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Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-26/2022. 

 

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:2022. május 25. 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. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, dr. 

Terdik Sándor jegyző, dr. Fazekas Márk Péter aljegyző, 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, dr. Madák Tímea 

osztályvezető,dr. Tóth Marko osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István 

Főépítész. dr. Dsupin Róbert r. ezredes Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Dr. Mecser 

Tamás r. ezredes B-A-Z. MRFK., Gombos Péter elnök Sátoraljaújhelyi Polgárőr 

Egyesület, Seres Péter ügyvezető Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.. Sinka 

Györgyné ügyvezető Újhelyi Gazdálkodási Kft., Bartus István ügyvezető Sátoraljaújhely 

Városfejlesztő és Gazdasági Kft., Németh Attila ügyvezető Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.. 

Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető, Lukács Márta vezető védőnő, Zelina Zoltánné 

óvodavezető Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Lakatos István ügyvezető Zempléni 

Vízmű Kft., Kecskés Balázs Strabag Projektvezető, Antal Péter.   

 

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Terdik Sándor jegyző, Stumpf Imre Jánosné 

önkormányzati tanácsadó, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, dr. Tóth Marko 

osztályvezető, Jánosi Attila osztályvezető, Bartus István Főépítész. dr. Dsupin Róbert r. 

ezredes Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Dr. Mecser Tamás r. ezredes B-A-Z. MRFK., 

Gombos Péter elnök Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület, Seres Péter ügyvezető Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.. Sinka Györgyné ügyvezető Újhelyi Gazdálkodási 

Kft., Bartus István ügyvezető Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft., Németh 

Attila ügyvezető Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.. Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető, 
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Lukács Márta vezető védőnő, Zelina Zoltánné óvodavezető Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda, Lakatos István ügyvezető Zempléni Vízmű Kft., Kecskés Balázs Strabag 

Projektvezető, Antal Péter.   

 

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné 

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

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. Kérte, hogy a 3. napirendi pont, a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről szóló 2021. évi 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést első napirendként tárgyalják. Hozzátette, 

hogy az Egyebek napirenden belül több téma is megtárgyalásra kerül. Megkérdezte, hogy a 

napirendeket illetően van-e valakinek egyéb javaslata. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb vélemény, javaslat a napirendi pontokat illetően nem hangzott 

el, Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés módosított napirendjének 

elfogadását. 

 

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

egyhangúlag - 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 2021. évi beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására  

Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető 

4. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Seres Péter ügyvezető 

5. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Sinka Györgyné ügyvezető 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 

7. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Németh Attila ügyvezető  

8. Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető  
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9. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Lukács Márta vezető védőnő 

10. Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

11. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

12. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

13. Előterjesztés aII. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

14. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Alapszolgáltatási Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely 

szolgáltatói nyilvántartásában történő adatmódosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

15. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

16. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról 

szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

17. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

18. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, dr. Terdik Sándor jegyző 

19. 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: 2022. április 27-én a Kisvonat emlékjel átadása zajlott 

a sétáló utcán és egy emléktábla leleplezése. Április 28-án a Megyei Közgyűlésére került 

sor, április 29-én közbiztonsági egyeztetés, majd városi ballagás zajlott, ugyanezen a napon 

köszöntőt mondott Anyák Napja alkalmából a Zemplén Televízióban és az interneten, 

továbbá a Zemplén Rádióban ballagás témában egy beszélgetésen vett részt.  

Május 1-én, a Majális eseményein vehettek részt az Ungvári Pincekertben, majd az orgona 

szentelésén vett részt az Evangélikus Templomban. Május 2-án a 90 éves Gál Sándornét 

köszöntötte, gratulált, és jó egészséget kívánt, ezt követően a Zemplén Televízió Első 

kézből című műsorának vendége volt, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban volt találkozó 
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L. Simon László főigazgatóval. A Városok, Falvak Szövetsége keretében megtekinthették 

a kiállítási tárgyakat, melyek nagyban ismertté tették a múzeumot.  

Május 2-án a Fakivágási Bizottság alakuló ülésére került sor, május 9-én egyeztetés zajlott 

a Máltai Szeretetszolgálattal a hajléktalan ellátással kapcsolatban, hozzátette, hogy tíz 

évvel ezelőtt még nem volt jellemző a városban, megpróbáltak megoldásokat keresni a 

helyzet javítására. Május 10-én rendkívüli testületi ülés volt, május 11-én újabb 

közbiztonsági megbeszélés, PM Infó, majd a Festo-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű 

Társasággal történő szerződés aláírására került sor az ipari terület átadásával kapcsolatban. 

Május 12-én a Zempléni ZHK üzemlátogatása keretében több képviselő társával és 

érdeklődővel tekintette meg a telephelyet Bodrogkeresztúron. Május 13-án a Világörökségi 

Tervtanács on-line ülésén vett részt, a Festo Kft. engedélyes tervének az előzetes 

jóváhagyása végett, sikeres volt, a Világörökségi Tervtanács jóváhagyta a beruházás 

terveit. Május 14-én személyesen képviselte az önkormányzatot Novák Katalin 

köztársasági elnök asszony beiktatásán, ugyanezen a napon a Dohánygyár Családi Nap 

eseménye zajlott a Rákóczi Táborban, május 16-án Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

szervezésében Erdő Zoltán tárogatóművész az általános iskolák felső tagozatainak 

rendhagyó órát tartott „125 éves a tárogató” címmel. Május 17-én a Zempléni Vízmű Kft. 

taggyűlésére került sor, majd a Díszteremben nevelési program keretében óvodások 

jelentek meg. Május 18-án 2022. májusának a Polgármester Ösztöndíjasa Kuhár Kristóf 

lett, a Georgikon Görög katolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium diákja. Május 20-án az Árpád-házi Szent Margit Katolikus 

Általános Iskola 30. születésnapján a római katolikus szentmisén Sebes Péter képviselő úr, 

önkormányzati tanácsadó asszony, és jegyző úr képviselte a várost, majd Ternyák Csaba 

érsek atyával rövid beszélgetést folytattak. A színházi gálán alpolgármester úr köszöntötte 

a vendégeket. Ugyanezen a napon a Hétszínvirág Óvoda szakmai napot tartott a 

Díszteremben. Május 21. a mozgáskorlátozottak sportnapján az Ügyi-fogyi Nap keretében 

jegyző úr köszöntötte a megjelenteket, majd a Családi Napon a Ligetben szintén jegyző úr 

képviselte a várost, valamint a Honvédségi Szakmai Nap a Kossuth Lajos Gimnázium, 

Szakgimnázium és Szakközépiskolában zajlott, ahol alpolgármester úr köszöntötte az 

érdeklődőket. Május 23-án a Honvédelmi Sportszövetség országos rendezvénye zajlott, a 

Bátrak Ligája Sátoraljaújhelyre látogatott, ahol nyolc iskola diákjai 12 versenyszámban 

mérték össze tudásukat. Ugyanezen a napon Érszegi Márk Aurél a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója érkezett a sátoraljaújhelyi Szent 

István Katolikus Technikum és Gimnáziumba, hogy egy előadást tartson Magyarország és 

a Vatikán kapcsolatairól. A főtanácsadó négy hétre a városba hozta a „Magyar Katolikus 

jelenlét a világban” című molinó kiállítást is, az eseményen önkormányzati tanácsadó 

asszony képviselte a várost.  

Május 24-én közbiztonsági megbeszélést tartott, majd a Kossuth Rádió három 

munkatársával történt egyeztetés, mert június 4-én, szombaton délután több órás élő 

adásban jelentkezik városunkból az Országjáró című műsor.  

Közleményként elmondta, hogy a mai nap 17 órától a Kossuth Lajos Gimnázium, 

Szakgimnázium és Szakközépiskolában vendég lesz Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, 

a hadtudományok doktora, a Magyar Honvédség parancsnoka. Május 27-én 

társastáncfesztivál lesz a sportcsarnokban, valamint május 28-án Mazsorett Fesztivál lesz 

és vasárnap Gyermeknap lesz a rendezvénytéren.  

Felhívta a figyelmet, hogy évente két alkalommal ingyenes a lomtalanítás bejelentés 

alapján, kérte, hogy éljenek a lehetőséggel.  
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1. Napirendi pont: Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedésekről szóló 2021. évi beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte dr. Dsupin Róbert r. ezredes 

sátoraljaújhelyi kapitányságvezető urat és Dr. Mecser Tamás r. ezredes megyei 

rendőrfőkapitány urat. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont 

kapcsán. 

