
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: ISU/335-14/2022. 

 

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. április 27. 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  

Szőnyi István  

Szabó János 

képviselők 

 

Távol volt:   Sebes Péter 

   képviselő 

 

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. Kovács Sándor tű. ezredes, Bodnár Attila 

Pál tű. őrnagy, Szilágyi Artúr éghajlatvédelmi szakértő. 

 

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

önkormányzati tanácsadó, dr. Madák Tímea osztályvezető, dr. Tóth Marko osztályvezető, 

Jánosi Attila osztályvezető. Kovács Sándor tű. ezredes, Bodnár Attila Pál tű. őrnagy, 

Szilágyi Artúr éghajlatvédelmi szakértő.  

 

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 

11 képviselő jelen van. Hozzátette, hogy az Egyebek napirenden belül két téma is 

megtárgyalásra kerül. Megkérdezte, hogy a napirendeket illetően van-e valakinek egyéb 

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

el, Szamosvölgyi Péter polgármester javasolta az ülés napirendjének elfogadását. 

 

S z a v a z á s :  a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag - elfogadta az ülés 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

3. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

4. Előterjesztés a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

5. Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

6. Előterjesztés közterület elnevezésére 

Előterjesztő: a Jegyző 

7. Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez 

való csatlakozásra 

Előterjesztő: a Polgármester 

8. Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület 

névhasználatának hozzájárulására 

Előterjesztő: a Polgármester 

9. Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatására 

Előterjesztő: a Jegyző 

10. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média 

tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására 

Előterjesztő: a Polgármester 

11. Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra  

Előterjesztő: a Jegyző 

12. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására 

Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 

13. Egyebek 

 

 

 

Zárt ülésen 
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Előterjesztés a Boda Pál Sport Díj, Nevelői Díj, valamint a Dr. Illés László 

Közegészségügyi Díj adományozására 

Előterjesztő: a Polgármester  

 

 

 

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

intézkedésekről (szóban) 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: 2022. március 24-én a Déryné Program 

sajtótájékoztatója került megszervezésre a Városháza Dísztermében, majd a Megyei 

Közgyűlésére került sor. Március 25-én Rákóczi Vetélkedő lebonyolítása történt a 

Díszteremben, megköszönte az előkészítésben résztvevőknek és a Városvédő és Szépítő 

Egyesületnek a munkáját. Március 26-án a Halzl József Sportcsarnok átadására került sor a 

Rákóczi Szövetség táborában, a gyönyörű kilátás kihangsúlyozásával. Az ünnepélyes átadón 

beszédet mondott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Csáky Csongor, 

a Rákóczi Szövetség elnöke. Hozzátette, hogy a hazai, a külhoni magyar fiatalok 

meghatározó találkozási pontja lesz. Ugyanezen a napon a Zarándokvonat II. Rákóczi Ferenc 

szülőházához közlekedett Sátoraljaújhelyen át Borsi községbe, a központi ünnepség 

helyszínére. Március 28-án a 90 éves Matisz János Rudolfot köszöntötte és jó egészséget 

kívánt, ugyanezen a napon rendkívüli képviselő-testületi ülés zajlott. Március 29-én 

rendkívüli osztályfőnöki óra volt a Georgikon Görög katolikus Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban, majd egyeztetés a 

TATRALIFT-tel a két libegő kivitelezésével kapcsolatban, ugyanezen a napon a 

szavazatszámláló bizottság tagjai tettek esküt a Kossuth Lajos Művelődési Központ 

színháztermében. Március 30-án rendkívüli osztályfőnöki óra a Kossuth Lajos Technikum, 

Szakképző Iskola és Gimnáziumban, március 31-én a Sátoraljaújhely és Hegyköz 

Együttműködéséért Egyesület megalakulására került sor területfejlesztési célok 

megvalósítására, tagjai a települések polgármesterei, valamint Alsó- és Felsőberecki 

települések is. Április 3-án zajlott az országgyűlési képviselő választás és egyben a 

népszavazás, megkérte jegyző urat, hogy egy rövid tájékoztatást adjon a megjelentek és a 

televíziónézők részére.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: április 3-án országgyűlési képviselő választás és egyben 

országos népszavazásra került sor Magyarországon. Az 5. számú Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megye Választókerület és a Helyi Választási Iroda vezetőjeként elmondta, hogy a 

választókerületben több mint 72.000 választópolgár van, 98 település, 25 választási iroda és 

megannyi választási körzet. A megmérettetés a tavalyi évben indult el, február 12-vel az 

ajánlóívek átadásával és a jelölő szervezetek jelentkezésével kezdődött el a két hónap 

megfeszített munka. Megköszönte a választási iroda valamennyi tagjának a 

közreműködését, magas színvonalú munkáját, hozzáállását, amely lehetővé tette a választás 

történő sikeres megszervezését, és lebonyolítását. Megköszönte a jelölő szervezeteknek és 

az egyéni jelölteknek a segítő hozzáállását a választási irodához. Köszönetet mondott a 

választópolgároknak, akik fegyelmezetten a jogszabályokat betartva vettek részt nagy 

számban a választáson, és kifejezték állampolgári kötelességüket és jogukat azzal, hogy a 

térségben országgyűlési képviselőt választottak. A munka április 3-án még nem ért véget, 

tekintettel arra, hogy az átjelentkezőknek a szavazatát még számolni kellett. A 

mandátumátadás képviselő úr részére megtörtént, így a választási iroda a mai napon 

megtartja utolsó ülését, reményét fejezte ki, hogy a következő választásig nem lesz 

feladatuk. Sok sikert kíván képviselő úrnak a munkájához. 
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Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a választásban résztvevők munkáját, 

megköszönte a választópolgárok részvételét, úgy gondolta, hogy ez a demokrácia ünnepe, 

különösen akkor, ha magas a választási hajlandóság. Gratulált a választáson indulóknak, 

elsőként annak, aki megnyerte, dr. Hörcsik Richárd képviselő úrnak. 

Továbbá elmondta, hogy április 5-én megalakult az Aszú Bölcsője Egyesületet a helyi 

borászokkal a Díszteremben, hiszen volt korábban két egyesület – Zsólyomkai és az Ungvári 

Egyesület – az Ungvári Egyesület rövid időn belül működésképtelenné vált, a Zsólyomkai 

Egyesület dr. Estók József ny. bv. dandártábornok irányításával jelenleg is működik. Úgy 

gondolták, hogy az Egyesület a nevében is jelezze Sátoraljaújhely elvárt szerepét, másrészt 

lehetőséget adjanak a helyi borászoknak az összefogásra, hogy ne évi egy pincenap legyen, 

kapcsolódjanak borkóstolásokkal különböző rendezvényeken, jelen legyenek nemcsak 

Sátoraljaújhelyben, hanem Tokaj-hegyalján is. 

