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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: 2021. október 28. napján 8 órakor 

 

Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester 

   Dankó Dénes alpolgármester 

   Csernai Ferencné 

Kracson Norbert     

Lukács Tamás 

Palicz István  

Pasztorniczky István 

Róth József 

Schweitzer Tamás  

Sebes Péter  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

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, Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Bartus Tímea osztályvezető; 

dr. Madák Tímea osztályvezető,Bartus István Főépítész, Ignéczi Zsolt tű. alezredes 

tűzoltóparancsnok, Kovács Sándor tű. ezredes Encs KVK vezető, dr. Dsupin Róbert r. 

ezredes, Ruszkai József r. ezredes, Gombos Péter Sátoraljaújhely Polgárőr Egyesület elnöke, 

dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő. 

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter 

aljegyző, Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó, Bartus Tímea osztályvezető; dr. 

Madák Tímea osztályvezető, Ignéczi Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok, Kovács Sándor 

tű. ezredes Encs KVK vezető, dr. Dsupin Róbert r. ezredes, Ruszkai József r. ezredes, dr. 

Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a 

megjelenteket és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert 

12 képviselőből 12 képviselő jelen van. Javasolta, hogy új napirendként kerüljön 

megtárgyalásra Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés, a Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat- és 

hatásköréről szóló előterjesztés, továbbá 10. napirendként a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosítására 

vonatkozó előterjesztés, valamint zárt ülés keretében egy önkormányzati 

vagyonhasznosításról szóló előterjesztés.  

Kérte, hogy elsőként kerüljön megtárgyalásra a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló, másodikként pedig a 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. és 2020. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató. Az előterjesztéseket az érintett bizottságok megtárgyalták. Megkérdezte, hogy 

a napirendeket illetően van-e más javaslat. 

 

 

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

Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének elfogadását az 

elhangzottak szerint. 

 

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

egyhangúan - elfogadta az ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirend előtt: 

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

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

2. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadására 
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok  

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület 

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

rendelet módosításáról  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

4. Előterjesztés a Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat- és 

hatáskörére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

5. Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő 
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6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. felügyelő 

bizottság tagjának megválasztására  

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatására 
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

8. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

432/2021.(IX.23.) határozatának visszavonására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester  

9. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

10. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosítására  

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

11. Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző  

12. Egyebek  

 

Zárt ülésen: 

 

Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző  

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy 2021. szeptember 24-én a Város Hete 

keretében a Fényes Újhely vetélkedő, majd a záró rendezvény a Díszteremben zajlott, ahol 

átadásra került Erdei János, vízilabda szakedző részére a „Dr. Boda Pál sportdíj”, valamint 

Labbancz Gyula helyi vállalkozó részére a „Közmegbecsülés díj”. Ugyanezen a napon 17:00 

órakor a Kazinczy Ferenc Múzeumban a „Hátsó füves” című kiállítás megnyitója, 18:00 

órakor Tolvai Reni koncertje, 19:00 órakor Majka és Curtis koncertje a Városligetben. 

Szeptember 28. napján a 90 éves Janics Józsefnét köszöntötte, majd megbeszélésen vett részt 

a Pénzügyminisztériumban. Szeptember 30-án az Idősek világnapja alkalmából összejövetel 

volt az Oroszi Xénia Klubban, majd turizmus és bor témában egyeztetés folyt a 

Díszteremben. 2021. október 5-én „Első kézből” című műsor vendége volt a Zemplén 

Televízióban, majd Susztrik Jenővel tárgyalt az ungvári pincék felmérésével kapcsolatban. 

Ugyanezen a napon a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel közös értekezlet zajlott a 

Díszteremben, valamint az idősek napja alkalmából szervezett városi ünnepségen 

köszöntötte az időseket. Október 6. napján a 90 éves Toronyi Andrásnét köszöntötte, majd 

a Tokaj Fejlesztési Tanács ülésén vett részt, hozzátette, hogy 16 órától az aradi vértanúkra 

történő megemlékezésen is részt vett Széphalomban, ennek kapcsán megköszönte a 

Bodrogszerdahelyi Alapiskola tanulóinak műsorát és a felkészítő tanárok munkáját. Október 

7-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak egy témában, október 8-án a Zempléni 

Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. ünnepi közgyűlésén vett részt Tokajban. 

Október 9-én Októberfeszt című eseményen vett részt Károlyfalván, melyet dr. Téglás Zsolt 

szervezett. Október 12-én a Magyar- Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Kollégium tanulói az Erasmus programban résztvevő diákokkal (szlovák, román, 

török) együtt látogatást tettek a Díszteremben. Október 13-án sajtótájékoztatóra került sor a 
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37-es főút mellett, melyet Wáberer György a Tokaj Fejlesztési Tanács elnöke tartott. 

Október 15-17. között a 49. Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny döntőjére került 

sor Sátoraljaújhelyben. Október 16-án a XV. Zsólyomkai Nyitott Pincék rendezvény került 

megrendezésre sok vendéggel és jó hangulatban. Október 19-én Naár Boglárka Vera, az V. 