 

dr. Dsupin Róbert r. ezredes: a bizottsági ülésen átbeszélték a közbiztonság helyzetét a 

városban.198 bűncselekményt regisztráltak, ez a szám 200 alatt még soha nem volt 

Sátoraljaújhely városában. Tavaly a megyei kiskapitányságok közül a bűnügyi 

eredményesség és a felderítési mutatók alapján Sátoraljaújhely a második volt, a 2022. évi 

első negyedéves adatok alapján, az első helyen vannak ebben a kategóriában. Hozzátette, 

hogy azon bűncselekmények, amelyek jelen vannak, azok a pszichoaktív anyagok 

használata, az alkalmi lopások, a hétvégi házak feltörése, a garázdaságok – ezek 

folyamatosak – igyekeznek minél gyorsabban és hatékonyabban eljárni. Rendészeti 

területen szervezeti váltást hajtottak végre, hogy még dinamikusabb legyen a közterületi 

állomány. Három terület jelentkezik feladatként, amelyből egyik a közterületek rendje, 

apróbb jogsértések. Alakítottak egy négy fős zöld kommandót a városban annak 

érdekében, hogy azon területeken, ahol a hulladékgazdálkodás rendjét- a normál együttélés 

szabályait sértik, ott minél hatékonyabban tudjanak fellépni. Gyalogosan teljesítenek 

szolgálatot együtt a közterület-felügyelőkkel, szeretnék kiterjeszteni a külterületekre is a 

Nemzeti Park munkatársainak bevonásával.  

Hozzátette továbbá, hogy a nyáron két fő feladat jelentkezik, elindul a turizmus, amely 

ezzel együtt forgalomnövekedést generál. Továbbá fejlesztések vannak a városban – 

közműcsere, útfelújítás – így nem lesz egyszerű a munkájuk. A bizottsági ülésen felmerült, 

hogy a 37-es főút is megújul, ezért rengeteg motorosra lehet számítani az utakon. 

Tájékoztatásként elmondta, hogy a kapitányság létszámát tekintve 98%-os, amely azt is 

jelentheti, hogy szeretnek itt dolgozni a kollégák. Megköszönte polgármester úrnak, és a 

képviselő-testületnek a támogatást, amelyet egész évben nyújtott, adott esetben szolgálati 

lakással is, Budapestről egy fiatal házaspárt tudtak leigazolni, a hölgy a sátoraljaújhelyi 

kapitányságon dolgozik, a férj a sárospataki kapitányságot erősíti.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Schweitzer Tamás képviselőt, hogy ismertesse az 

Városüzemeltetési Bizottság döntését. 

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: jelzésképpen elmondta, hogy a 37-es főúton vannak 

olyan szakaszok, ahol a laikusok számára úgy tűnik, hogy nem folynak munkák. 

Sátoraljaújhely és Sárospatak közötti útszakasz korlátozó, tiltó táblákkal van tele. Van-e a 

rendőrségnek ráhatása a feleslegessé vált korlátozó táblák megszüntetésére.  

 

Kracson Norbert képviselő: szóba került, hogy kapitány úr jön a testületi ülésre. Péntek 

délután történt, hogy egy fiatal házaspár négy éves gyermekének biciklijét egy zárt családi 

háztól ellopták. Vasárnap délután megoldódott az ügy és visszakerült a bicikli a 

tulajdonoshoz, akiknek köszönetét tolmácsolta a rendőrség felé.  

 



6 

 

Schweitzer Tamás képviselő: bizottsági ülésen elhangzott, hogy interaktív közösségi 

helységet alakítanak ki a rendőrségen épületén belül, amelyet iskolai osztályok is igénybe 

tudnak venni. Jó kezdeményezés, hogy a fiatalokat előre felkészítsék a 

közlekedésbiztonságra és a rendőrség munkájának a megismerésére. 

 

dr. Dsupin Róbert r. ezredes: ebben az évben szeretnének kialakítani egy bűn és baleset 

megelőzési centrumot a kapitányságon, egy helyiség lenne állandóan berendezve, ahol 10-

15 fő elfér, interaktív fallal, állandó háttéranyagokkal. Hozzátette, hogy akár az óvodás 

csoporttól a nyugdíjas társaságokig, akik hasznosan szeretnék bővíteni ismereteiket, 

bármikor igénybe tudják majd venni, a kollégák rendelkezésre állnak majd.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedésekről szóló 2021. évi beszámoló elfogadására – mely magában 

foglalja a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület, 

valamint a Sátoraljaújhelyi Közterület-felügyelet beszámolóját –vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

104/2022. (V.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

105/2022. (V.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

javítása érdekében tett intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

106/2022. (V.25.) határozata 

a Közterület-felügyelet a  közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 

tett intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról 

 

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

felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedéseiről szóló 2021. évi beszámolót elfogadja. 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8:22 órakor távozott az ülésről.  
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2. Napirendi pont: Előterjesztés a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

 

Dankó Dénes alpolgármester: köszöntötte Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető asszonyt, 

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

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a 2021. évi zárszámadás a testület elé történő 

benyújtását megelőzi az éves költségvetési beszámoló elkészítése és a Magyar 

Államkincstár részére történő megküldése. Az Államkincstár elfogadását követően kerül a 

képviselő-testület elé.  

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék döntéseiket. 

 

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

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

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

szerint a bizottság megtárgyalta, és 3 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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.  

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

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

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 8:26 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

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

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 - az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára. 

 

Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy a helyi iparűzési adóból mennyi 

került helyi közösségi közlekedés támogatására, finanszírozására, valamint a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására. Van-e ilyen megosztás.  

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy a kötelező feladatokra több mint 1 milliárddal 

kevesebb érkezett a tervezettnél, ez tervezésre került, vagy a feladat lett kevesebb.  
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Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: a szociális ellátásra 32 millió 40 ezer forintot 

költöttek, amely megtalálható a sorok között is. Az útfelújításra pontosan nem tudja 

mennyit költöttek, de az iparűzési adó nagy részét erre használták fel.  

Az előirányozott módosításra azért került sor, mert a pályázatoktól megkezdve elég sok 

minden miatt szükségessé vált a módosítás, ami minden esetben tárgyalt és elfogadott a 

képviselő testület. A 2021. évi zárszámadás kifejezetten a teljesítésre vonatkozik, a 

maradvány tartalmazza azt az összeget, ami az előirányzatokból megmaradt.   

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: a költségvetés tárgyalásánál is jelezte, hogy 2021. január 

1. napján lépett hatályba a helyi adókról szóló törvény módosítása, ami előírja, hogy az 

iparűzési adót elsőként a helyi közösségi közlekedés feladataira, ezen felüli összeget az 

önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására lehet felhasználni. A 

zárszámadásban a tervezett 773 millió forint helyett 939 millió forintra nőtt a bevétel. 

Elmondta, hogy nem találta a zárszámadásban ezeknek az összegeknek a megbontását, 

amennyiben megtalálható, segítséget kért osztályvezető asszonytól.  

 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi rendelet megalkotta: 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés a Zempléni Vízmű Kft. 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Lakatos István ügyvezető urat. 

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

 

Lakatos István ügyvezető: megköszönte a polgármester úr munkáját, hogy a társaság 

ázsiós tőkeemelésben részesült, ennek alapján az ez évi első féléves adókötelezettségük 

egy részének eleget tudtak tenni.   

 

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 az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek.  
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Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy ügyvezető úr nem tudott jelen lenni a 

bizottsági ülésen, ezért több kérdése van: 

- mennyi értékcsökkenés fordítható fejlesztésre, felújításra, valamint van-e erre rövid 

és hosszú távú fejlesztési terv, amit a vagyonkezelői szerződés előír, 

- a folyamatban lévő szennyvíz derogációs munkák keretében van-e mód a 

csatornahálózat hibáinak a javítására, valamint ez hogyan érinti a Zempléni Vízmű 

Kft. működését, 

- elkészült-e az a vagyonértékelés, amire talán 2020-ban volt döntés, az 

eredményéről nem talált adatot, 

- az eredmény kimutatásban szerepel 24 millió értékvesztés, amely nem azonos a 

kezelt vagyon amortizációjával. 

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy mennyi közműadót fizet a Kft. egy évben.  