Április 6-án rendkívüli osztályfőnöki óra volt a Trefort Ágoston Szakképző Iskolában, 

április 8-án Miskolci Egyetemmel történt egyeztetés a képzésekkel kapcsolatban, folyik a 

beiratkozás, remélte, hogy elegendő hallgató lesz a sátoraljaújhelyi képzésekre is. Április 

10-én keresztszentelés történt Károlyfalván, úgy gondolta, hogy a felirat különleges, 

„állították a járvány idején”. Április 11-én megbeszélést kezdeményezett a gyermek 

háziorvosokkal, majd rendkívüli képviselő-testületi ülés zajlott, ugyanezen a napon a 

költségvetési intézmények vezetőivel költségvetési egyeztetés folyt, április 19-én 

közbiztonsági és köztisztasági egyeztetés zajlott, majd a mandátum átadására került sor dr. 

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr részére a Díszteremben. Április 20-án az Aszú 

Bölcsője Egyesület elnökségi ülésére került sor, majd interjún vett részt a rádióban a 

testvérvárosokról, ugyanezen a napon a rendőrkapitánnyal és a vezető ügyésszel közös 

tájékoztatón vett részt. Április 21-én a Magyar Nyelv Múzeuma és a Hegyaljai Egyetem 

között együttműködési megállapodás került aláírásra ünnepélyes keretek között, ahol dr. 

Madák Tímea osztályvezető asszony képviselte az önkormányzatot. Április 25-én 

köszöntötte a Trefort Ágoston Szakképző Iskola és a Szent István Katolikus Technikum és 

Gimnázium végzős diákjait, valamint emlékkönyv átadására került sor a Díszteremben.  

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium intézményének ünnepelték 150 éves születésnapját, ahol jegyző úr és 

önkormányzati tanácsadó asszony képviselte az önkormányzatot, majd az este folyamán 

önkormányzati tanácsadó asszony a Piarista Kollégium ballagási programján vett részt. A 

Polgármester Ösztöndíjasa április hónapban Pummer Beatrix volt, a Trefort Ágoston 

Szakképző Iskola hallgatója. Április 26-án a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és a Sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium végzős diákjai számára emlékkönyv 

átadására került sor a Díszteremben. 

Meghívót tolmácsolt, mely szerint a képviselő-testületi ülés után 11 órakor kerül átadásra a 

sátoraljaújhelyi kisvasút emlékhely.   

 

Dankó Dénes alpolgármester 8:19 órakor távozott az ülésről.  

 

 

 

1. Napirendi pont: Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte Kovács Sándor tű. ezredes és Bodnár Attila 

Pál tű. őrnagy urakat, hogy van-e kiegészíteni valójuk a napirendi pont kapcsán. 
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Bodnár Attila Pál tű. őrnagy: a covid idején, a lezárások időszakában az emberek otthon 

maradtak, így a tűzesetek, műszaki mentések száma csökkent, a nyitás óta megemelkedett a 

szárazfű tüzek száma. A tavalyi évben a működési területükön 16 önkéntes tűzoltó egyesület 

működött, majd ez kiegészült két új egyesülettel, Nyíri és Bózsva településeken. Az önkéntes 

tűzoltó egyesületekkel együttműködési megállapodás került megkötésre. Ebben az évben a 

Cigándi Katasztrófavédelmi Örs megbízott vezetője, Gál Imre tű. zászlós elérte a 

nyugdíjkorhatárt, nyugdíjba vonult, a pótlása folyamatban van. Feladatát az Örs parancsnoka 

Hoffman Zsolt tű. százados látja el.   

 

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.  

 

Kérdések, vélemények nem hangzottak el.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a tűzoltók munkáját, hiszen nemcsak 

akkor dolgoznak, amikor tűz van, hanem minden olyan helyzetben, ahol emberi életet, 

vagyont veszélyeztet az időjárás vagy a felelőtlenség. Az elmúlt 25 évben is voltak olyan 

helyzetek, amikor a tűzoltók a saját életüket kockáztatták egy-egy beavatkozásnál. Ott 

vannak mindig és mindenkor, önfeláldozó munkát végeznek.  

 

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

elfogadásra javasolta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2022. (IV.27.) határozata 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

2. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső 

ellenőrzési jelentésének elfogadására 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás 

képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

 

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

megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a 

képviselő-testület számára.  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta az Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2022. (IV.27.) határozata 

a 2021. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évre vonatkozó éves 

összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azzal egyetértett és jelen határozatával 

elfogadta. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 

az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok. Ennek tükrében 

feladatellátási szerződés került megkötésre a Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

képviseletében eljáró Dr. Karika Margit házi gyermekorvossal. 5 évre történt a szerződés 

megkötése, ami 2022. április 26-án lejárt. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2022. március 22-én megtartott ülésén 

elfogadta a doktornő 5 éves munkájáról szóló beszámolót. A doktornő benyújtotta az iratokat 

azzal kapcsolatban, hogy további 5 évre szeretne feladatellátási szerződést kötni az 

önkormányzattal. Hozzátette, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység ellátására a 

feladatellátási szerződés megköthető a dokumentumok átnézése alapján. Javasolta a 

képviselő-testület részére az előterjesztés elfogadását.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságdöntését. 

 

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

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

javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések következtek.  

 

Schweitzer Tamás képviselő: megkérdezte, hogy a nyomtatásban is kiadott szerződés 

elfogadását a pirossal jelzett szövegrésszel együtt kell-e értelmezni.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a szerződés tervezet többkörös véleményezésen fut keresztül, a 

doktornővel, a szakbizottsággal, az egészségügyi szakreferens úrral tárgyalások folytak a 

szövegezés pontos megfogalmazásának tekintetében. Korrektúrázott példány került 

kiosztásra, a változások elfogadásra kerültek.  
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Csernai Ferencné képviselő: a bizottság az eredeti anyagot megtárgyalta, és az ülésen 

került szóba, hogy a pontosítások kerüljenek megoldásra. A IV.1.2. pont esetében nem éjjel 

nappal látja el feladatát a háziorvos és a gyermekorvos, hanem a szerződésben foglalt 

feltételek szerint, ehhez kapcsolódik a rendelési idő és a rendelkezésre állás idejét 

szabályozó rész is, mivel az orvosok négy órát rendelnek és négy órát rendelkezésre állnak. 

Szerették volna, hogy a szerződésben egyértelmű lenne ez a megfogalmazás. Van egy pont, 

amely mind a három szerződésnél korrektúrázásra került, ez az elsőfokú munka alkalmassági 

vizsgálatra vonatkozik. 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta az I. 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 

76/2022. (IV.27.) határozata 

az I. 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 I. számú házi gyermekorvosi körzet 

ellátására Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3980 Sátoraljaújhely Oremus u. 16. 

cégjegyzék száma: 05-09-005007) képviseletében eljáró Dr. Karika Margit házi 

gyermekorvossal szerződést köt a módosításokkal együtt, 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 melléklete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont: Előterjesztés a III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 
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dr. Terdik Sándor jegyző: a III. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Bel-Kat Kft. 

képviseletében eljáró Dr. Csomós Katalin háziorvossal kötötte meg a szerződést 2017. április 

26-án Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, amely 2022. április 26-án lejárt. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága 2022.február 22-én megtartott ülésén az 5 éves munkáról szóló beszámolót 

elfogadta. A benyújtott iratok, valamint a működési nyilvántartásból vett adatok alapján 

megállapítható, hogy a háziorvosi tevékenység ellátására a feladatellátási szerződés dr. 