István Katolikus Technikum és Gimnázium tanulója vehette át a Polgármester Ösztöndíját. 

Október 20-án a Polgármesteri Hivatal dogozói szüretelt az önkormányzat szőlőjében. 

Október 22. napján emléktáblát avattak a sátoraljaújhelyi születésű, az 1956-os forradalom 

és szabadságharc hősének, Kondorosi Imrének tiszteletére. Október 23. napján az 1956-os 

forradalom és szabadságharc ünnepén megrendezett eseményen vett részt, továbbá gratulált 

Wáberer György a Díszpolgári Cím, Soltész-Vince Tünde Közszolgálati Díj és Kerekes 

Barnabás Pro Urbe Díj részeseinek. Az eseményen Wáberer György betegség miatt sajnos 

személyesen nem tudott jelen lenni. Október 27-én Idősek Napja rendezvény került 

megrendezésre a Kossuth Lajos Művelődési Központban. 

Közérdekű információként elmondta, hogy Nyiri Pétert a Megyei PRIMA Díj 

Közönségdíjára jelölték. Kérte szavazzanak igazgató úrra a voszborsod.hu oldalon. 2021. 

november 12-én 10:000 órakor Toborzó Irodát nyit Sátoraljaújhelyben a Magyar 

Honvédség. A járványügyi helyzetre való tekintettel elrendelte a maszkviselést a 

Polgármesteri Hivatalban és a hozzá tartozó intézményekben a munkatársak és az ügyfelek 

részére a maszkviselést erősen ajánlja, mert egy osztály négy munkatársa koronavírus tesztje 

pozitív lett. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: Szót kért, hogy elmondja, október 2. napján a Helyi Értéktár 

Bizottság vezetése egy rendezvényen képviselte a város értékeit Győr mellett, Écs 

községben.  

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, dr. Ruszkai 

József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány-helyettest, valamint 

dr. Dsupin Róbert rendőr ezredes kapitányságvezető urat, hogy van-e kiegészíteni valójuk a 

napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző úrnak nem volt kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán.  

 

dr. Dsupin Róbert rendőr ezredes: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, 

a feltett kérdésekre kimerítő válaszokat adtak. A tavalyi év a covid jegyében telt, 

megnehezítette a munkájukat, közbiztonsági deficit nem keletkezett, de volt olyan nap, 

amikor 519 karanténos személyt kellett ellenőrizniük. A három járőrpárosból egy a 

karanténban lévőket ellenőrizte, egy páros állandóan a határellenőrzési pontnál volt, a 

tényleges járőrfeladatokra egy járőr páros reagált.  

A tavalyi év is a kábítószer elleni küzdelem jegyében telt, továbbra is nagy erőkkel 

küzdenek, eljárnak minden esetben. Együttműködnek minden rendészeti és rendőri szervvel, 

aki hasonló feladatkörrel bír. A közlekedésbiztonság is aktuális téma, nyitottak egy mobil 

KRESZ parkot, iskolákhoz el tudják vinni, ahol előadást és versenyt is tudnak tartani. 

Hozzátette, hogy komoly feladatuk a város apróbb jogsértéseinek, a közterületek rendjének, 

kisebb kihágásoknak a szankcionálása. Havonta egyeztet ezekről a feladatokról. Elmondta, 

hogy jegyző úrtól megkapták a 10-11 helyszínből álló listát, melyet beépítettek a 

körzetjárásokba, tematikusan ellenőrzik a helyszíneket. Megemlítette, hogy jó idő esetén, a 

hosszúhétvégéken megnőtt a turista forgalom. Megnyitották a füzérradványi Károlyi 
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Kastélyt, ami a látogatók számának növekedésével nagyobb járőri jelenlétet igényel az 

odavezető utakon. Elmondta, hogy újdonság számukra az ún. „zöld bűnözés”, a környezet 

károsítása, melyekből egyre több ügyük van.  

Megköszönte a média segítségét, hogy minél hamarabb, pontosabb információt kaphasson a 

lakosság, és gyorsabban reagálhassanak. Megköszönte a képviselő-testület és az 

önkormányzat támogatását.  

 

Ruszkai József rendőr ezredes: Elmondta, hogy a városba érkezve kiegyensúlyozottságot 

tapasztalt, melyet leképez a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság is. Működését egyenletes, 

jó teljesítmény jellemzi hosszú évek óta, remélte, hogy a képviselő-testület is így látja.  