 

Lakatos István ügyvezető: érvényes vagyonkezelői szerződés létezik, akkor az volt a 

szándékuk, hogy a vízi közmű törvény szabályozásának megfelelően az un. amortizációs 

költségeket előbb vagy utóbb be tudják építeni a szolgáltatási árakba, ezt nem lehet. A 

vagyonkezelői szerződés kezdetétől napjainkig közel 15 milliárd forint elmaradt 

közműfejlesztésről van szó, ami nem szerepel az árban. Ott ahol a rezsicsökkentett 

tevékenységek folynak, ott annak a kezelése nyilvánvaló, hogy állami feladatot kell, hogy 

képezzen, mert a műszaki technikai színvonal nagyon alacsony szintre esett vissza. Tudni 

kell, hogy a vagyonkezelői szerződés a szánviteli törvény és a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló törvény szabályait nem taglalja.  

A társaságnak a jövőképét illetően egy esélye maradt, hogy azok a brüsszeli pénzügyi 

alapon megvalósuló beruházások – mint Sárospatak-Cigánd, Kenézlő és Sátoraljaújhely 

együttes beruházása – megvalósuljanak. A projekthez kötődő terv műszaki tartalma hajtató 

végre, kellő indokkal lehet a terven módosítani, attól függ melyik beruházási módszerhez 

tartozik az érintett terület. Jelenleg a legtöbb „szenvedést” a sátoraljaújhelyi beruházás 

okozza. Hozzátette, hogy egyéb olyan szolgáltatással összefüggő hálózatjavítások ebből a 

pályázati pénzből nem finanszírozhatóak, csak saját pénzeszközből.  

A vagyonértékeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a törvény szerint az ellátásáért felelős 

tulajdonosoknak az előírását tartalmazza, az ő költségükre kell, hogy végrehajtódjon. Évek 

óta várnak olyan pályázatra, amellyel tehermentesíthetnék a tulajdonosokat, eddig nem 

történt ilyen. Az energiahivatal tételes átfogó ellenőrzése háromévenként nagy munka, ez 

idáig különös előírásokat nem tett, nyilvánvalóan annak reményében, hogy az ágazattal 

valami rendezés történik.  

Elmondta továbbá, hogy a vízi közmű törvény életbe lépése óta- először 7 jogcímen 

fizettek adót – több mint 5 milliárd forintot fizettek ki. Szívfájdalma, hogy ezekből a 

pénzekből a tulajdonosok semmit nem kaptak vissza. A legnagyobb a közmű adó, amely 

120 millió forint évente.   

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megköszönte a válaszokat, hozzátette, hogy megnézte az 

előzményeket, 2020. évben 169 millió forint törzstőke emelést kért a Kft., amelyhez 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nem tudott hozzájárulni, valamint nemrég tárgyaltak 

53 millió forint működési támogatásról, az eredmény-kimutatásban pedig növekvő 

veszteséget látott. Hozzátette, hogy a fejlesztési terv szubjektív, a napokban volt a Károlyi 

lakótelepnek egy közgyűlése, ahol évről évre visszatérő probléma az állandó dugulás a 

csatorna bekötő vezetékénél. Tavaly összesen volt 2-3 eset, idén már eddig volt 3 eset, a 

szippantással foglalkozók megállapították, hogy a közcsatorna vezeték megsüllyedt, 

visszafolyás van. A társasház nem tudja megoldani, csak a vízmű közreműködésével. A 

közgyűlés úgy döntött, hogy a közös képviselő megkeresi majd igazgató urat.  
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Lakatos István ügyvezető: amennyiben a közös képviselő megkeresi, megbeszélik a 

helyzetet. Hozzátette, hogy először egy kamerás vizsgálatot fognak végezni, amely 

segítségével megállapítható lesz, hol van az említett problémához hasonló és más egyéb 

probléma a városban.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Zempléni Vízmű Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2022. (V.25.) határozata 

a Zempléni Vízmű Kft.  2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

Vízmű Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy 2022. június 2-án 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül sor, a Zempléni Vízmű Kft-vel kapcsolatban.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 

2021. évi beszámolójának elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Seres Péter ügyvezető urat. Megkérdezte, 

hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Seres Péter ügyvezető: a bizottsági ülésen is elhangozott, hogy minimális nyereséggel 

évek óta ezen az úton tudnak haladni. Megköszönte az önkormányzat támogatását, 

valamint az intézményekkel történő nagyfokú együttműködést.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőket, hogy 

ismertessék Pénzügyi Bizottság és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését. 

 

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

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

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására vonatkozó előterjesztést. 
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Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

108/2022. (V.25.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Sinka Györgyné ügyvezető asszonyt. 

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

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester 

kérte Lukács Tamás és Schweitzer Tamás képviselőket, hogy ismertessék a Pénzügyi 

Bizottság és a Városüzemeltetési 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.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Városüzemeltetési Bizottság döntését, mely 

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

az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Vélemények következtek.  

 

Kracson Norbert képviselő: a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót, 

valamint egyhangúlag elfogadta. Hozzátette, hogy ügyvezető asszony részletes 

tájékoztatást adott annak ellenére, hogy nemrég van ebben a munkakörben. Úgy látta, hogy 

abban az irányba indult el a munka, amit az önkormányzat elképzelt.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2022. (V.25.) határozata 

az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Újhelyi 

Gazdálkodási Kft.2021. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
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6. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 

2021. évi beszámolójának elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Bartus István ügyvezető urat, egyben 

Főépítész urat, valamint a Városfejlesztési Csoport vezetőjét. Megkérdezte, hogy van-e 

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

Bartus István ügyvezető: a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót, amely 

egyhangúlag elfogadásra került.  

 

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

ismertessék 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 - az 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 - az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára. 

 

Kracson Norbert képviselő 8:46 órakor távozott az ülésről.  

 

Kérdések következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy a nagyprojektek közül – útépítés, a 

Vár-hegy, a libegő, a kötélhíd – melyiket menedzseli a Kft.  

 

Bartus István ügyvezető: a városban lévő nagyprojektek menedzsmentjét nem a Kft. látja 

el, hanem az önkormányzat közvetlenül biztosítja.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági2021. 

évi beszámolójának elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2022. (V.25.) határozata 

a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. 2021. évi beszámolóját az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Németh Attila ügyvezető urat. 

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

 

Németh Attila ügyvezető: a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót, majd 

elfogadásra került.  

 

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

ismertessék 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 - az 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 - az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáravonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

111/2022. (V.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.2021. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai 

beszámolójának elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Nagyné Kovács Ágnes gyerekház vezető 

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

 

Tekintettel arra, hogy 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 - az elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

Hozzátette, hogy a 2021. évi szakmai beszámolóban szerepel, hogy az ő munkájukat is 

befolyásolta a pandémia. A nyitva tartás helyett más módon történt a hátrányos helyzetű 

családokkal a kapcsolattartás, a bizottsági ülésen megfogalmazódott kérésként, hogy a 

veszélyhelyzet megszűnésével álljon vissza a régi rend és a jogszabályban előírt feladatot a 

0-3 éves korosztály vonatkozásában a családok segítésével végezzék.  
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Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: közel öt évig olyan munkakörben dolgozott, ahol óvodásoknak és 

kisiskolásoknak szóló kiadványokat készítettek és forgalmaztak. Hozzátette, hogy már 

akkor felvetődött, hogy talán szülő nevelő kiadványt is kellene készíteni. Megkérdezte, 

hogy tudnak-e olyan foglalkozásokat szervezni, ami a szülőket rászoktatja bizonyos 

dolgokra, amit eddig nem végeztek, vagy nem tudtak, mert hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű családokról van szó.  

 

Szőnyi István képviselő 8:52 órakor távozott az ülésről.  

 

Kracson Norbert képviselő 8:53 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Nagyné Kovács Ágnes: megtanítják a szülőket játszani a gyermekükkel, ha 

visszahúzódóbb szülők jelennek meg a foglalkozásokon. Szülői programok is vannak a 

hűtőgép takarítástól a nevelési kérdésekig egyaránt. Azon vannak, hogy több ötletet 

adjanak a gyermekneveléssel kapcsolatban, szakembereket hívnak, hogy a szülők 

információhoz juthassanak, kérdezhessenek, és beszélgethessenek.  