Csomós Katalin háziorvossal megköthető.  

 

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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára. A tartózkodó doktornő 

volt, érintettsége miatt nem szavazott. Hozzátette, hogy a szerződést tekintve az előzőekben 

elmondottakon túl a IV.2. pontban változás történt, amit ingyenesen átruházott az 

önkormányzat a háziorvos részére, doktornő 2005-ben azzal leszámolt, jegyzőkönyv szerint 

visszaadta, ami a rendelőben van nem önkormányzati tulajdon. Doktornő ragaszkodott 

ahhoz, a rendelkezési állás idő is pontosan legyen feltüntetve a szerződésben. 

 

Kérdések következtek.  

 

Kracson Norbert képviselő: megkérdezte, hogy miért más mind a három szerződésnél a 

rendelkezésre állási idő. Úgy gondolta, hogy a rendelési idő alatt is van rendelkezésre állási 

idő.  

 

Csernai Ferencné képviselő: ugyanúgy nyolc óra a munkaideje a háziorvosnak, amiből 

négy órát rendel, és négy órát rendelkezésre áll. A rendelő ajtaján feltüntetett telefonszámon 

a körzet orvosa elérhető kell, hogy legyen, hogy probléma esetén kérhesse saját orvosának 

véleményét, segítségét, közreműködését. A rendelkezésre álló időt az I. számú házi 

gyermekorvosi körzet esetében komplikált lett volna feltüntetni, mivel beléptek egy praxis 

közösségbe, ezáltal plusz órát is kell rendelni, ezért van úgy megfogalmazva, hogy 

munkanapokon, rendelési időn kívül 8:00 – 16:00 óra között.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: minden orvosnak más a rendelési ideje, mivel gazdasági 

társaságok, nemcsak azzal vannak megbízva, hogy a házi- és gyermekorvosi körzeteket 

ellássák. Minden orvossal külön tárgyalnak a szerződés feltételeiről, hogy a jogszabály 

alapján el tudják látni feladataikat.  

 

 

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

polgármester elfogadásra javasolta a III. számú felnőtt háziorvosi 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: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2022. (IV.27.) határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi 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 III. számú háziorvosi körzet ellátására 

Bel-Kat Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Erdős Imre utca 3, cégjegyzék száma: 05-09-033069)  

képviseletében eljáró Dr. Csomós Katalin háziorvossal szerződést köt a módosításokkal 

együtt, 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 melléklete a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.  

 

 

5. Napirendi pont: Előterjesztés a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő feladatellátási szerződés megkötésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Premedic 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviseletében eljáró Dr. Kemecsei Miklós háziorvossal 

kötötte meg a szerződést 2017. április 27-án Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, amely 

2022. április 26-án lejárt. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottsága 2022.február 22-én megtartott ülésén az 5 éves munkáról szóló 

beszámolót elfogadta. A benyújtott iratok, valamint a működési nyilvántartásból vett adatok 

alapján megállapítható, hogy a háziorvosi tevékenység ellátására a feladatellátási szerződés 

dr. Kemecsei Miklós háziorvossal megköthető.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságdöntését. 

 

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.  

 

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

elfogadásra javasolta a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést. 
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Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2022. (IV.27.) határozata 

a VIII. számú felnőtt háziorvosi 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 VIII. számú háziorvosi körzet ellátására 

Premedic Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Oremus u. 16, cégjegyzék 

száma: 05-09-005007) képviseletében eljáró Dr. Kemecsei Miklós háziorvossal szerződést 

köt a módosításokkal együtt, 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 melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 

 

6. Napirendi pont: Előterjesztés közterület elnevezésére 

 

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

e kiegészíteni valója a napirendi pont kapcsán. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az önkormányzat kötelezettsége minden olyan utat elnevezni, 

ahol lakóépület van. Károlyfalván van egy utca, amelynek nincs neve, lakóépülettel 

rendelkezik, az ott lakó tulajdonos kérte az önkormányzattól, hogy a jogszabálynak 

megfelelően kapjon az utca egy nevet. Bizottsági ülésen megtárgyalásra került, illetőleg egy 

transzformátor állomás van az MVM Áramhálózati Kft. tulajdonában, ezért megkeresésre 

került, milyen véleménye lenne az utca elnevezésére. A Kft. Alállomási út elnevezést 

javasolta az útszakasz nevének.  

 

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

ismertesse a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Palicz István képviselő: ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság 

megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testület számára, 

hogy a Sátoraljaújhely külterület 0440 helyrajzi számú „kivett saját használatú út” 

megnevezésű ingatlant Bláthy Ottó utcának nevezze el. Hozzátette, hogy Bláthy Ottó ezer 

szállal kötődik az elektromossághoz, transzformátor készítőként is ismert. 
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Lukács Tamás képviselő: Sebes Péter képviselő távollétében ismertette az Ügyrendi és 

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

egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingatlan elnevezésének céljából felkéri Csernai Ferencnét, 

mint a Káfolyfalvi Városrészi Testület képviselőjét, hogy folytasson egyeztetést a városrész 

lakosaival, valamint a Magyar Nyelv Múzeumával a közterület elnevezésére vonatkozó 

javaslat megtétele kapcsán.  

 

Csernai Ferencné képviselő: az ott lakó tulajdonos el szeretné adni az ingatlant, ezért kérte, 

hogy mihamarabb döntés szülessen az utca elnevezéséről. Az idő rövidsége miatt nem tudta 

teljesíteni az Ügyrendi Bizottság kérését, Trifonovné Karajz Borbálát kereste fel, aki kutatja 

Károlyfalva történetét, és Káfolyfalva honlapjának szerkesztője. Ötletként merült fel 

Nevelős Gyula miniszteri tanácsos kultúraszervező és népművelő, aki 1879-ben született 

Károlyfalván. Az ő édesapja Nevelős Adolf volt az első tanító Károlyfalván harminc évig. 

Fia Nevelős Gyula 1922-től a Klebelsberg Kuno vezette kultuszminisztérium 

osztályvezetője, tanácsosa, szép feladata volt, az iskolán kívüli nevelés szervezését a 

semmiből teremtette meg, társaival főleg magyar népművelést, a falusi tanítókra és a 

papokra támaszkodva. Nevelős Gyulának van Károlyfalvához kötődése, ezért gondolták 

úgy, hogy róla legyen elnevezve az a rövid utca.  

 

Kérdések következtek.  