 

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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolójáta képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy békés megemlékezést jelentett be 

Olaszliszkára, néhai Szögi Lajos tanár 15 éve történt meggyilkolása helyszínére. Sérelmezte, 

hogy bejelentőként három alkalommal több, mint hat órán keresztül kellett egyeztetnie a 

Sárospataki Rendőrkapitányságon, ahol nem járultak hozzá a fáklyás felvonuláshoz, statikus 

demonstrációt engedélyeztek. A helyszínen nagyobb rendőri biztosítás volt, minden 

személyt átvizsgáltak, melyet zaklatásként éltek meg. Megkérdezte, hogy mi indokolta a 

nagyobb rendőri jelenlétet, vagy ezzel az állampolgárok kedvét szeretnék elvenni a békés 

gyülekezési alapjogtól.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy az elhangzott kérdésre nem 

kötelező választ adni, hiszen a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság beszámolója nem 

tartozik a témához. Válaszolni vagy írásban, vagy más lehetőség igénybevételével van mód.  

 

Ruszkai József rendőr ezredes: Elmondta, hogy Olaszliszka település a Sárospataki 

Rendőrkapitánysághoz tartozik. Minden településen mindegyik rendőrségnek alapvető 

kötelessége a béke, a rend biztosítása. Képviselő úr úgy ítélte meg, hogy sok volt a rendőr, 

akkor nincs tapasztalata ilyen események kezelésében. Nehéz feladat politikai, sport, 

kulturális rendezvényen megítélni azt, mi az a szükséges erő, hogy ne kerüljön sor váratlan 

eseményre. Véleménye szerint Olaszliszka ikonikus helyszín lett. Az eseménnyel 

kapcsolatban elmondta, hogy egy békés demonstráló pengével élesített boxert hozott 

magával, egy másik illető fegyverrel érkezett, mindkettő eszköz elkobzásra került. A 

rendőrség érzelemmentesen, szigorú szakmaisággal kívánja végrehajtani a biztosítási 

feladatokat, és azokat akarják elrettenteni, akik törvénytelen cselekményt akarnak elkövetni. 

Hozzátette, ha a terület engedi háttérbe vonulnak, ebben az esetben nem volt lehetséges. A 

jövőben is tisztességesen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően fogják a munkájukat 

végezni.  

 

Vélemények következtek. 
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Róth József képviselő: Elmondta, hogy több politikai rendezvény megszervezése kapcsán 

több rendőrkapitánysággal állt kapcsolatban, és korrektül végezték a munkájukat.  

 

Pasztorniczky István képviselő: Megköszönte ezredes úr válaszát. Úgy tudta, hogy 

Sátoraljaújhelyből is csoportosítottak át erőket. Megjegyezte, hogy korrekt volt a rendőrség 

eljárása, a szabályok ellen vétőkkel szemben természetesen eljárást kell kezdeményezni. 

Véleménye szerint Olaszliszka egy bűnözői gócpont, amelyre nagyobb figyelmet kell 

fordítani.  

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy hosszú és részletes anyagot olvashattak. Javasolta, 

hogy hozzáférhető legyen a köz számára is. Hozzátette, hogy a pénzbírsággal sújtottak 

száma 908 fő, a tárgyévben 54.215.000,- Ft pénzbírság lett kiszabva, amely elrettentő szám 

lehet azoknak, akik szabályt sértenének. Vannak szép eredmények is a beszámolóban, úgy 

érezhető a közbiztonság 100%-hoz közelít.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megköszönte a rendőrség munkáját, bármilyen üggyel 

kapcsolatban a képviselői munkájuk kapcsán maximális segítséget kapnak. Elmondta, hogy 

amióta van a városnak honlapja, a nyílt testületi ülés anyaga, és minden előterjesztés 

elérhető, az önkormányzat menüponton belül az előterjesztésekben, a 2021 mappában, 

mindegyik ülés a dátumára kattintva megtekinthető, így bárki számára a rendőrségi 

beszámoló is olvasható. 

 

Palicz István képviselő: Megköszönte a rendőrség munkáját, mely nem egyszerű és könnyű. 

Szigorú szabályok és törvények alapján kell végezni feladataikat. Elmondta a városba érkező 

vendégek kapcsán, hogy nem jó szájízzel mennek tovább a Pataki utcán történő 

sebességmérés miatt. Valamint nemtetszést válthat ki, hogy a mérő autó a zöld területen 

parkolva ellenőrzi az autókat. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy havi rendszerességgel van 

megbeszélés kapitány úrral vagy a helyettesével célzottan a közbiztonsággal kapcsolatban. 

Említette a Thököly u. 2., a Rózsa utca, a Pázsit utca és környéke, az Árpád utca alsó része 

területeket, ahol van még feladat. A cél, hogy minél biztonságosabb legyen Sátoraljaújhely 

városa. A pszichoaktív szerek visszaszorítása is nagy terheket ró a rendőrségre. Tudják, hogy 

hol és mit kell tenni, de ehhez kevés a rendőrség, ha nincs a többségi öntudatos polgári 

jelenlét egy városban, nem mindig lehet sikerre vinni az ügyeket.  

 

Ruszkai József rendőr ezredes: Köszönetét fejezte ki a város vezetésének a 

Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság épületének felújításánál tanúsított segítségéért. 

