
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült:  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Városüzemeltetési    

Bizottsága nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza gróf Andrássy Gyula Terem 

        (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 10. napján 9 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 
 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag  

 

Az ülésről távol volt:  

Dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja 

 Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető 

 Bartus Tímea Műszak és Vagyongazdálkodási osztályvezető  

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

 dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási osztályvezető 

 Bartus Tímea Műszak és Vagyongazdálkodási osztályvezető 

  

Jegyzőkönyvvezető: Obráz Béláné  

 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Városüzemeltetési Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek módosítási javaslata az ülés napirendjével 

kapcsolatban.  

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatosan  módosítási javaslat nem hangzott el, ezért az 

Elnök szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal  

egyhangúlag  elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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Napirend 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

fejlesztési, gazdasági programjának elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására  

Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák kihelyezésére  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-

e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy ki készítette az anyagot, kik vettek részt 

benne, a képviselő-testület véleményét kérdezték-e előzetesen, a program melyik részét 

véleményezi a Városüzemeltetési Bizottság, megjegyezte, hogy valószínűleg nem. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy polgármester úr az előterjesztő, az anyag 

készítője. Előre tekintő programról, annak megvalósításáról van szó.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy múlt év tavasszal elkészült egy több mint 50 

oldalas hasonló anyag, több köztiszteletben álló személy lett bevonva különböző témákban és erre 

épült a program.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy van-e közvilágítási terv, program, 

szerződés. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Elmondta, úgy tudja hogy van  közvilágítási szerződés, a 

közeljövőben lesz újra kötve, tárgyalás alatt áll, folyamatban van.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy van-e a helyi közösségi közlekedés 

fejlesztésére vonatkozóan elképzelés, szerződés, igényfelmérés, mert az anyagban nincs róla szó. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy beletartozhat az elektromos kerékpárok 

telepítése, a gumikerekes kisvonat, egyébként a Volán végzi a helyi közlekedés szervezését is.  



3 
 

 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a taxiszolgáltatás bele tartozik-e a helyi 

közösségi közlekedési feladatkörbe, lehet-e jogilag szabályozni.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Úgy gondolta, hogy nem, kijelölve lettek a drosztok, nem 

jeleztek problémát a taxisok.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy a megvalósult közlekedésfejlesztési pályázat 

kapcsán kérték, hogy legyen egyértelműen kijelölve a taxisok helye és táblával ellátva.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Megkérdezte Pasztorniczky képviselő urat, hogy miben látja a 

szabályozást. A taxi szolgáltatókat valamilyen helyi szabályozás alá vonni, ösztönözni, vagy 

kötelezni arra, hogy milyen időintervallumban álljanak rendelkezésre.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy a szolgáltatást mikor kellene nyújtani, mert 

az esti órákban már nincs taxi a városban, sem az állomáson. Telefonszám kihelyezése kellene a 

taxiállomáson, a vasútállomáson. Továbbá megkérdezte, hogy a gépjárműforgalom könnyítésére, 

a sebességkorlátozások megszüntetésére van-e valamilyen szándék.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Elmondta, hogy ennyi év alatt van tapasztalatuk a taxisoknak, 

csak tudják mire van igény. Megoszlanak a vélemények, többször áttekintésre került a közlekedés 

rendje, első a biztonság, javaslatok vannak, melyek megtárgyalásra kerülnek.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a város forgalomtechnikai tervének 

felülvizsgálatát erre az évre irányozták elő. Elmondta, hogy a bizottság tagjai akkor is ha a KRESZ 

kapcsán rendelkeznek ismeretekkel a forgalomtechnikai kérdések szakmai és szakértői kérdések, 

a bizottság e tekintetben laikusnak tekinthető. A társadalmi érdekek és a bizottsági döntési 

kompetencia akkor  kerek, ha friss áttekintett, szakértők által jóváhagyott forgalomtechnikai terv 

támasztja alá. A jövőben így készüljenek az előterjesztések. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy milyen programja van az 