 

Szabó János képviselő: megkérdezte, hogy van-e még olyan utca Károlyfalván, amely még 

nincs elnevezve, vagy kialakítandó utca, amelyet el kell nevezni. Javasolta a Bláthy Ottó 

utca elnevezést az Alállomás utca helyett.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a jelenlegi rendezési terv szerint utca elnevezése, új 

utca kialakítása az elkövetkezendő időszakban nem várható. Mind a két névszerinti javaslat 

megállja a helyét.  

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy van még pótolnivaló a házszám adásban 

és közterület elnevezésekben. Jegyző úr és képviselő úr is Alállomási utcát mondott, az 

előterjesztésben Alállomási út szerepel. Hozzátette, hogy szakmailag hozzá is közel áll a 

Bláthy Ottó utca elnevezés.   

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az ülés előtt olvasta el Nevelős Gyula életútját, mind a 

két név megfelelő lenne. Elmondta továbbá, hogy először a módosító javaslatot fogja 

szavazásra bocsátani.  

 

 

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

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Sátoraljaújhely, külterület 0440 helyrajzi 

számú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlant Nevelős Gyula utcára kerüljön 

elnevezésre.  

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 8 igen, 1 nem szavazattal, 

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

79/2022. (IV.27.) határozata 

közterület elnevezéséről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely, külterület 0440 

helyrajzi számú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlant Nevelős Gyula utcára 

elnevezi. Az utca páros és páratlan számozású lesz. 

 

 

7. Napirendi pont: Előterjesztés a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége 

szervezethez való csatlakozásra 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: javasolta a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetsége szervezethez történő csatlakozást, hiszen az elkövetkezendő időszakban komoly 

lehetőségek lesznek ezeken a területeken is. Köszöntötte Szilágyi Artúr éghajlatváltozás és 

energia projektmenedzsert. Rövid tájékoztatást kért a csatlakozás kapcsán.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert és Szőnyi István képviselőt, hogy 

ismertessék az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság és a Nevelési- Ifjúsági, Civil-

Sportügyi és Közművelődési Bizottság döntését. 

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

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

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Szőnyi István képviselő 8:51 órakor távozott az ülésről. 

 

Szilágyi Artúr: a WWF Magyarország Alapítvány munkatársaként dolgozik és a Budapesti 

Műszaki Egyetem gépész karának oktatója. Elmondta, hogy a WWF Magyarország 

Alapítvány leginkább a természetvédelmi tevékenységéről nevezetes, kevesen ismerik azt 

az oldalát, amely a klímavédelemmel foglalkozik. Támogatják az éghajlatvédelmet helyi 

szinten is, hiszen az Európai Unió és Magyarország is nagymértékű klímavédelmi 

törekvéseket jelentett be az utóbbi években. Az EU 2030-ra 55%-al szeretné csökkenteni az 

éghajlatváltozást okozó üvegház hatású gázoknak a kibocsátását. A Kormány 2020-ban 

elfogadott klíma törvénnyel 2050-re szeretné, hogy az ország teljesen kibocsátásmentes 

lenne. Az Európai Polgármesterek Szövetsége arra nyújt lehetőséget, hogy ezeket az 

országos és Európai Uniós stratégiákat helyi szinten is megvalósíthatóvá tegye. Erre 

szolgálnak az un. települési klímastratégiák, ehhez a kezdeményezéshez az összes megyei 

jogú város csatlakozott, a Megyei Közgyűlések is elfogadtak ilyen klímastratégiákat.  

A Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozással a város kifejezi azt az ambícióját, hogy 

2030-ra 55%-al csökkentse – az EU hasonló 55%-os célszámával összhangban – a saját 

kibocsátásait. Ez egy szimbolikus gesztus, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a 

csatlakozást, ez nem jelent számonkérést. Ebben a stratégiában a város kijelöli azokat az 

akciókat, beavatkozásokat, amelyekkel ez a stratégia megvalósítható. Ezzel azokat a 

forrásokat, amelyek az Európai Unióban és az országban rendelkezésre fognak állni a 

következő időszakban a klímavédelmi tevékenységekre, azokat könnyebben igénybe tudja 

venni a város. Tudható, hogy az Európai Unió a következő 7 éves költségvetési periódusában 

óriási összegeket fog erre szánni, valamint a távoli jövőben is fontos téma marad. Hozzátette, 
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hogy a WWF Magyarország Alapítvány Európai Uniós támogatást nyert két településen 

történő klímastratégia kidolgozására, amely – saját erőből 8-10 millió forint lenne – 

díjmentesen készül el. Számításokat végeztek el a rendelkezésre álló statisztikák alapján. A 

városnak 2020-ban 85.000 tonna széndioxid kibocsátása volt, jó lenne, ha 2030-ra a felére 

csökkenne. Egy lakosra 6 tonna jut. Ez a szám annak köszönhető, hogy településen nagyobb 

arányban vannak vállalatok, gazdasági társaságok, amelyek a kibocsátás 60%-át adják ki. A 

40% a lakosság fűtéséhez, a közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekhez köthető. A 

tevékenységek alapján a földgáztüzelés teszi ki a 85.000 tonna 50%-át, a közúti közlekedés 

az 1/4-ét, a villamos energia a maradék 1/4-ét. Az Elmü Émásztól kapott adatok alapján 

körülbelül 800 kilowattnyi napelem, ami 3.000 db panel elemnek felel meg, 200 tonna 

kibocsátás csökkentést jelent. A zöld területek körülbelül 5.000 tonnát kötnek meg évente.  

 

Szőnyi István képviselő 8:55 órakor visszaérkezett az ülésre. 

 

Kérdések következtek.  

 

Róth József képviselő: megkérdezte, hogy mi lenne a megoldás, milyen javaslatok léteznek.  

 

Szilágyi Artúr: azután, hogy a számokat pontosítják, akkor lesz látható. Például a távhő 

szolgáltatás korszerűsítésére, vagy geotermikus hőforrás és tüzelésre biomassza 

alkalmazására lehetne átállni a gázfűtésről, amely jelentős csökkentési lehetőség, azonban 

ezek a rendelkezésre álló pályázatok függvénye is.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a 16 hektár ipari területre elég magas az érdeklődés, ez 

azt jelenti, hogy nem csökkenni fog, hanem egy ideig biztos nőni fog a káros anyag 

kibocsátás. Nehéz kitalálni olyan utat, ami egyrészt az ipar mint fejlődési konkrétum jelen 

van, másrészt csökkenteni kell a káros anyag kibocsátást.  

Látható, hogyha a napelemek száma megtízszereződne, lehetetlen, mivel Sátoraljaújhely 

közigazgatási területén csak napelem lenne. A geotermikus energiánál is van probléma, a 

működéséhez áram kell. A gépjárműpark már egyre több zöld autót használ, azonban még 

nem tudják a tulajdonosok, hogy az akkumulátorral mi lesz a teendő, a használt akkumulátor 

maga és a tárolása is nagyon veszélyes. 