 

Vélemények következtek.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: jó lenne, ha több gyerek, több szülő, különösen azok, 

akik nehezebb körülmények között foglalkoznak a gyerekekkel, igénybe vennék ezt a 

szolgáltatást, amely valódi segítséget nyújt. Továbbá felajánlás érkezett részükről, hogy az 

ukrán menekült gyerekekkel is szívesen foglalkoznak, amennyiben igénylik.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának 

elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

112/2022. (V.25.) határozata 

aPöttömke Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

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

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 
 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztés következne, az előterjesztő Lukács Márta 

vezető védőnő még nem érkezett meg. Folytatódik a napirendek megtárgyalása, amint 

megérkezik a vezető védőnő, akkor kerül sorra az előterjesztés.  

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés a közművelődési megállapodások alapján történő 

beszámoló elfogadására 
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Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester 

kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse a Nevelési- Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 

Közművelődési Bizottság döntését. 

 

Kracson Norbert képviselő: Szőnyi István képviselő távollétében ismertette a Nevelési- 

Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló 

elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

113/2022. (V.25.) határozata 

a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  

 

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

János Kamarazenekar Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20., 

adószám: 118448478-1-05) közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját 

elfogadja.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

114/2022. (V.25.) határozata 

a közművelődési megállapodások alapján történő beszámoló elfogadásáról  
 

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

Örök Értékeinkért Alapítvány (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Thoroczkai u. 4., adószám: 

18028867-1-05) közművelődési megállapodás alapján történő beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére 

 

Tekintettel arra, hogy 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 - az elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Szőnyi István képviselő 9:00 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Vélemények következtek. 
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Csernai Ferencné képviselő: megköszönte a részletes előterjesztés összeállításában 

közreműködőknek a munkáját. Az előterjesztés teljes átfogó képet ad az önkormányzat 

által biztosított támogatásáról, a család és gyermekjóléti feladatellátásról a városban, 

valamint tartalmazza azon civil szervezeteket, akik a gyermekvédelemben, a 

foglalkozásokban, a szabadidő hasznos eltöltésében segítenek, közreműködnek. A szakmai 

anyag megállapítja, hogy az észlelő és jelző rendszer jól működik a városban. Továbbra is 

kérte azon szakemberek segítségét, akik a családokkal foglalkoznak, belelátnak a családok 

életébe, hogy a veszélyeztetett kiskorúval foglalkozzanak, jelezzék a veszélyetetetés 

megszüntetése érdekében.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelésére vonatkozó 

előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

115/2022. (V.25.) határozata 

Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 

ellátásának átfogó értékeléséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Sátoraljaújhely városban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 

ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést elfogadja. 

 

1.) A Képviselő-testület megállapította, hogy a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 

jól működik, azt a prevenció, a veszélyeztetett gyermekek feltérképezése, a problémák 

mielőbbi kezelése érdekében tovább kell működtetni. 

Felelősök: gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai 

Határidő: folyamatos 

 

2.) Figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő 0-3 éves korosztályú gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását 

támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő 

és az óvodába még nem járó gyermekek informálódjanak a Biztos Kezdet Gyerekház 

szolgáltatásairól és lehetőség szerint minél nagyobb létszámban vegyék igénybe.  

Felelősök: Biztos Kezdet Gyerekház vezető 

Határidő: folyamatos 

 

3.) Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minél több valamennyi 3. 

életévét betöltött gyermek óvodába járjon, szükség esetén hatósági intézkedéssel kell 

kikényszeríteni az óvodába járást. 

Felelősök: Jegyző, nevelési-oktatási intézmények vezetői 

Határidő: folyamatos  

 

4.) A nevelési-oktatási intézményekben a veszélyeztetettség megelőzése érdekében 

továbbra is hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzésről, áldozattá válás elkerüléséről 

szóló előadások tartására különös tekintettel a drogfogyasztásra és az internet 

veszélyeire, továbbá arra, hogy jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön a 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények elérhetősége.  

Felelősök: nevelési-oktatási intézmények vezetői, rendőrkapitányság 
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Határidő: folyamatos 

 

5.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében a 

lakosság kapjon folyamatos tájékoztatást a médián keresztül a rendőrség munkájáról, 

az aktuális bűnügyi helyzetről, az újszerű bűncselekmények típusairól, és 

bűncselekmény sértetté válásának megelőzéséről. 

Felelősök: Rendőrkapitányság, Zemplén Televízió 

Határidő: folyamatos 

 

6.) Az iskolai távollét esetén továbbra is csak indokolt esetben kerüljön sor orvosi 

igazolások kiállítására, utólagos igazolás kiadása továbbra se történjen meg. A 

továbbiakban is el kell érni, hogy a szülők a gyermekeiket időben a szükséges 

vizsgálatokra, védőoltásokra, szűrésekre elvigyék. A kötelezettségüket megszegő 

szülőkkel szemben hatósági intézkedéseket kell alkalmazni.  

Felelősök: jegyző, házi gyermekorvosok, védőnők, Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

7.) A csellengő gyermekek számának csökkentése érdekében a nyári szünet ideje alatt 

tovább kell folytatni, lehetőség szerint bővíteni a gyermekek napközbeni ellátásának 

különböző formáit. 

Felelősök: oktatási és nevelési intézmények vezetői, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Kossuth Lajos Művelődési Központ, Városi Könyvtár 

Határidő: folyamatos 

 

8.) A hátrányos és halmozottan hátrányos mélyszegénységben élő gyermekek segítése 

érdekében törekedni kell arra, hogy a rászorulók minél gyorsabban és amennyiben 

indokolt természetben jussanak hozzá az igényelt települési támogatásokhoz, valamint, 

hogy a szociális alapon meghirdetett önkormányzati bérlakásra pályázó, saját 

lakhatásukat másképpen megoldani nem tudó kisgyermekes családok részéről 

beérkezett lakáspályázatok prioritást élvezzenek. 

Felelősök: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Gazdasági- Városfejlesztési- és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 

Határidő: folyamatos 

 

9.) Ruha és játékgyűjtő akciókat kell továbbra is szervezni az óvodákban, iskolákban a 

rászoruló családok, gyermekek részére. 

Felelősök: oktatási és nevelési intézmények vezetői, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Határidő: folyamatos 

 

10.) Továbbra is növelni kell a napi háromszori étkezést igénybe vevő tanulók számát, 

különös tekintettel a kollégistákra. El kell érni, hogy minél több hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló vegye igénybe az iskolai szünidőkben 

biztosított étkeztetést. 

Felelősök: oktatási intézmények nevelői, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, étkezést 

biztosító intézményegységek 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 9:02 órakor távozott az ülésről.  
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12. Napirendi pont: Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 

felügyelő bizottsági tagjának megválasztására 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester kérte 

Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi 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.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának megválasztására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

116/2022. (V.25.) határozata 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztásáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2022. május 

31. napjától 2024. március 25. napjáig a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjaként Rácz-Tóth Nikolettát megválasztja.  

 

Felhívta: a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a Törvényszék felé tegye meg.  

Határidő: azonnal  

 

 

 

13. Napirendi pont: Előterjesztés a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátását Dr. 

Hegedűs Jolán látja el 2017 óta, a szerződés 5 évre szólt, ami 2022. július 9-én lejár. A 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. április 26-án megtartott ülésén tárgyalta és 

elfogadta a II. számú házi gyermekorvosi körzet 5 éves munkájáról szóló beszámolót. A 

benyújtott iratok, valamint a működési nyilvántartásból letöltött adatok alapján 

megállapítható, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység ellátására a feladatellátási 

szerződés megköthető. A fentiekre tekintettel a II. számú házi gyermekorvosi körzet 

területi ellátására a Dr. Hegedűs Jolán egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal javasolt a 

feladatellátási szerződés megkötése. 

 

Dankó Dénes alpolgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését. 
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Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

117/2022. (V.25.) határozata 

a II. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 

pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés 

a) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben foglaltakra 

figyelemmel, területi ellátási kötelezettséggel bíró II. számú házi gyermekorvosi körzet Dr. 

Hegedűs Jolán egyéni vállalkozó (székhely: 3980, Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 28/A. 

adószám: 45220623-1-25; működési nyilvántartási száma: M/34716) házi gyermekorvossal 

szerződést köt a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felkérte a jegyzőt, hogy a szerződések egy-egy példányát a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.  