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámoló elfogadására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

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

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

439/2021.(X.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely 

Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 

tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadta. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester távozott az ülésről 8:48 órakor.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés folytatásaként a 

Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület és a Közterület-felügyelet beszámolójának megvitatása 

következik. Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója a 

napirendi pont kapcsán.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület elnöke, 

Gombos Péter betegállományban van, nem tud részt venni az ülésen. Amennyiben kérdés 

merül fel, írásban eljuttatják részére. Kiegészíteni valója nincs a napirendi pont kapcsán.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre 8:50 órakor.  

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Megkérdezte, hogy a közterület-felügyelőknek van-e 

munkaköri leírása, szerepel-e benne az útellenőri feladat ellátása. Milyen intézkedési 

jogköre van a közúti jelzőtáblákkal kapcsolatban a közterület-felügyelőknek. Ki a felelős a 

Piac téren lévő, a már júniusban jelzett kifakult stop tábla cseréjének elmulasztásáért.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a közterület-felügyelőknek van munkaköri 

leírása, melyben leírásra került az útellenőri szolgálatban történő részvétel. Minden járőrözés 

során jelzik azokat az eseményeket, a hiányosságokat, amelyeket tapasztaltak. Ezek Excel 

táblázat formájában átadásra kerülnek a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet részére és 

kapacitásukhoz mérten végzik a javításokat. A Piac téri stop táblával kapcsolatban jelenleg 

nincs információja.  

 

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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja a Közterület-felügyelet közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolóját a képviselő-testület számára, valamint 5 

igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület 

közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 

beszámolóját a képviselő-testület számára. 
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Szabó János képviselő: Elmondta, hogy olyan vélemények érkeznek a városlakóktól, hogy 

túl szigorú a közterület-felügyelet. Nem alkalmazzák a figyelmeztetéseket. Sokszor vitatható 

módon, nem megfelelő bizonyítékok alapján járnak el pl. egy tiltott helyen való parkolás 

esetén. Kérdésekre nem jól, vagy nem tudnak válaszolni.  

 

Bartus Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy amikor lehetőségük van felszólítással élnek 

elsősorban. Nem a büntetés a cél, hanem az, hogy megfelelően működjön a városban a 

parkolás. Minden esetben szigorú fotódokumentáció készül az esetekről, melyet a bírság 

mellé csatolnak az ügyfelek részére. A közterület-felügyelőket minden esetben megkéri, 

hogy barátságosan, illemtudóan álljanak a városlakók rendelkezésére, hozzátette, az említett 

visszajelzéssel nem találkozott még.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Külön útellenőri szolgálatot kell üzemeltetni, törvény írja 

elő, valamint van egy közút-üzemeltetési szabályzat, melynek része, hogy milyen napi, heti, 

havi kötelezettségei vannak az útellenőröknek. Valóban nem jelezte a legutóbbi bizottsági 

ülésen a Piac téri tábla cseréjét, azonban korábbi képviselő-testületi ülésen is szó volt erről 

a konkrét tábláról. Bizottsági ülésen kérte a már említett Excel táblázat megküldését, 

megkapta. Hozzátette, hogy a képviselőknek is meg kellene küldeni, mert ebből látszik, 

milyen sokrétű munkájuk van a közterület-felügyelőknek. A táblázatban látható, hogy 

júniusban jelzésre került és megküldésre a Városellátó Szervezetnek, azonban azóta sem 

történt semmi. Lennie kell felelősnek a Városellátó Szervezetnél is. Véleménye szerint a 

közúti közlekedés biztonság veszélyeztetése is fennáll, türelmes volt ez idáig, további 

lépéseket fog tenni ebben az ügyben. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy közterület-felügyelőknek 

tisztelettudónak és barátságosnak, ugyanakkor határozottnak és következetesnek kell lennie. 

A jó példa is fontos, aki rendezvényt szervez, kötelessége a szabályok betartása és 

betartatása.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámoló elfogadására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

440/2021.(X.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Polgárőr 

Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadta. 
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Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Közterület-felügyeletközbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

Szavazás:  A Képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen, 1 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

441/2021.(X.28.) határozata 

a Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló beszámolója elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet a 

közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről 

szóló beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Kovács Sándor tű. ezredes urat és Ignéczi 

Zsolt tű. alezredes urat, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Ignéczi Zsolt tű. alezredes: Elmondta, hogy a pandémia miatt az elmúlt évben nem került 

sor tájékoztatásra, így a 2019. és a 2020. évről készült a beszámoló. Hozzátette, hogy 2020 

évben 2019 évhez képest 15%-kal kevesebb esetben kellett az egységeknek vonulniuk, közel 

70%-kal kevesebb tűzeset volt, valamint közel 24%-kal kevesebb esetben vonultak műszaki 

mentéshez. A kedvező adatok a pandémia alatt a lakosság otthon tartózkodása miatt 

alakulhattak ki, azonban ebben az évben az időjárás viszontagságaiból adódóan 20%-kal 

emelkedett a műszaki mentések száma.  