Hozzátette, hogy a tudománytól, a szakemberektől várja, hogy megmutassák az utat, 

megoldást, útmutatást. Garancia jelenleg nem adható. Javasolta a Polgármesterek 

Szövetsége szervezethez történő csatlakozást.  

 

Vélemények következtek.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: az önkormányzat az elmúlt tíz évben, amióta lehetősége van, 

nagyobb léptékkel halad az energiahatékonysági beruházásokkal. A régióban 

Sátoraljaújhely költötte a legtöbbet uniós pályázatoknak köszönhetően energetikai célú 

felújításokra, mindegyiknél a széndioxid kibocsátás csökkentése volt a cél. Jelenleg a 

sportcsarnok energetikai felújítása zajlik, az összes közintézmény felújítása kapcsán 

csökkentek az épületek energiafelhasználása. Hozzátette, hogy helyben a város keze megvan 

kötve, például hogy hol, milyen épületen, milyen mennyisében, mekkora felületen lehet 

napelemet elhelyezni. A világörökségi tájképvédelmi szempontok szabályozzák ezeket 

lehetőségeket. Sátoraljaújhely elkötelezett a témában, minden alkalmat megragad, azonban 

bonyolultabb az elvárásokat teljesíteni.  

Nyolc hektár ipari terület eladásra került, a héten kerül beadásra a világörökségi tervtanács 

elé az építési engedélyezési eljárást megelőzően a dokumentáció. A vállalkozás 

geotermiával szeretné fűteni az építményeket, napelemeket szeretne elhelyezni a legnagyobb 

mértékben. Látható, hogy az ipar is abba az irányba halad, hogyha lehet, akkor a széndioxid 

kibocsátást mérsékelje.  
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Pasztorniczky István képviselő: mivel a szövetséget az Európai Bizottság hozta létre, a 

megállapodásban szerepel, hogy ingyenes a csatlakozás. A bizottsági ülésen szóba került az, 

hogy mennyire komoly, mennyire teljesíthető hét év alatt az 55% csökkentés. A képviselő-

testület tagjait és az embereket is cselekvésre, gondolkodásra sarkalja, amelyhez segítséget 

adnak. Fontos téma, amiben közösen és egyénileg is lépni kell.  

 

Palicz István képviselő: támogatta a csatlakozást, mivel próbálni kell a jó irányba haladni, 

de nem ész nélkül. Sátoraljaújhelyben vannak még lehetőségek, vannak olyan 

közintézmények, amelyek még nincsenek energetikailag korszerűsítve. Tudni levő, hogy a 

távhő igyekszik korszerűsíteni. A megújuló energiákkal is csínyán kell bánni, meg kell 

figyelni az előttünk járó országokat, lehet, hogy nem füstös kémények által, hanem más 

területen károsítják a környezetet.   

 

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

elfogadásra javasolta a Covenant of Mayorsfor Climate&Energy/ Polgármesterek Klíma- 

és Energiaügyi Szövetsége szervezethez történő csatlakozása vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2022. (IV.27.) határozata 

a Covenant of Mayorsfor Climate&Energy/ Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetsége szervezethez történő csatlakozásról 

 

1. Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete egyetértett Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának a Covenant of Mayorsfor Climate&Energy/ Polgármesterek Klíma- 

és Energiaügyi Szövetsége szervezethez történő csatlakozásával, és a szervezet 

kötelezettségvállalási dokumentumában rögzített vállalásokkal.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot 

aláírja és a vállalt kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében hatáskörébe tartozóan a 

szükséges döntéseket előkészítse, illetve intézkedéseket megtegye.  

 

 

 

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért 

Egyesület névhasználatának hozzájárulására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: megalakult a Sátoraljaújhely és Hegyköz 

Együttműködéséért Egyesület 15 települési önkormányzat részvételével. A cégbírósági 

bejegyzéshez többféle iratot kell benyújtani, az egyik az, hogy a Sátoraljaújhely és Hegyköz 

Együttműködéséért Egyesület nyilvántartásba vétele érdekében hozzá kell járulni a 

Sátoraljaújhely név használatához. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Lukács Tamás képviselőt, hogy ismertesse az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntését. 

 

Lukács Tamás képviselő: Sebes Péter képviselő távollétében ismertette az Ügyrendi és 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

elfogadásra javasolta a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület 

névhasználatának hozzájárulására vonatkozó előterjesztést. 

 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2022. (IV.27.) határozata 

a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület névhasználatának 

hozzájárulásáról 

 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre 

hozzájárult a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület nevében a 

„Sátoraljaújhely” elnevezés használatához. 

 

2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 

Polgármestert a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3)-(4) bekezdései, 

valamint a jelen határozat szerinti névhasználati hozzájárulás aláírására, és a 

névhasználati hozzájárulás megadásához szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 

 

9. Napirendi pont: Előterjesztés az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás 

támogatására 

 

Szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Kracson Norbert és 

Szőnyi István képviselőt, hogy ismertessék az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

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

 

Kracson Norbert képviselő: ismertette az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

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

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 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselő-testület számára.  

 

Kérdések és vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: minden kis lépést fontosnak tart, ami abba az irányba 

mutat, hogy valamelyest megfordítja azt a káros tendenciát, amely a rendszerváltás 

időszakában kezdődött el, hogy a borkombinát áthelyezte a székhelyét máshová, a 

Hegyközség központja sem Sátoraljaújhelyben van, Sárospatak kapott egyetemi szintű 

képzést a szőlészet és borászat területén. Úgy gondolta, hogy ez az Egyesület segíthet ebben, 

támogatta a csatlakozást.  

 

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

polgármester elfogadásra javasolta az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás 

támogatására vonatkozó előterjesztést. 
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Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2022. (IV.27.) határozata 

az Aszú Bölcsője Egyesülethez való csatlakozás támogatásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszú Bölcsője Egyesülethez 

való csatlakozást az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően támogatta. 

 

 

 

10. Napirendi pont: Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: kiegészítésként elmondta, hogy a kommunikáció, a 

médiában való megjelenés ma már nemcsak a hagyományos módon történik, hanem más 

közösségi felületet is használnak, amelyre sokan felfigyelnek, írnak egy településről 

akármilyen okból, az lehet pozitív és negatív is. Megkérdte alpolgármester urat, hogy 

mondjon pár gondolatot a kocsmaturista blog-ról.  