 

 

A határozat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

14. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 

Alapszolgáltatási Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely 

szolgáltatói nyilvántartásában történő adatmódosítására 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester 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 - az elfogadásra 

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

Hozzátette, hogy a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásai közé 

tartozik a támogató szolgáltatás, mely személyi segítést és szállítást tartalmaz. A 

szolgáltatói nyilvántartásba 7.000 feladategység van rögzítve, korábban ez volt az 

elvárható a finanszírozás szempontjából. 2021 évben 7.036 feladategységet teljesített az 
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intézmény. Az állami finanszírozás a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő mértékig 

finanszíroz, ezért merült fel az, hogy 2022 évben várhatóan nőni fog a szállított 

kilométereknek a száma, illetve aránya. Az is indokolja, hogy elszámolható legyen a 

teljesítés, ezért tett javaslatot az ESZI arra, hogy a 7000 feladategységről 8000 

feladategységre történjen a támogató szolgáltatás emelése, ha beérkezik a 

Kormányhivatalhoz ez a kérelem és a jogerős végzés megszületik, akkor 2022 évre a 

végzés dátumához viszonyítva időarányos teljesítési lehetőség lesz, hogy a lehívható 

normatíva meglegyen, ne veszítsen bevételt az önkormányzat és az intézmény.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Dankó Dénes alpolgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási 

Központ – Család- és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói nyilvántartásában 

történő adatmódosítására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás: a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

118/2022. (V.25.) határozata 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központ – Család- 

és Gyermekjóléti Központ telephely szolgáltatói nyilvántartásában történő 

adatmódosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

fenntartásában működő Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási 

Központ – Család – és Gyermekjóléti Központ (3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 10.) 

telephelyén biztosított támogató szolgáltatás ellátása érdekében feladatmutató emelés iránti 

kérelmet nyújt be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályához az alábbiak szerint: 

 

Támogató szolgáltatás: 8000 feladategység  

- személyi segítés:   3500 feladategység 

- szállítás:    4500 feladategység 

 

Továbbá a szállítási tevékenység elvégzéséhez használt alábbi gépjármű forgalmi 

engedély szerinti adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzését 

kezdeményezi: 

 

gyártmány és típus  forgalmi rendszám 

Ford FadTransit SJA-645 

 

Felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatói nyilvántartásban történő módosítás iránti 

kérelem benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Dankó Dénes alpolgármester kérte 

Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

döntését. 
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Csernai Ferencné képviselő: ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését, 

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

Hozzátette, hogy a pandémiát követően, a veszélyhelyzet megszűnésével álljon vissza a 

régi rend és a jogszabályban előírt feladatot a 0-3 éves korosztály vonatkozásában a 

családok segítésével végezzék.  

 

Kérdések következtek. 

 

Róth József képviselő: megkérdezte vezető védőnőtől, hogy pályafutása során hány 

gyermek nem átalakító műtétről tud a térségben, valamint 2020-2021 évben nőtt vagy 

csökkent a 0-18 évesek létszáma, továbbá ugyanebben az időszakban nőtt vagy csökkent a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: felhívta a figyelmet, hogy a kérdések nem a védőnői 

beszámolóhoz tartoznak, hanem a gyermekjóléti és gyermekvédelmi témát érinti inkább. 

 

Lukács Márta vezető védőnő: 1990 óta Sátoraljaújhelyen védőnő, az elmúlt 32 évben 

nem volt nem átalakító műtét, amiről tudomása lenne. Eddig is volt átalakító műtét – nem 

Sátoraljaújhelyen és környékén – ha valaki olyan hormonális problémával, mint például 

mindkét nemi szervvel született, egy hormonális vizsgálattal eldöntötték, hogy melyik 

nemi szervhez tartozó hormon a domináns, majd hormonális kezeléssel, vagy műtét 

segítségével korrigálták a helyzetet.   

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma nem állandó, valamikor 

csökken, van, amikor nő, az utóbbi időben jelentős növekedés nem tapasztalható. A 2020-

2021 évben jelentősen csökkent a 0-18 évesek létszáma, ezért az ifjúsági védőnői 

létszámot módosítják, eddig két iskolai védőnő dolgozott Sátoraljaújhelyben. Olyan 

mértékben csökkent a gyermeklétszám, hogy az OEP finanszírozás szempontjából másfél 

körzetre csökkent, ezt egy védőnő látja el, – egy körzetet sajátjaként, a fél körzetet 

helyettesítésben – mivel a területi védőnőkhöz tartozó létszáma jelentősen meghaladta a 

minimális főt/pontszámot, ezért egy általános iskola átkerült az ifjúsági védőnőkhöz.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 9:12 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Vélemények következtek. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: amennyiben a 11. napirendet elolvasta volna képviselő úr 

megkaphatta volna a kérdéseire a választ.  

 

Róth József képviselő: szándékosan tette fel kérdéseit, mert szakmai szempontból 

szeretett volna választ kapni.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról 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 

119/2022. (V.25.) határozata 

a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

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

Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

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

Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyző urat és Zelina 

Zoltánné óvodavezető asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 

 

Zelina Zoltánné óvodavezető: a módosításra azért volt szükség, mert a négy év alatt 

megtörtént az óvodafejlesztés, beépítésre került egy mini bölcsőde, valamint ebben az 

évben a bölcsőde fejlesztése során megépült az 5. bölcsődei csoport. Ezeknek az 

elnevezése nem úgy került az alapító okiratba, mint ahogyan az a törvényeknek megfelelő 

lenne. Elég részletes előterjesztés készült, hozzátette, hogy akinek kérdése van, annak 

szívesen válaszol rá.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőket, hogy 

ismertessék Pénzügyi Bizottság és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

Bizottság döntését. 

 

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

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

szavazatta – egyhangúlag – elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német 

Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményi átszervezésére vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

120/2022. (V.25.) határozata 

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde 

intézményi átszervezéséről 

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint fenntartó a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág 

Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde intézményt a 2022. szeptember 

1-jei hatállyal átszervezte az alábbiak szerint: 

1. A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Károlyfalvi Tagóvodája és a Hétszínvirág Óvoda, 

Bölcsőde Kazinczy-kert Művészeti Tagóvodája és a Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde 

Tündérkert Bölcsőde telephelyként működik 2022. szeptember 1. napjától. 
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2. Az óvoda engedélyezett maximális csoportlétszámát a 3944 Sátoraljaújhely 

Rákóczi u. 60. feladatellátási helyén 27 főben, a 3988 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 

273. feladatellátási helyén szintén 27 főben állapította meg. 

3. A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Diana Művészeti Tagóvoda elnevezést 

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Diana Tagóvoda elnevezésre módosította. 

4. A Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Károlyfalvi Tagóvodája (mini bölcsőde) 

elnevezést Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Tündérkert Mini Bölcsőde elnevezésre 

módosította és telephelyként működik 2022. szeptember 1. napjától. 

5. A képviselő testület az óvoda-bölcsőde intézmény módosító alapító okiratát, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerint jóváhagyta. 

II. A képviselő testület felhívta a polgármestert és a jegyzőt az intézmény átszervezéséhez 

fűződő intézkedések megtételére, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

16. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott támogatások 

felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Tekintettel arra, hogy szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester 

kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőket, hogy ismertessék Pénzügyi Bizottság és 

a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottságdöntését. 

 

Lukács Tamásképviselő: ismertette a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a 

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

előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

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

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

121/2022. (V.25.) határozata 

az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

 

 

17. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
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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 7 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az 

alábbiak szerint:  
 

1. idegenítse el Dr. Jászayné Schiffer Erzsébet részére az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

1173/8 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Liget tér, garázssoron található 

5. sorszám alatti 23 m2 alapterületű garázsingatlan alatt található földterületet 

115.000,- Ft összegben. 

 

2. ne idegenítse el a sátoraljaújhelyi 1185/6/A/40 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Révész utca 12. IV/2. ajtószám alatti ingatlant. 

 

3. kerüljön levételre napirendről 
- a sátoraljaújhelyi 1816/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 2. ajtószám alatti,  

- a sátoraljaújhelyi 1816/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 4. ajtószám alatti,  

- a sátoraljaújhelyi 1816/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 3. ajtószám alatti,  

- valamint a sátoraljaújhelyi 1816/A/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Ipartelep utca 4.1. ajtószám alatti  

ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztéseket a további vizsgálatok lefolytatása 

érdekében. 

 

4. ne cserélje el a tulajdonában található 10809 helyrajzi számú, 1145 m2 alapterületű, 

szőlő megnevezésű ingatlant. 

 

5. ne idegenítse el a tulajdonában álló, sátoraljaújhelyi, 602/1 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 14. szám alatti 118 m2 alapterületű 

komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

6. ne idegenítse el a sátoraljaújhelyi 1270 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Rákóczi utca 10. szám alatti 336/6240 tulajdoni hányadát. 
 