Megtartották 2019. évben a törvényben, jogszabályokban előírt oktatásokat, gyakorlatokat, 

szakmai tevékenységeket. A zárás után megszüntették azon tevékenységeiket, melyek 

mozgással jártak, kisebbre vették a rizikófaktort a megfertőződést illetően. A 

szolgálatszervezést nem befolyásolta az állomány megbetegedési száma. Nagy segítséget 

jelentett számukra a 2019. év elején kapott speciális, „magasból mentő jármű”, a lejárt 

műszaki berendezések cseréje pedig folyamatos volt.  

Felhívta a figyelmet az őszi, téli időszakra, kérte, hogy a kémények, a gázkazánok 

ellenőrzéséről mindenki gondoskodjon.   

 

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, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 
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Róth József képviselő: Megkérdezte, hogy mi az oka a téves jelzések magas számának. 

Megjegyezte, hogy a szándékos megtévesztés száma alacsony.  

 

Szabó János képviselő: A központi telefonszám, ahol a tűzeseteket be lehet jelenteni, ennek 

kapcsán növekedhetett a kivonulási idő a technikai dolgok miatt. Megkérdezte, hogy van-e 

ráhatásuk erre, vagy néhány perccel többel kell számolni a kiérkezésig. 

 

Kovács Sándor tű. ezredes: Elmondta a téves jelzésekkel kapcsolatban, hogy vannak 

nagyobb objektumok, amelyeknél az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő a tűzjelző 

rendszer kiépítését, és vannak ahol az oltóberendezés beépítését is. Ezek a rendszerek jól 

működnek, automatikus jelzést adnak a központnak, amely összeköttetésben van az 

Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletével. A jelzést a rendszer automatikusan 

generálja, automatikusan el kell indulni a káreset helyszínére.  

A 112 segélyhívó esetében két központ üzemel betanított személyzettel, Szombathelyen és 

Miskolcon. Elektronikus felület jelenik meg akár a rendőrség, akár a tűzoltóság műveleti 

irányításán, valamint az az egység van riasztva, amelyik a legközelebb van a káresemény 

helyszínéhez.  

 

Vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta, hogy korábban élőben látott egy tűzoltó gyakorlatot, 

kiváló megoldásokkal, melyet a beszámoló nem ad vissza, mintha éles bevetés lett volna.  

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy intézményvezetőként érintettek a 

tűzjelzésekkel kapcsolatban. Gond, ha a sütő-pároló ajtaját kinyitják működés után vagy az 

üst tetejét nyitják fel, akkor beindítja a tűzjelzőt. Gondot okoz a 2 perc, hogy lemondják a 

tűzoltók kivonulását, 35 méter hosszú a folyosó, hozzá kapcsolódik a kazánház, az étterem, 

a konyhaüzem. Gondolt arra, hogy kezdeményezze a 2 percnek a módosítását, azonban nem 

lehet, mert jogszabály írja elő, ezért a tűzjelző berendezések áthelyezése szükséges a konyhai 

eszközöktől.   

 

Dankó Dénes alpolgármester: Volt lehetősége nem gyakorlatban, hanem élesben 

tapasztalni a tűzoltók munkáját, a Tompa utcában nemrégen történt egy tűzeset. Szakszerű 

beavatkozással megakadályozták, hogy az egymás mellett lévő háztetőkre átterjedjen a tűz.  

Megköszönte a tűzoltóság munkáját.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a város és a térség megbecsülése 

töretlen a tűzoltók és munkájuk iránt, valamint lehet számítani rájuk a várost érintő más 

jellegű segítségnyújtással kapcsolatban is.  

 

Kovács Sándor tű. ezredes: Elmondta, hogy van mód és lehetőség a tűzjelző berendezések 

felülvizsgálatára, továbbá vannak olyan berendezések, másfajta érzékelők, amelyek 

konyhában is elhelyezhetők, ezt a szolgáltatóval kell egyeztetni.  

 

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

elfogadásra javasolta Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

442/2021.(X.28.) határozata 

a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi és 2020. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.  

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester távozott az ülésről 9:17 órakor.  

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítására egy magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges. A 

településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes 

rendelkezései módosították a településkép védelméről szóló törvényt. Ennek értelmében 

önkormányzati hatósági ügyként a polgármester helyett az önkormányzatok képviselő-

testületének a hatáskörébe került a településképi bejelentés, véleményezés és kötelezés 

eljárás lefolytatása. A képviselő-testület döntése ellen, ha jogorvoslattal élnek, akkor a 

továbbiakban csak bírósági felülvizsgálatra van lehetőség. Amennyiben a képviselő-testület 

átruházza a hatáskört a polgármesterre, valamely bizottságára, társulására vagy a jegyzőre, 

a döntéssel szemben a képviselő-testülethez lehet majd fellebbezni. Hozzátette, hogy 

október 31. napjáig kell jogszabály szerint döntenie a képviselő-testületnek. Ez az 

előterjesztés és a következő összefügg. A javaslat, hogy a településképi bejelentési, 

véleményezési és kötelezési eljárásokra vonatkozó hatáskör továbbra is a polgármesterre 

kerüljön átruházásra. Ennek okán a Sátoraljaújhely Város településképének védelméről 

szóló önkormányzati rendeletét nem indokolt módosítani.  