 

Dankó Dénes alpolgármester: ez egy blog oldal, egy fiatalember járja az országot, a 

kocsmákat, azokat a szórakozóhelyeket, amelyek bizonyos nívót adnak, képviselnek. Tavaly 

nyáron és idén télen egy kerthelyiséget és egy pincehelyiséget látogatott meg 

Sátoraljaújhelyen. Hozzátette, hogy azon dolgoznak már régóta, hogy mi az ami képként 

kialakuljon Sátoraljaújhelyről. „Sátoraljaújhely vonzott, mióta először figyeltem rá fel fotón, 

és nem csak a gyönyörű környezetével! Már képekről is sugárzott az a pozitív kisvárosi 

varázsa, ami nem feltétlen jár minden hasonló méretű településsel. Sátoraljaújhely nekem 

pont középen van: a “Zemplén fővárosaként” messze nem a külvilágnak ismeretlen, 

hátrahagyott alvóváros, de nem is legelső körös turista-célpont. Így ott lenni otthonos 

élmény. Van mozgás az utcákon, de semmi skanzeni nincs benne. Természetesen hat. 

Számomra gyorsan szerethető lett! 

Először nyáron érkeztem és meglepett, hogy akkor, hétköznap kora este kis Olaszországként 

mocorgott a főtér környéke: sikoltozva kergetőző gyerekek, bölcsődés kis motorosok. Fiatal 

barátnők ugyanúgy ültek a padokon, mint a nagy öregek. A főtéren egy részénél mindenkinél 

fagyi volt, odébb az árnyékos padokon többeknél sör. 

Mondták is helyben, hogy “szeretünk jó időben kint lenni, mert szeretjük ezt a szépséget 

ami körülvesz bennünket.“ Megható és példás egy olyan országban, ami jellemzően inkább 

hanyagolja a köztereit, parkjait más nemzetekhez képest.” 

A télen újra visszatért és megírta a téli élményeit is. Jól összefoglalta azt, hogy milyen 

irányba törekszik a város. Látogatott blogról van szó, több mint 1350 települést látogatott 

már meg, jó volt olvasni a sorokat, és jó kiegészítése lehet a kommunikációs és média 

tevékenységnek.  

 

Vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: a tájékoztató olvasásakor olyan következtetést vont le, 

hogy polgármester úr tévedett, ami az ellenzék szerepét érinti. Idézett egy, két szövegrészt a 

tájékoztatóból. Hozzátette, hogy városmarketing szempontból csak a pozitívumok említése 

a célszerű, vannak árnyoldalai a fejlesztéseknek is, pl. egy fejlesztés jelentős erdőirtással 

párosul. Vannak más negatívumok is a város életében, a demográfiai mutatókra gondolt, ami 

létező probléma. Továbbá amit az ellenzéki képviselő nyilvánosságra hoz, az nem a város 

ellen szól, hanem egy figyelemfelhívás egy adott problémára.  
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Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy elsősorban sátoraljaújhelyi 

lokálpatrióta, és másodsorban egy párt tagja. Nem fog olyat tenni, ami ronthatja 

Sátoraljaújhely ázsióját. Hozzátette, hogy a két és fél év veszélyhelyzet alatt nem csökkent 

Sátoraljaújhely lakosságszáma. Látható, hogy az erdészek tudatos erdőgazdálkodást folytat, 

nem azt jelenti, hogy ahol kivágták a fákat nem lesz fa vagy cserje ültetve.  

 

Szabó János képviselő: valóban széleskörű médiatevékenység folyik Sátoraljaújhelyben. 

Sokszor átfedést tapasztalt a médiumok között, egy témáról hallani a televízióban és a 

rádióban, majd két-három hét múlva olvasni az újságban. Rádiós bejelentkezéseket hiányol 

a rádióban, a zene jó, ha valaki elküldené, hogy valahol mi történt, bejelenthetnék a rádióban. 

Változatosabb lehetne a tájékoztatás.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: egyetértett az elhangzottakkal. Élővé kell tenni a rádiót, 

beszélt már igazgató úrral. Úgy gondolta, hogy a beküldött információkat ellenőrizni kell. A 

rádiónak is a helyi dolgokkal kell foglalkoznia. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: egy éve hogy hivatalosan elindult a rádió, hosszú utat tettek 

meg az ott dolgozók. Úgy gondolta, hogy még az út elején járnak. Igyekeznek felvenni a 

tempót, ha baleset történt, akkor azonnal bemondták. Hosszú időszak amíg kialakul a ritmus, 

a rutin. Érdekes volt látni, hogy egy zalaegerszegi fiatalember – az ország másik feléből – 

mit hogy hogyan ír Sátoraljaújhelyről, amely egy jó visszaigazolás arról, hogy jó úton halad 

a város.  

Polgármester úr az előző ülésen beszélt a problémákról, továbbá nemrég volt egyeztetés a 

rendőrséggel és a rendfenntartó szervekkel. Ezeket azonban nem teszi ki a kirakatba az 

ember. Hozzátette, hogy amikor Sátoraljaújhely nevét beírják a keresőbe, feltűnik több 

önjelölt település oldal szerkesztő. A hatóságokkal együtt felvették a kapcsolatot a facebook 

központtal, mert nem használható Sátoraljaújhely hivatalos honlapja, hagyományosan nem 

lehetet felkutatni a honlap használóját, rendszergazdáját. A nyár elejére lehetséges lesz egy 

szépen publikált facebook oldala Sátoraljaújhelynek.    

 

Pasztorniczky István képviselő: szintén lokálpatriótának vallja magát, úgy gondolta, hogy 

a képviselő társai is. A másfajta véleményeknek is nagyobb mértékben helyt kellene adni, 

pl. az ellenzéki javaslatokra is. Sokkal konstruktívabb együttműködésre lenne szükség a 

többség és a kisebbség között. A bizottsági ülések tudósításánál az ellenzék vélemények is 

megjelenhetnének a médiában, talán könnyebb lenne részükről is a pozitív kommunikáció.  

 

Palicz István képviselő: bármelyik média, vagy az egyszerű kommunikáció nem megfelelő 

alkalmazása komoly károkat tud okozni akár szomszédoknál, akár intézményen belül, akár 

egy képviselő-testületi ülésen. Intézményvezetőként tudja, hogy ha egy pletykának van valós 

alapja, akkor talán elfogadható, azonban ha valótlan az alapja a pletykának, az is komoly 

károkat tud okozni. El szokta mondani, hogy a saját fészkünkbe nem piszkítunk, régi 

mondás, hogy nem teregetjük ki a szennyest, inkább megoldást kell találni. Hozzátette, hogy 

rossz volt hallani, hogy Sátoraljaújhely városát valótlan állításokkal állítják szembe, hogy 

kivágták a fákat a Szár hegyen. Aki sátoraljaújhelyi az tudhatja, hogy a Szár hegyen, ami 

ritka az a fa, a déli oldala sűrű bozót, ez kerül kivágásra. Ha ez így kerül a médiába, akkor 

csúnya dolog Sátoraljaújhely városára nézve.  

Vigyázni kell a városra, az igazságot pedig ki kell mondani.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: ha siker van, az a városé, az önkormányzaté, és a 

képviselő-testület tagjaié. Úgy gondolta, hogy egy városmarketinghez az is hozzátartozik, 

hogy egy képviselő, egy bizottsági tag nem megy bele rosszindulatú témákba, vagy ha 

hasonlót tapasztal, akkor a realitás hangján szólal meg.  
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Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter 

polgármester elfogadásra javasolta Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs 

és média tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadására vonatkozó előterjesztést. 