 

Kérdések és vélemények következtek.  

 

 

Pasztorniczky István képviselő: az előterjesztés elolvasása után problémába ütközött, a 

Google térképén a Liget tér a sportcsarnok mögötti területre vezet, valójában a Rákóczi út 

és az elkerülő út torkolatában lévő garázssorról beszélünk.  

 

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el 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  

122/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elidegeníti 

Dr. Jászayné Schiffer Erzsébet részére az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1173/8 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Liget tér, garázssoron található 5. sorszám alatti 23 

m2 alapterületű garázsingatlan alatt található földterületet 115.000,- Ft összegben. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

123/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem idegeníti 

el a sátoraljaújhelyi 1185/6/A/40 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Révész 

utca 12. IV/2. ajtószám alatti ingatlant. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy leveszi 

napirendről 
- a sátoraljaújhelyi 1816/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 2. ajtószám alatti,  

- a sátoraljaújhelyi 1816/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 4. ajtószám alatti,  

- a sátoraljaújhelyi 1816/A/3 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Ipartelep 

utca 4. 3. ajtószám alatti,  

- valamint a sátoraljaújhelyi 1816/A/1 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Ipartelep utca 4.1. ajtószám alatti  

ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztéseket a további vizsgálatok lefolytatása 

érdekében. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

125/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem cseréli el 

a tulajdonában található 10809 helyrajzi számú, 1145 m2 alapterületű, szőlő megnevezésű 

ingatlant. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

126/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem idegeníti 

el a tulajdonában álló, sátoraljaújhelyi, 602/1 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 14. szám alatti 118 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú ingatlant. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

127/2022. (V.25.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem idegeníti 

el a sátoraljaújhelyi 1270 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 10. 

szám alatti 336/6240 tulajdoni hányadát. 

 

18. Napirendi pont: Előterjesztés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására 
 

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 

128/2022. (V.25.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

 

19. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: elsőként a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által 

történő botlatókövek elhelyezéséről lesz szó, a kérés kiosztásra került. Hozzátette, hogy 

szóbeli kiegészítéssel nem él, valamint támogatja a botlatókövek elhelyezését.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Szőnyi István képviselőt, hogy ismertesse a 

Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottságdöntését. 

 

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

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára. 

 

Kérdések következtek.  

 

Palicz István képviselő: megkérdezte, hogy miért van két ilyen kőre szükség. Reméli 

valójában nem botlatókövek, és nem jelentenek balesetveszélyt. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: csak nevében botlatókő, valójában nem fizikai akadályt 

jelentenek. A térburkolatba épített, azzal egy szintben lévő kisebb emléktábla. A 

kezdeményező a Móricz utcát és a Zárda utcát választotta ki, mivel olyan lakóingatlanok 

előtti járdaszakaszon kérték az elhelyezést, ahol zsidó családok éltek és azok adatait 

tartalmaznák a botlatókövek.  
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Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy nem kettő, hanem kérés alapján, a 

Móricz utcán 13 és a Posta köz utcáján 4 botlatókő elhelyezéséről van szó.  

 

Vélemények következtek.  

 

Palicz István képviselő: a városban több helyen lát emléktáblákat, amelyek viszonylag 

újonnan lettek kihelyezve, az egyik helyen „itt könyvesbolt volt” szerepel. Kérdése, hogy 

indokolt-e az ilyen jellegű táblák kihelyezése. 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által történő 

botlatókövek elhelyezésére vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 12 tagja, 10 igen és 1 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

129/2022. (V.25.) határozata 

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által történő botlatókövek elhelyezéséről  
 

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

Zsidó Kulturális Egyesület által történő botlatókövek elhelyezéséhez, Sátoraljaújhely, 

Móricz Zsigmond utca 16. és Posta köz 4. szám alatt hozzájárul.   

 

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a következő napirend a Zempléni Hiúzok Jégsport 

Egyesület támogatására vonatkozó előterjesztés, megkérdezte alpolgármester urat, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztés kapcsán.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: két bizottság is tárgyalta, valamint az előzőekben döntöttek 

az önkormányzat által nyújtott támogatásokról, megköszönte az elmúlt évi támogatást, 

hiszen az előterjesztés a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület beszámolóját is tartalmazza. 

A következő kérés az idén elnyert TAO támogatás önerejével kapcsolatos, a határozatban 

egy szám szerepel, 17.378.788,- forint, mely két részből áll, egyrészt üzemeltetési 

költségekből, másrészt az utánpótlás nevelés jogcímhez tartozó önerőből. Az üzemeltetési 

költségek önereje egy újszerű dolog, ehhez kapcsolódik az, hogy az előző testületi ülésen 

döntöttek arról, hogy július 1. napjával az Egyesület átveszi a létesítmény üzemeltetését. 

Ennek a jogcímnek az önereje 12.018.099,- forint, 20%-a a teljes költségnek. Az idei 

elnyert pályázat alapján a forrás rendelkezésre áll.  

Van még egy jogcím, ez a tárgyi eszköz, amelyre nem kértek támogatást, egy új jégfelújító 

gép beszerzéséről van szó, amely 24 millió forintos költséget jelent, ezt egyéb bevételekből 

próbálják fedezni.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás és Szőnyi István képviselőket, hogy 

ismertessék Pénzügyi Bizottság és a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési 

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.  
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Szőnyi István képviselő: ismertette a Nevelési- Ifjúsági, Civil-Sportügyi és 

Közművelődési Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta, és 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület 

számára. 

 

Vélemények következtek.  

 

Szabó János képviselő: sok pénzről van szó, azonban látható, hogy a többszöröse fog 

érkezni az Egyesülethez. Reményét fejezte ki, hogy a tervek megvalósulnak, egyrészt 

sikeresen fenntartható lesz a jégcsarnok, másrészt egy még sikeresebb utánpótlás csapatot 

tud nevelni az Egyesület.  

 

Pasztorniczky István képviselő: azt látja, hogy a költségvetés terhére biztosítja a város a 

17 millió forintot, másra viszont kevesebb összeg sincs. Nem tudta, hogy a költségvetésben 

már volt tervezve, vagy módosítani kell-e a költségvetést.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: februári határidővel kellett benyújtani a pályázatot, ebben 

az időszakban egyeztetett osztályvezető asszonnyal, így a város elfogadott költségvetése 

tartalmazza ezt az összeget. Megjegyezte, hogy komoly számítást végeztek az elmúlt 

időszakban, valamint azért vállalják az üzemeltetést a Zemplén Kalandpark helyett, mert a 

pályázati lehetőségnek köszönhetően, ami a társasági adóról szóló pályázatot jelenti, 

megtakarítást fognak előidézni a Zemplén Kalandparknál. Az utánpótlás neveléssel 

kapcsolatban elmondta, hogy az ehhez tartozó 5.360.689,- forint önerő kevesebb, mint más 

sportegyesületek részére nyújtott önerő. Közel száz aktív, heti rendszerességgel sportoló 

tagja van a Zempléni Hiúzoknak, továbbá minden óvodás gyermeket térítésmentesen 

tanítanak korcsolyázni, amely pénzben nem kifejezhető érték.  

 

Palicz István képviselő: mi lehet fontosabb, mint bevonni a gyerekeket a sportba, 

különösen ilyen strapabírást igénylő sportba, ahol fegyelemre, figyelemre van szükség, 

ahol fejlődik a koordinációs mozgás, a gondolkodás. Úgy gondolta, hogy az az elsőrendű, 

hogy egészséges, normális ifjúságot neveljen a sport.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 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 

130/2022. (V.25.) határozata 

sportszervezet támogatásáról   

 

I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a társasági 

adó és osztalékadó pályázat önerejének biztosításához az alábbi sportszervezet részére a 

következő támogatást nyújtja:  

 

Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 17.378.788,- Ft 

 

II. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az I. pontban jelölt támogatást a 2022. évi 

költségvetés terhére biztosítja.   
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Szamosvölgyi Péter polgármester: a harmadik téma a derogációs pályázat vezetőjének a 

tájékoztatója, köszöntötte Kecskés Balázs urat a Strabag projektvezetőjét.  

Hozzátette, hogy a korábbi üléseken több kérdés is felmerült a polgárok és a képviselők 

részéről is, hogy a munka mikor és hol indul el, illetve az a minőség, ahogy visszatakarásra 

kerülnek a vezetékek, nem akadályozzák-e a közlekedést. 