A módosító rendelet három szakaszból áll, a bizottsági ülésen tárgyalt módosítás csak 

kettőből. Kiegészítette azzal, hogy az idén bevezetett jogszabály szerkesztő rendszerben 

vannak olyan informatikai anomáliák, amelyeket csak rendeletmódosítással lehet korrigálni. 

A rendelet 80. §-nál az első bekezdés számát nem fogadta el a rendszer. A rendelet 

szövegszerű módosítását pedig a 2. melléklet III. fejezetének a 14. ponttal történő 

kiegészítése jelenti. A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök kiegészül a 

településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás lefolytatása ponttal, amivel a 

hatáskört a polgármesterre ruházza át a képviselő-testület. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester visszaérkezett az ülésre 9:20 órakor.  

 

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

és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete  

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

rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Településkép-érvényesítési eszközök 

alkalmazásának feladat- és hatáskörére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódik az 

előterjesztés. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a polgármester 

hatáskörébe kerül a településképi véleményezés. A jogszabály felhívja a figyelmet, hogy a 

képviselő-testületnek döntenie kell, hogy nem módosítja a Sátoraljaújhely Város 

településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletét. 

 

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

és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat- és hatásköréről 

szóló előterjesztést. 

 

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

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

443/2021.(X.28.) határozata 

Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának feladat- és hatásköréről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja a 21/2019. 

(X.31.) Sátoraljaújhely Város településképének védelméről szóló önkormányzati 

rendeletét. A településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás 

lefolytatásával kapcsolatban a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

indokolt. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Lőrincz Anna iskolaorvos és Nyiriné 

Gecse Szilvia védőnő asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai 

Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 

 

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

mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Csernai Ferencné képviselő: Elmondta, hogy speciális időszakról szól az előterjesztés, 

illetve az iskolaorvosi és ifjúsági védőnői munkáról szóló beszámoló, hiszen 

tevékenységüket áthatotta a járványhelyzet. Tekintettel arra, hogy a középiskolákban végzik 

munkájukat, hosszabb ideig nem volt jelenléti oktatás, ezért átrendeződött a 

munkavégzésük. Reményét fejezte ki, hogy az elkezdett tanévben nem lesz akadályoztatva 

a munkavégzésük, valamint a jogszabályban előírt tevékenységük.  

 

Szabó János képviselő: Megköszönte a beszámolót, és érdekes tényekre hívta fel a 

figyelmet. Sajnálta, hogy csökkentett létszámmal kell ellátniuk feladataikat, remélte, hogy a 

közeljövőben ez változni fog. Elmondta, hogy mivel kell foglalkozniuk az általános 

vizsgálatokon kívül, pl. a helyes kézmosás és kézfertőtlenítés – mely a pandémia miatt vált 

szükségessé –, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a korai terhesség megelőzése, melyek 

mutatják a 21. század problémáit. Kiemelte továbbá a tartásbeli probléma a 8-10-12. 

évfolyam vizsgálatát tekintve, mely a telefon, tablet, számítógép használatból adódik. 

Információt kapott arról, hogy kezelésre, gyógytornára kapnak lehetőséget a diákok, kérdés 

mennyire veszik igénybe. Megdöbbentő tényként említette, hogy manapság is jelen van a 

tetvesség és nem óvodai szinten.  

 

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

elfogadásra javasolta az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 



14 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

444/2021.(X.28.) határozata 

az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi 

szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 

felügyelő bizottság tagjának megválasztására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy Sátoraljaújhely Városfejlesztő és 

Gazdasági Kft. felügyelő bizottság tagjának Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Palicz István képviselőt, hogy 

ismertesse a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

javasolta Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. felügyelő bizottság tagjának 

megválasztására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

445/2021.(X.28.) határozata 

Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. felügyelő bizottság tagjának 

megválasztásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 1. napjától 

2023. április 30. napjáig az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő 

Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. felügyelő bizottság tagjának Rácz-

Tóth Nikolettát megválasztotta.  

 

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a 

Törvényszék felé tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester 
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7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte Balogh Ernő elnök urat, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Sebes Péter és 

Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a 

Pénzügyi Bizottság döntését. 

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

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

bizottság megtárgyalta, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Bizottsági ülésen nem vett részt, ezért megkérdezte, hogy 

mi történt, az előterjesztés hivatkozik a közelmúltban bekövetkezett halálesetre.  

 

Balogh Ernő elnök: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökhelyettese, Márton András Béla elhunyt, szerették volna a nemzetiségi önkormányzat 

halottjaként eltemetni. Ezen kívül volt egy korábbi pályázat, amelynek elszámolását nem 

fogadták el, a támogatás visszafizetése folyamatos volt, valamint 890.000 forintot követelt 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A pénzügyi osztályvezető asszony 500.000 forintra 

tudta csökkenteni az összeget, - a könyvelés vizsgálata során talált számlák elszámolásával 

- mely elutalásra került, így működésképtelenné vált a nemzetiségi önkormányzat, de már 

nincs tartozásuk a minisztérium felé.. Hozzátette, hogy október elején tartott ülésükön szó 

volt a Roma Idősek Napja megszervezéséről, melyet első alkalommal szeretnének 

megszervezni.  