 

Szavazás:a képviselő-testület szavazáskor jelen lévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

83/2022. (IV.27.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló 

tájékoztatás elfogadásáról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata kommunikációs és média tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

 

11. Napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati vagyonhasznosításra 
 

Mivel szóbeli kiegészítés nem történt, Szamosvölgyi Péter polgármester megkérte Palicz 

István képviselőt, hogy a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

döntéseiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 

Palicz István képviselő: Ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság döntését, mely szerint a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal – egyhangúlag 

- az előterjesztést elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére az alábbiak szerint:  
 

1. nevásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 109/39/A/2 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1. fsz. 2. szám alatti 63 m2 alapterületű 

komfortos komfortfokozatú ingatlant 3.360.000,- Ft vételáron. 

 

2. ne vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 956/A/2 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Batsányi utca 1. 2. ajtószám alatti 65 m2 területű 

komfortos komfortfokozatú ingatlant. 

 

3. ne vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1251/A/4 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 22. fsz. 4. ajtószám alatti ingatlant.  

 

4. ne vásárolja meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 651 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 43. ajtószám alatti ingatlant.  

 

5. idegenítse elaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 221/A/2 helyrajzi számú, 

természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 114. 2. ajtószám alatti ingatlant.  

 

Induló licitár: 2.375.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

6. idegenítse elaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 3979/2 helyrajzi számú, „kivett 

beépített terület” megnevezésű ingatlant. 

 

Induló licitár: 2.000.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 
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7. ne idegenítse el a 3594 helyrajzi számú kivett közterület megnevezésű ingatlanból 

27 m2 alapterületű ingatlanrészt, mely érinti a piac pályázattal kapcsolatos részét. 

 

8. járuljon hozzáaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 1173 helyrajzi számú garázssoron 

található 1173/15 helyrajzi számú garázs melletti területre egy 17,5 m2 alapterületű 

garázsingatlan építéséhez. 

 

9. ingyenesen adja tulajdonba a 3748/2 helyrajzi számú, 4 m2 alapterületű kivett 

közút megnevezésű ingatlanát a Magyar Állam részére. 

 

10. ne cserélje el a tulajdonában állóaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 2921/A/5 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. fsz. 5. szám alatti 40 m2 

alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlanját Tóth Sándor tulajdonában álló 

sátoraljaújhelyi 1409/A/4 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth 

utca 17. 4. szám alatti 47 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú ingatlanra. 

 

11. éljen az elővásárlási jogával, és vásárolja megaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 

1484 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kisfaludy utca 21. szám alatti 

749 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú ingatlant 6.000.000,- Ft vételáron.  

 

 

Kérdések és vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István képviselő: megkérdezte, hogy a legutolsó ingatlannal kapcsolatban 

mi a cél a megvásárlással. 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: az önkormányzat megvásárolja az ingatlant, 

bérlakásként kerül értékesítésre. 

 

Palicz István képviselő: megjegyezte, hogy a Thököly utcai ingatlannal kapcsolatos 

előterjesztést a bizottság megtárgyalta, kérte, hogy zárt ülésen kerüljön tárgyalásra.  

 

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 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 109/39/A/2 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1. fsz. 2. szám alatti 63 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú ingatlant 3.360.000,- Ft vételáron. 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 956/A/2 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Batsányi utca 1. 2. ajtószám alatti 65 m2 területű komfortos komfortfokozatú 

ingatlant. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1251/A/4 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 22. fsz. 4. ajtószám alatti ingatlant.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

meg az ingatlan-nyilvántartás szerinti 651 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Köztársaság utca 43. ajtószám alatti ingatlant.  

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

ingatlan-nyilvántartás szerinti 221/A/2 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, 

Kazinczy utca 114. 2. ajtószám alatti ingatlant.  

 

Induló licitár: 2.375.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

ingatlan-nyilvántartás szerinti 3979/2 helyrajzi számú, „kivett beépített terület” 

megnevezésű ingatlant. 

 

Induló licitár: 2.000.000,- Ft 

Kijelölt vevő: a liciteljárás során legmagasabb ajánlatot tevő pályázó 

 

 

 



21 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

el a 3594 helyrajzi számú kivett közterület megnevezésű ingatlanból 27 m2 alapterületű 

ingatlanrészt. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

ingatlan-nyilvántartás szerinti 1173 helyrajzi számú garázssoron található 1173/15 helyrajzi 

számú garázs melletti területre egy 17,5 m2 alapterületű garázsingatlan építéséhez. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy ingyenesen 

tulajdonba adja a 3748/2 helyrajzi számú, 4 m2 alapterületű kivett közút megnevezésű 

ingatlanát a Magyar Állam részére. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

a tulajdonában állóaz ingatlan-nyilvántartás szerinti 2921/A/5 helyrajzi számú, természetben 

Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 11. fsz. 5. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos 

komfortfokozatú ingatlanját Tóth Sándor tulajdonában álló sátoraljaújhelyi 1409/A/4 

helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Kossuth utca 17. 4. szám alatti 47 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú ingatlanra. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2022. (IV.27.) határozata 

önkormányzati vagyonhasznosításról  

 

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

elővásárlási jogával, és megvásárolja az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1484 helyrajzi 

számú, természetben Sátoraljaújhely, Kisfaludy utca 21. szám alatti 749 m2 alapterületű 

komfortos komfortfokozatú ingatlant 6.000.000,- Ft vételáron.  

 

 

 

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

tájékoztató elfogadására 
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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 11 tagja, 11 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

95/2022. (IV.27.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

13. Napirendi pont: Egyebek  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó előszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztésről lesz szó, megkérdezte dr. 

Terdik Sándor jegyző urat, hogy van-e kiegészíteni valója.  

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előző ülésen is tárgyalta a képviselő-testület a IV. számú 

fogorvosi körzet ellátását, akkor egy helyettesítései szerződés került megkötésre az orvossal, 

illetve a gazdasági társasággal. Ennek következő lépése az előszerződés megkötése, 

tekintettel arra, hogy az orvos az ANTSZ alapján mindennek megfelel, hogy ellássa a 

körzetet. A későbbiekben kerül majd megkötésre a végleges szerződés.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Csernai Ferencné képviselőt, hogy ismertesse a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságdöntését. 

 

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.  

 

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

elfogadásra javasolta a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó 

előszerződés 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 

96/2022. (IV.27.) határozata 

a sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó előszerződés megkötésére  

 

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

ellátási kötelezettséggel működő sátoraljaújhelyi IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan 

feladat-ellátási előszerződést köt a Dr. Dóra Kristóf fogorvost foglalkoztató Adamantin 

Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 3529 Miskolc, Bottyán János u. 