 

Kecskés Balázs projektvezető: a projekt Kenézlőt érintő része az összköltségét tekintve 

10%, ott is van egy szennyvíz tisztító telep és néhány átemelőnek a felújítása, amely már 

próbaüzem alatt áll. A sátoraljaújhelyi rész két részből áll, egy szennyvíz tisztító telep, 

melynek felújítását tavaly nyáron kezdték el, ütemterv szerint haladnak, a műtárgyépítési 

munkák a végéhez közelednek, a gépészeti szerelés és a komposztáláshoz kapcsolódó 

műszaki munkák is megkezdődtek. Ennek lesz egy próbaüzeme, ennek várható ideje 2022. 

november hónap. A másik része a szennyvíz csatornahálózat építése, amelyet idén 

márciusban kezdtek el. Az átemelő építését a nyáron szeretnék elkezdeni, amely a 

lakosságot nem fogja zavarni. A nyílt árkos szennyvíz csatornahálózat építése jelenleg 

18%-on áll a múlt év végével, hozzátette, hogy az általuk tervezetthez képest lemaradásban 

vannak. A szerződés lehetővé teszi, hogy tovább dolgozhassanak novembertől, azonban 

nem ez a cél.  

Sok volt a probléma az indulásnál, voltak olyan brigádok, akiknek a felkészültsége nem 

volt megfelelő, ismerni kellene Sátoraljaújhely szennyvíz csatornahálózatának az állapotát, 

amit látott és tapasztalt az katasztrofális, ez a projekt az utolsó pillanatban érkezett, és ez 

megnehezíti a munkájukat is.   

 

Dankó Dénes alpolgármester 9:42 órakor távozott az ülésről.  

 

Kérdések következtek.  

 

Kracson Norbert képviselő: bizottsági ülésen is felmerült, hogy a Károlyi lakótelepen 

több probléma is van, az utolsó bérház esetében többször kell kihívni a csatornatisztítás 

szolgáltatóját. Megkérdezte, hogy a Munkácsy utcán az új ág, ami jobbra a páros oldal 

mögött fog elfordulni és átmegy az szennyvízátemelőig, megoldhatja-e az említett 

problémát.  

Megkérdezte, hogy a logisztikában vannak-e problémák és csúszások, valamint az 

ingatlanok esetében történő bekötéseknél is ők végzik-e a felmérést.  

 

Kecskés Balázs projektvezető: a Károlyi lakótelep és a hozzá tartozó átemelő esetében új 

vezeték kerül kiépítésre a projekt szerint. Voltak a kiértesítésekkel problémák, hamarabb 

ment ki az értesítés, mint ahogy oda érkeztek a munkások. Felhívták a kivitelező brigádok 

figyelmét, hogy ne egy hónappal, hanem egy hét, 10 nap legyen a kiértesítés, hogy a lakók 

felkészülhessenek.  

 

Róth József képviselő: véleménye szerint a bekötéseknél a brigádok bemennek az 

udvarba, nincs mindenhol tisztító idom, a felszínről nem lehet megállapítani, hogy hol van 

a vezeték. Nem tudta, hogy az aktuális esetnél mi volt a probléma.  

 

Bartus István Főépítész: sok esetben az volt a probléma, hogy nem engedték be a 

kollégákat az udvarba és bemondás alapján mondták hol van a csatorna. Kérte, hogy a 

lakók is úgy járjanak el, hogy bízzák a szakemberekre a bekötési pont meghatározását. 

Felügyelet mellett, de engedjék meg a felmérést végző szakembereknek, hogy végezzék a 

munkájukat.  
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Schweitzer Tamás képviselő: megkérdezte, hogy van-e olyan technológiai várakozása 

annak, hogy a felvágott úttesteket helyreállítsák, és mitől függ ez. A meredekebb utcákon, 

többször lapátolták vissza az árkokat, a Hegyalja utcán és a Piac tér tetején lassan cross 

pálya alakul ki.  

 

Kecskés Balázs projektvezető: nincs erre kifejezett szakmai szabály, véleménye szerint 

minél tovább hagyják konszolidálódni a végleges helyreállítás szempontjából annál jobb. 

Ebben a beruházásban a megrendelői követelmény egy hónap konszolidációt ír elő. 

Hozzátette, hogy a Piac térnél és a frekventált helyeken az ideiglenes helyreállításnál 

mellőzni fogják a zúzott követ, ideiglenes beton eljárást alkalmaznak majd. Az 

önkormányzattal egyeztetnek majd, hogy hol vannak még ilyen frekventált helyek.  

A végleges helyreállítás tekintetében elmondta, hogy a nyáron el szeretnék kezdeni, 

nincsenek nagyon mélyen a csatornák, 36 hónap garanciát vállalnak esetleges süllyedés 

esetén.  

 

Dankó Dénes alpolgármester 9:50 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy forgalomtechnikai tervek illetve 

burkolatbontási engedélyek részét képezik-e a projektnek, valamint miért nincsenek 

kihelyezve a szükséges táblák, illetve letakarva a jelenlegi helyzetre való tekintettel.  

 

Kecskés Balázs projektvezető: ők is tapasztalták a problémát. Vannak olyan problémák, 

amelyeket viszonylag gyorsan tudnak orvosolni, és vannak olyanok, amelyek szerződéses 

kötelmek miatt nehézkesebb. A vállalkozók felszólításra kerültek, hogy a jóváhagyott 

forgalomtechnikai tervek szerint végezzék a táblázást, amennyiben nem történik meg, 

akkor a Strabag saját hatáskörben külső céggel kitábláztat. 

 

Szabó János képviselő: az Aradi Vértanúk útján tapasztalja pár hete a munkavégzést, a 

lakótelepen megtörtént a kiértesítés, a többi útszakaszon nem találkoztak vele, a munkások 

a nap végére betemetik az árkot, a lakók elégedettek lehetnek. Jól lehet kommunikálni az 

építésvezetővel. Ez egy egyirányú utca, az egyik végén ki van rakva, hogy kétirányú 

forgalom, a másik végén zsákutca, illetve az Árpád utca felől kanyarodnak és az Aradi 

utcán jönnek szembe, ami balesetveszélyes, ezért az Árpád utca felől is jelezni kellene, 

hogy szembejövő forgalomra is lehet számítani.  

 

Kecskés Balázs projektvezető: az előzőekben már válaszolt hasonló kérdésre, az Aradi 

Vértanúk útján utánanéz az értesítéseknek.  

 

Szőnyi István képviselő: a Hegyalja utcán nagyon sok probléma merült fel, a hétvégéjét 

azzal tölti, hogy a helyszínre megy, vagy hívásokat kap a problémákról. Több napig tartott 

a munka, nem tömítették vissza az árkot, autóval nem lehetet közlekedni. Megkérdezte, 

hogy kit lehet keresni, aki szakmai tájékoztatást tud adni az ott lakóknak.  

 

Kecskés Balázs projektvezető: az értesítési lapon rajta kell, hogy legyen, kit lehet 

telefonon hívni. Meg tudja adni a Strabag helyszíni építésvezetőjének az elérhetőségét, 

amennyiben nem tud a kérdésre választ adni, akkor egyeztet a megrendelővel, a műszaki 

ellenőrrel, az üzemeltetővel a kérdés tekintetében. Hozzátette, hogy kéthetente a 

megrendelővel, a műszaki osztály vezetőjével, a műszaki ellenőrrel egyeztetnek, amelyen a 

képviselők is részt vehetnek.  

 

Bartus István Főépítész: korábban a televízióban és a rádióban is elhangzott, hogy ha a 

lakosságnak is van kérdése, őt is megkereshetik.  
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Palicz István képviselő: megkérdezte, hogy a Tokaji Ferenc utca, Ady Endre utca, Piac tér  

kereszteződéseiben, kanyarjaiban mikor szűnik meg a jelenlegi helyzet, mert nem volt jó 

ötlet a zúzott kő alkalmazása, valamint károkozás és baleset is előfordulhat.    

 

Kecskés Balázs projektvezető: a kiviteli tervek a zúzott követ írják elő, ezekben az 

esetekben nem megfelelő. Korábban már elhangzott, hogy a frekventált helyeken az 

útátvágásoknál kihordják követ az áthaladó autók, ott az ideiglenes helyreállítást betonnal 

fogják megoldani. A gépkocsi károk esetében kérte, hogy a kivitelezési munkákra 

visszavezethetően keletkezik a kár, akkor ott helyben készítsenek fotót. Elsőként a 

kivitelező brigád vezetőjéhez fogja küldeni, megegyezés céljából, amennyiben nem sikeres 

a továbbiakban a Strabag fogja intézni az esetet, ha szükséges szakértő bevonásával.   