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Részvétet kívánt a hozzátartozóknak, valamint 

támogatását fejezte ki az előterjesztés kapcsán.  

 

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

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 

vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

446/2021.(X.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Roma Idősek Napja, 

valamint a Mikulás ünnepség megrendezéséhez a 2021. évi költségvetésének terhére 

Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 300.000,- Ft, azaz 

háromszázezer forint támogatást biztosít. 

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 432/2021.(IX.23.) határozatának visszavonására 

 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István 

képviselőt, hogy ismertesse a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntését. 

 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és 

VagyongazdálkodásiBizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

Elmondta, hogy a határozat visszavonása után nyílik arra lehetőség, hogy a bizottság az adott 

ingatlant liciteljárás keretében bérbe adja.  

 

Kérdések, vélemények következtek. 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Javaslatot tett, – melyről nem kell ezen az ülésen 

szavazni – hogy amennyiben egy ingatlanhoz szervesen kapcsolódik egy önkormányzati 

ingatlan, és a tulajdonos bérbe szeretné venni vagy meg szeretné vásárolni, valamint nem 

sért önkormányzati érdeket, akkor a liciteljárás bizonyos értelemben okafogyottá válik, de a 

jelenlegi jogszabályi környezetben ez nem lehetséges és minden esetben liciteljárás történik. 

Úgy gondolta, hogy lehessen bizottsági megfontolás után ettől eltekinteni, azonban eladás 

esetén a képviselő-testület dönt. Kérte jegyző urat és a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy gondolkodjanak és tegyenek javaslatot, ilyen 

esetben, hogy lehet felmenteni a bérbe vevőt vagy vásárlót a liciteljárás alól. 

 

Pasztorniczky István képviselő: Javasolta egy ötletként, hogy ajánlattételi határidővel 

hirdessék meg az ingatlant egy meghatározott összeggel.   

 

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

elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

432/2021.(IX.23.) határozatának visszavonására vonatkozó előterjesztést.  

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

447/2021.(X.28.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 432/2021. (IX.23.) 

határozatának visszavonásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 432/2021. (IX.23.) 

határozatát visszavonta. 
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9. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Palicz 

István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra 

javasolta a képviselő-testület számára az alábbiak szerint:  
 

1. ne vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartásban 109/8/A/43 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 3. II/3. szám alatti, 52 m2 alapterületű, 

lakás megnevezésű ingatlant. 

 

2. a képviselő-testület 420/2021 (IX.23.) határozatának 2. pontját a következőképpen 

módosítsa: 

„2. az 1. pontban foglaltak teljesülését követően, a forgalomképessé válás 

(átminősítés) után liciteljárás keretében idegenítse el 

a) a 10264/1 helyrajzi számú 143 m2területű, „kivett beépítetlen terület”művelési ágú 

ingatlant. 

Induló licitár: 150.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó.” 

 

3. az ingatlan-nyilvántartásban Sátoraljaújhely 599 helyrajzi számú, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű 617 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására vonatkozó 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg 

 

4. járuljon hozzá a sátoraljaújhelyi 1282/A/4 helyrajzi szám alatti, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

szerződésének módosításához, mivel az üzlethelyiséget jelenleg bérlő Karát Kft. 

szeptember 30. napjával beolvadt a Karát Invest Kft.-be. 

 

 

Kérdések, vélemények következtek. 

 

Szabó János képviselő: Elmondta a Karát üzlettel kapcsolatban, nem biztos, hogy 

megmarad, mivel több hónapja kiárusítás zajlik. Sátoraljaújhelyben kevés a minőségi 

ruhaneműt árusító bolt, reméli, hogy több lesz.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Alpolgármester úr megkeresett 4-5 kisebb üzletekre 

aspiráló üzletláncot, válasz még nem érkezett. A városban jó lenne több minőségű üzlet is. 

Régen az önkormányzat az üzletek engedélyének kiadásánál arra is figyelt, hogy egymás 

mellett ne legyen egyforma üzlet.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzati 

vagyonhasznosítás pontjait a Gazdasági, Városfejlesztési és  

Vagyongazdálkodási Bizottság által javasoltak szerint. 

 

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

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

448/2021.(X.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy nem 

vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartásban 109/8/A/43 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Rozmaring utca 3. II/3. szám alatti, 52 m2 alapterületű, 

lakás megnevezésű ingatlant 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

449/2021.(X.28.) határozata 

a 420/2021 (IX.23.)önkormányzati határozat módosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy 

módosítja a 420/2021 (IX.23.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint: 

„2. az 1. pontban foglaltak teljesülését követően, a forgalomképessé válás 

(átminősítés) után liciteljárás keretében elidegeníti 

a) a 10264/1 helyrajzi számú 143 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” művelési 

ágú ingatlant. 

