épület esetében a előírás a betáplálási érték 

a használati melegvíz, és a fűtési hőmérséklet tekintetében, melyről a szolgálatónak, ebben az 

esetben  a Cothec-nek kell gondoskodnia. Elmondta, hogy a saját ingatlanon belül a radiátorok 

zárása, vagy termosztatikus szelepekkel történő ellátása indokolt. A radiátorok 

szabályozhatóságának a megteremtése és költsége a tulajdonos feladata, kötelezettsége. Ha egy 

tulajdonosi közösség, ahol önkormányzati tulajdon van, úgy dönt, hogy egy gépészeti felújítást 

eszközöl, akkor az önkormányzat mint tulajdonos a rá eső részt vállalja. 

Elmondta, hogy az eb összeírás kapcsán, gondolkodtak azon, hogy Sátoraljaújhely Város 

honlapján bejelentő rendszert fejlesztenének, de az idő szűkössége miatt maradt a papíralapú, de 

lehet e-mailban is elküldhető. Az adatbázisnak a frissítését a jogszabály 3 évente írja elő, akként 

gondolták osztályvezető úrral, hogy célszerű lenne az aktualizálást folyamatossá tenni, ha az eb 

máshoz kerül, vagy elpusztul, a változásokat ne három évente, hanem folyamatosan lehessen 

megtenni, ez pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy elektronikus bejelentő rendszer is 

tudjanak létrehozni. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megköszönte a Képviselő-testületnek az egész éves 

munkáját, a jelenlevőknek és a televízió nézőknek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánt. 

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 óra 40 perckor berekesztette, a 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző                polgármester 