16., szolgáltató egyedi azonosítója: 031391) a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
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Felhatalmazta a polgármestert a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés 

megkötésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.  

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Zempléni 

Hiúzok Jégsport Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 

előterjesztés következik. Átadta a szót Dankó Dénes alpolgármester úrnak. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: az ülés előtt kiosztásra került a határozati javaslat és a 

megállapodás tervezet. Az idén először a Jégkorong Szövetség a TAO támogatási rendszerre 

lehetőséget biztosított a sportszervezetek számára, hogy a 2022/2023 idényre TAO 

támogatási forrást hívjanak le jégcsarnok, jégpálya üzemeltetésre. Korábban nem volt ilyen 

támogatás. Az elmúlt időszakban a klasszikus utánpótlás nevelés, a tárgyi eszköz beszerzés 

és beruházás támogatás volt, az utóbbi jégpálya építését jelentette.  

Az idén először hozták be ezt a formát, több más szakág szövetségénél is. A lényeg, hogy 

az adott létesítmény üzemeltetésének költsége 80%-át lehet fedezni a TAO támogatásból, a 

maradék 20%-ot saját erőből kell fedezni. Február 28-ig kell benyújtani a TAO támogatási 

kérelmeket, a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület eleget tett ennek. Addig, amíg a bírálat 

meg nem született, nem kezdtek beszélni az újszerű támogatási formáról, nem lehetett tudni 

mi lesz a kimenetele. Az elmúlt héten megkapták a határozatot a Jégkorong Szövetségtől, 

hogy támogatják a kérelmüket nemcsak az utánpótlás nevelés és a tárgyi eszköz beszerzésre 

vonatkoztatva, hanem a jégpálya üzemeltetésére is. Így lehetőség nyílik arra, hogy minden 

a jégcsarnok üzemeltetéséhez szükséges költséget fedezzen az egyesület, ezáltal az 

önkormányzatnak és a Kalandparknak nem kerülne semmibe a jégpálya üzemeltetése. 

Hozzátette, hogy komoly előkészítő munka is volt, igazgató úrtól bekérésre került az 

üzemeltetéshez kapcsolódó minden adat, amely az elmúlt években rendelkezésre állt, ennek 

alapján készült egy számítás, ami benyújtásra került pályázati konstrukcióban, mint 

támogatási kérelem, jóváhagyásra került, az összköltségből pedig levették a 20%-ot. Egy 

évre szólna a megállapodás, július 1-től következő év június 30-ig, ez pályázati programként 

is felfogható. Pozitív visszajelzés esetén, ha a jövőben is megmarad ez a támogatási forma, 

akkor hosszútávra is be lehetne erre rendezkedni. Úgy gondolta, hogy kísérleti év lenne az 

idei, a jégcsarnok üzemeltetéséhez szükséges humán erőforrást ebben az esetben az 

egyesületnek kellene biztosítani, átvételre kerülnének a dolgozók, munkaszerződést 

kötnének mind a Kalandparkkal is szerződésben állnak.  

A következő év feléhez közeledve szeretne beszámolni az üzemeltetési, működtetési 

tapasztalatokról, illetve lehetséges-e a jövőben tovább folytatni. Az előzetes számítások 

szerint 8 millió forint megtakarítást jelentene a Kalandparknak.  

Nehézség is van, mivel a támogatás elbírálásával nem utalják azonnal a pénzt, keresni kell 

olyan vállalkozásokat, akik társasági adó fizetésére kötelezettek, nyilatkoztatni kell őket ara, 

hogy a befizetendő társasági adójuk 80%-ig támogathatnak sportszervezeteket. Továbbá 

meg kell vizsgálni, hogy a maradék 20% önerőt miből áll össze. Úgy gondolták, hogy a nyári 

edzőtáborokból, közönségkorcsolya és egyéb bevételekből elérhető lenne. Kérte a 

képviselő-testület támogatását, valamint polgármester úr megköthesse a szerződést egy évre. 

Elmondta, hogy azért rövid és gyors az előterjesztés, mert egy hiánypótlást kaptak, amit 

rövid időben belül megoldani szükséges.  

 

Szamosvölgyi Péter polgármester kérte Palicz István képviselőt, hogy ismertesse a 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését. 
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Schweitzer Tamás képviselő: ismertette a Gazdasági, Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási 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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Zempléni Hiúzok Jégsport 

Egyesület közötti együttműködési megállapodás 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 

97/2022. (IV.27.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 

közötti együttműködési megállapodás megkötéséről  

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni Hiúzok Jégsport 

Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyta a határozat melléklete 

szerint.  

 

Felhatalmazta a polgármester a szerződés aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.  

 

 

 

Pasztorniczky István képviselő: javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal autóval történő 

megközelítését táblával kellene jelölni, akár külön a parkoló megjelölését a nem helyi 

ismeretekkel rendelkezők számára. Bizottsági ülésen is feltette kérdésként, a Károlyi 

lakótelepen felfestéseket látott az aszfalton, gondolta, hogy készülőben van valami. 

Válaszként kapta, hogy a derogációs pályázat kapcsán ott is lesz árokásás. Kérte, hogy a 

Zemplén Televízióban, a honlapon, vagy a rádióban legyen egy tájékoztatás, hogy hol és 

mikor várható a munkálatok megkezdése.   

 

 

Szamosvölgyi Péter polgármester: egyetértett a javaslatokkal, aki nem ismeri 

Sátoraljaújhelyt, az nehezen találja meg a hivatalt autóval. Megoldható a tájékoztatás.  

A következő ülésen egy tájékoztatást kér a fővállalkozótól és a kivitelezőtől a derogációs 

pályázat kapcsán. Jelzésre került, hogy két alvállalkozótól meg kell válni, mert munkások 

csengettek idősekhez, hogy pénzért bekötnék a rendszert, a bekötések a pályázatban benne 

van, valamint az árkok visszatömörítése nem megfelelően végezte az alvállalkozó.    

 

Palicz István képviselő: felhívta a figyelmet, hogy mindig vannak olyanok akik visszaélnek 

a helyzettel, ott is ahol nincs szükség kerítésen belüli munkálatokra. Sokszor kel elmondani, 

hogy pályázatban van minden, nem kell a lakosságnak fizetni ezért.  

 

Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy a megkezdett munkának menete az, hogy a 

kivitelezőnek kötelessége, hogy értesíteni kell az ott lakókat a munka megkezdése előtt. Úgy 

gondolta, hogy időben mindenki megkapja a tájékoztatást. A Károlyi, a Munkácsi, a Hajnal, 

Árpád, Kölcsey és a Vasvári utcát fogja érinteni a következő munkakezdést.   
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Mivel további észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, Szamosvölgyi Péter polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a nyílt ülést 10 óra 5 perckor berekesztette, 

majd zárt ülésen folytatták a munkát. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

dr. Terdik Sándor sk.        Szamosvölgyi Péter sk. 

           jegyző       polgármester 