Induló licitár: 150.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó.” 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

450/2021.(X.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy az 

ingatlan-nyilvántartásban Sátoraljaújhely 599 helyrajzi számú, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű 617 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására vonatkozó 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

451/2021.(X.28.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete arról döntött, hogy 

hozzájárul a sátoraljaújhelyi 1282/A/4 helyrajzi szám alatti, természetben 

Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

szerződésének módosításához. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és 

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosítására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda egy 

csoportszobával bővült, melynek következtében a feladatellátási helyen a gyermeklétszámot 

növelni kell. Az alapító okirat más szempontból is módosításra került, pirossal vannak 

jelölve azok a szakaszok, melyek technikai és jogszabályi okok miatt kerültek módosításra, 

valamint az imént említett érdemi módosítás a 6.3. pontban szereplő táblázat, miszerint a 

Tündérkert Bölcsőde esetében 52 főről 64 főre emelkedett a gyermeklétszám. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse az 

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

 

Sebes Péter képviselő: Ismertette a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el Szamosvölgyi Péter polgármester elfogadásra 

javasolta a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

452/2021. (X.28.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, 

Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint fenntartó döntött a Sátoraljaújhelyi 

Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde Tündérkert 

Bölcsőde feladatellátási helye vonatkozásában a maximum gyermeklétszám 52 

főről 64 főre történő megemeléséről, valamint az alapító okirat egyéb pontjának 

jogszabályváltozás miatti módosításáról.  

 

II. A képviselő-testület az intézmény módosító okiratát, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyta. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.  

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a módosítás átvezetése céljából a Magyar Államkincstár 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság részére a szükséges dokumentumok 

megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: jegyző 
 

A határozat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  
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11. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy kiegészíteni valója nincs az 

előterjesztést illetően, bizottság nem tárgyalta. 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló  

tájékoztató elfogadásáról szóló előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

453/2021. (IX.23.) határozata  

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

12. Napirendi pont: Egyebek  

 

Pasztorniczky István képviselő: Elmondta, hogy a közelmúltban először járt a Ronyva- 

part iparcikk piac mögötti részén, amióta megépült a gátrendszer. Megcsinálták a telkek 

hátsó kerítését is. A gát és a kerítések közötti másfél méter füves terület kiváló sétány is 

lehetne, azonban nem tudja kinek a feladata kaszálni és karbantartani. Hozzátette, hogy a 

régi Ronyva csatlakozásánál, az árapasztó mentén hiányzik egy szakasz a kerítésből, a híd 

és a torkolat között.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Úgy gondolta, hogy a vízügyé a kaszálási feladat, 

osztályvezető asszonyt kérte, hogy jelezzék az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

részére. Ha az önkormányzat kisajátított a kertek végéből, akkor az önkormányzat feladata.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Elmondta, hogy ha a gátrendszer úgy néz ki, mintha foghíjas 

lenne az szándékos építés eredménye, tekintettel arra, hogy bizonyos szakaszokon az 

árvízvédelmi kerítésen le lehessen jutni géppel vagy gyalogosan, ami a védekezési tervben 

szerepel. Vannak olyan pontok, ahol hagyományos homokzsákos védekezés szükséges. Ezt 

a katasztrófavédelmi szakemberek és a Városellátó Szervezet is tudja. Időközben Mikóháza 

felett elkészült egy speciális záportározó, melyet még élesben nem próbáltak ki, de ne is 

kerüljön rá sor. A 2010-es problémát az okozta, hogy a Ronyva, a Bózsva és a hozzá 

csatlakozó kisebb patakok vízgyűjtő területén egyszerre volt nagyon csapadékos az idő.   

 

Kracson Norbert képviselő: Elmondta, hogy két éve készült el egy közösségi kert 

pályázatból a Károlyi Mihály utca 7. és a 9. szám között, amely a gát kiépítéséhez 

kapcsolódik. Vizuálisan úgy tűnhet, hogy a bérházhoz tartozik, azonban az közterület, az 

önkormányzat pályázatból újította meg a kerítést, sétány lett kialakítva, fákat ültettek, magas 

ágyást is készítettek. Szeretnék tovább folytatni a Károlyi Mihály utca 5., a 3. és az 1. szám 

alatti bérházak tekintetében. Bejárva a területet, az alsó Ronyva gátjánál műszaki bejárást 

kezdeményezne szakemberek bevonásával, mivel bizonyos szakaszokon úgy tűnik, mintha 

egy-két helyen repedések keletkeztek volna.   
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Pasztorniczky István képviselő: Hozzátette, hogy a gáton belüli kaszálásra is figyelmet 

kell fordítani.  

 

 

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

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 9 óra 56 perckor berekesztette, 

majd zárt ülésen folytatták a munkát. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Terdik Sándor sk.     Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző               polgármester 



1. melléklet






