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: korábban kezdeményezte ennek a tájékoztatónak a 

létrejöttét, hozzátette, hogy a kellemetlenségek vele járói a munkának, kérte a lakosság 

megértését, valamint a kivitelező részéről a tájékoztatást is. Javasolta Sátoraljaújhely város 

honlapján közzétenni az információkat, mi az, ami készül, mi az, ami várható. Továbbá 

kérte, hogy a Károlyi lakótelepen a szükséges időtartamban járassák a gépeket, kisebb 

levegőszennyezést okozva, valamint a parkoló átvágása nagyobb kellemetlenséget fog 

okozni. Hangsúlyozta a tájékoztatás kérését elérhetőség megadásával.   

 

Szőnyi István képviselő 10:03 órakor távozott az ülésről.  

 

Sebes Péter képviselő: tapasztalják, hogy a lakosság türelmes. Hatalmas beruházás a város 

életében, talán azzal lehet feloldani a kellemetlenségeket, hogyha a fővállalkozó ellenőrizni 

tudná, hogy a táblák ki vannak-e téve vagy letakarva és a szalagok ki lettek-e helyezve.  

 

Kracson Norbert képviselő: megköszönte a tájékoztatást, és a lehetőséget, hogy részt 

vehetnek az egyeztetéseken az adott terület kapcsán. Megköszönte továbbá a lakosság 

eddigi türelmét és kérte ezt a továbbiakra is. Észrevételt tett, hogy a sávos munkamódszer 

nem mindenhol lesz kivitelezhető, a Kölcsey utcán mélyebb és szélesebb árkot kell ásni. 

Technikai kérdés talán, hogy egy gépláb behúzná inkább. Lehet-e rugalmas megoldást 

találni.  

 

Szabó János képviselő: reménykedik abban, hogy a szétválasztott szennyvíz és 

csapadékvíz rendszert ezentúl a városlakók is úgy fogják használni, ahogyan azt kell.  

 

Szőnyi István képviselő 10:07 órakor visszaérkezett az ülésre.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: örömét fejezte ki, hogy sikerült a találkozót 

összehozni, amit a képviselők elmondtak, valós problémák, és igények. Több város is van, 

amely hegyvidéken telepedett le, sokfajta talajmintával találkozhat a vállalkozó, amely 

megnehezíti a munkát. Hozzátette, hogy az együttműködés korrekt, leginkább 

információkra van szükség, volt néhány ötlet erre, például az egyeztetéseken való 

részvétel, a telefonos elérhetőség, illetve a város honlapján történő megjelenés.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a negyedik téma az egyebek napirenden belül egy 

kérdés benyújtása, melyet a napokban részére küldött Pasztorniczky István képviselő úr. 

Kérte, hogy a szabályoknak megfelelően olvassa fel az elküldött kérdéseit.  

 

Pasztorniczky István képviselő: tavaly elkészült és átadták a több, mint 160 millió Ft-os 

költségen a Cross-bike nevű elektromos rásegítésű közösségi kerékpárrendszert, amit 



32 

 

átadás után azzal tettel el „téli üzemmódba”, hogy ez év március 15-től ismét használható 

lesz. Itt a jó idő, több mint két hónap késéssel sem helyezték még üzembe. Állampolgári 

kérésekre megkérdezte a Tourinform Irodát ezzel kapcsolatban, de nem tudtak 

magyarázatot adni. Látta, hogy javítások vannak a töltőállomásokon. Megkérdezte, hogy 

mikor tervezik üzemeltetni, kinek a hibája a késedelem, fizet-e kötbért, vagy kártérítést a 

hibásan teljesítő a városnak, és a város a hoppon maradt használni szándékozóinak.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: nem a Tourinform Iroda feladata, hogy választ adjon 

egy folyamatban lévő pályázattal kapcsolatban. Nekik más a hatáskörük, ők kártyák 

kiadásával és regisztrációkkal foglalkoznak.  

Az első tavaszi beüzemeléskor számos olyan problémával találkoztak, melyek kijavítása 

garanciális feladat. Visszahívásra került a kivitelező, aki elfogadta és jogosnak ítélte az 

észrevételeket. A kerékpárok esetében meghibásodott akkumulátorok cseréje megtörtént. A 

kerékpárokat átvizsgálták, felkészítették azokat az idei szezonra. Ennek a felkészítésnek 

számos eleme azonban nem garanciális, hanem üzemeletetői feladat volt, ebben szerepe 

volt a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezetnek is.  

Az állomások javításának határideje 2022. május 27, a kerékpárok kiszállítása ekkor 

kezdődik meg. Mivel garanciális javításokról volt szó, melyeket a kivitelező elismert, 

kötbérfizetési kötelezettség nem merült fel. A május végi kihelyezés miatt jelentős kár nem 

ért ugyan senkit, de azok, akik a tavalyi évben váltották ki kártyájukat, azok idén fél áron 

juthatnak az idei jogosultsághoz. Aki idén szeretne kártyát kiváltani, az nem szenvedett 

kárt, így ők a rendes áron juthatnak a kártyákhoz, mely az egy éves időtartamú használatot 

biztosítja. Hozzátette, hogy a pályázat nem zárult még le, az elmúlt időszak teszt 

időszaknak mondható. A közel 70 kerékpár és 10 dokkoló állomás újra üzembe állítása 

nem kis feladat. Szállítóeszköz beszerzésére és egy főállású személy felvétele is 

szükségessé vált.  

Elmondta, hogy az egy hónap csúszás részéről elvárható csúszás, azonban képviselő úr hét 

hónapja tudomása szerint nem mérte fel Sátoraljaújhely külterületein lévő forrásokat, nem 

gyűjtött vízmintákat, hogy azok alapján elkészülhessenek a táblák, mely szerint iható vagy 

nem a forrás.  

Közölte a képviselő-testület tagjaival, hogy a Tokaj Fejlesztési Tanács ülésére kell mennie, 

ezért az ülés vezetését átadja alpolgármester úr részére.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester 10:15 órakor távozott az ülésről.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: az Egyebek 5. napirendje következik, egy hozzászólási 

kérés érkezett, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően határidőben. 

Köszöntötte Antal Péter urat.  

 

Antal Péter: üdvözölte a képviselő-testület tagjait, bemutatkozott, az Aradi Vértanúk útja 

16. szám alatti bérháztömbben lakik. Korábban megkereste levélben polgármester urat, 

amelyben leírta, hogy több lakótársával együtt, aláírást gyűjtöttek, hogy plusz parkolókat 

alakítsanak ki azon a területen, ami eddig zöld terület volt. Az árendás ház, vagy Szinyei 

Merse vendégházként ismert ingatlan mellett van. Azért lenne rá szükség, mert az 50 év 

alatt több mindenkinek lett autója, van ahol kettő is. A parkoló kevés, a lakók között egyre 

nő a feszültség. Felvetette, hogy a jelenleg feltúrt hely helyreállításával zöld terület vagy 

inkább parkoló kerüljön kialakításra.  

Megkérdezte, hogy – polgármester úr levében írt, hogy 5,5 millió forintba kerülne egy 

parkoló kialakítása – amit a Strabag helyreállít, arra gyepráccsal egy ideiglenes, 

kezdetleges parkoló kialakítása lehetséges-e.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: Antal úr egy megkeresést intézett polgármester úr felé 

május 10-én, néhány napon belül választ is kapott rá, az átvételi értesítő szerint 18-án. 
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Polgármester úr leírta, hogy megvizsgálták a műszaki kollégák, hogy mennyiből lehetne 

megoldani a parkolósáv kialítását. Az önkormányzatnak jelen helyzetében nem áll 

módjában finanszírozni, azonban keresik a lehetőségeket.  

Schweitzer képviselő úr majd minden hónapban felveti ezt a kérdést, bejáráson is voltak 

már, hogy hol lehet plusz parkolót kialakítani, köztük volt az Aradi Vértanúk útja is. 

Hozzátette, hogy többféle szabályt is be kell tartani, csak úgy parkolót kialítani nem 

lehetséges, valamint keresik a forrást és a lehetőséget a továbbiakban is.   

 

 

Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Dankó Dénes alpolgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 óra 25 perckor berekesztette, 

majd zárt ülésen folytatták a munkát.  

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.        Szamosvölgyi Péter sk. 

jegyző       polgármester 
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