
A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

20/2019.(IX.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

21/2019.(IX.23.) határozata 

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt 

környezetvédelemért felelős szervek véleménye alapján, a Sátoraljaújhely Város 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan a környezetvédelmi 

felülvizsgálatot ne tartsa szükségesnek. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

22/2019.(IX.23.) határozata 

a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási 

munkákról, közvilágítási üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási 

karbantartási és javítási munkákról, közvilágítási üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

23/2019.(IX.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2019.(V.29.) 

határozatának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 104/2019.(V.29.) határozatának módosításáról szóló 

előterjesztést fogadja el, amely az alábbiak szerint változna: 



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

évi költségvetésében a szükséges önerő (saját forrást) biztosítja.” szövegrésze helyében a 

következő szövegrész lép: 

„A pályázat elnyerése esetén a Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város önkormányzata 2019-

2020. évi költségvetésben a szükséges önerőt (saját forrás) biztosítja”. 

 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

24/2019.(IX.23.) határozata 

a Sátoraljaújhely Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a 

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményeként 5 év 

időtartamra, 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig a Sátoraljaújhelyi 

Városellátó Szervezet igazgatói feladatainak ellátására Páles Gábort javasolja. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

25/2019.(IX.23.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

döntött arról, hogy a Hecske utca aljára az Ady Endre utca felőli végére egy egyirányú utca 

közúti jelzőtábla a tetejére pedig egy behajtani tilos közúti jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. 

 

A Bizottság 4 igen és 1 tartózkodással szemben– az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

26/2019.(IX.23.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

döntött arról, hogy a Csokonai utcában várakozni tilos kivéve lakó kiegészítő táblával kerüljön 

kihelyezésre. 

 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

27/2019.(IX.23.) határozata 

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

döntött arról, hogy a Losárdi Zsuzsanna utcán található játszótér bejáratához személygépkocsi 

behajtást gátló oszlopot helyezzenek el. 

 



A Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

28/2019.(IX.23.) határozata 

a Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj és Közszolgálati Díj adományozásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2019. évben a  

- Díszpolgári Címet posztumusz néhai Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző és dr. 

Estók József nyugalmazott dandártábornok, 

- Pro Urbe Díjat dr. Bodnár Sándor borász és dr. Lenár György nyugalmazott erdészeti 

igazgató, 

- Közszolgálati Díjat a Magas-hegyi Turisztikai Sportközpont dolgozói  

részére adományozza. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2019. októbert 23. 

 

 

            Kracson Norbert sk. 

                      Bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Rákné Ungi Amanda sk. 

jegyzőkönyvvezető 
 