önkormányzatnak az elkerülő út megépítésére.  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Elmondta, úgy tudja határon átnyúló program van erre 

benyújtva, állami tulajdon, nem önkormányzati kompetencia, annyit lehet tudni, hogy Szlovákiára 

várnak.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy lehet-e a Ronyva árapasztó által 

elválasztott utcákat rehabilitálni, gondol a Dózsa György utcára, az uszoda megközelítése, közúti 

híd építésére gondolt.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a városnak 17 hídja van, plusz a Köztársaság utca 

cégén a „senki hídja”. Képviselő úr ismeri a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 

5/2004. (I. 28.) GKM rendeletet, mely szerint a hidak felülvizsgálata az önkormányzat feladatát 

képezi, hidanként 300-400 ezer forint költséggel. Híd létesítése pedig, ha forgalom technikailag 

indokolt, akkor is nagy költségekbe kerül.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy középtávú tervek között, remények szerint 

megújul az uszoda, vízilabda mérkőzések esetén jelenleg is probléma a parkolás. Nem tudja 

elképzelni a hidat, mert a jelenlegi parkoló is megszűnhet a híd elkészítésével. Úgy gondolja, hogy 

a másik híd felé lehetne egy lehetőség, összekötni a Csokonai, Kinizsi utcákat egy úttal. 
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Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy a Ronyva árapasztó menti területek 

rendezésre kerülnek, megkérdezte, hogy közvilágítás, sétányok kialakítása lehetséges-e és mikor.  

A távhő ellátás fejlesztésére van-e valamilyen koncepció, bővítésére, újabb intézmények 

bevonására.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy a Károlyi Mihály utca mögötti szakaszon 

elindult a folyamat, a 7-9. számnál a bérház mögött új kerítés és sétány kialakításra került, a 

közösségi kert pályázat kapcsán, mely befejeződött december 31. előtt. Terv van, hogy az 5-3-1. 

szám felé is megvalósuljon az ottlakóknak olyan terület biztosítása, mely megfelelőbb.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Véleménye szerint, a jelenlegi program nem felel meg a 

törvényi követelményeknek, javaslatot tett, hogy ne fogadják el, hanem első olvasatként 

tárgyaljanak róla, és a következő ülésen, vagy a törvényes határidőben április 23-ig fogadják el a 

végleges változatot. Elmondta, hogy az Mötv. 116.§ pontjaihoz kapcsolódóan tette fel kérdéseit.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a helyi önkormányzat jegyzőjének kompetenciája 

törvényességi észrevételt tenni. Képviselő úr elmondhatja véleményét. Látható, hogy a jogalkotó 

egy keretbe foglalással írja körül, hogy mi az a tartalom amit üdvösnek talál és mire kell kitérni. 

A gazdasági programot áttekintve abban program jelleggel fellelhetőek, a gazdasági program 

különféle fejezetei tartalmaznak különféle információt, a gazdasági program az elején rendez is. 

Az hogy bármely képviselő hogy struktúrálná, nem törvényességi kérdés. Úgy gondolta, hogy a 

valósággal és a tényleges feladatokból kell kiindulni, a feladatok tekintetében a kötelező és az 

önként vállalt feladtok tekintetében az SZMSZ szabályozza. Elmondta, hogy törvényességi 

problémát nem lát az anyaggal kapcsolatban, ha úgy látja a bizottság újra tárgyalhatja, a hat hónap 

még nem járt le, törvényesen tud még később foglalkozni az anyaggal.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

Pasztorniczky István bizottsági tag javaslatát. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 1 nem szavazattal, 

5 tartózkodás mellett elutasította Pasztorniczky István bizottsági tag javaslatát, miszerint 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági 

programját  ne fogadják el, hanem első olvasatként tárgyaljanak róla, és a következő ülésen, vagy 

április 23-ig fogadják el a végleges változatot. 

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági 

programról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen és 1 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Városüzemeltetési  Bizottsága  

9/2020. (II.10.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, 

gazdasági programjának elfogadásáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési  

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló fejlesztési, gazdasági programjának 

elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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2. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely 

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

rendelete módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-

e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.20.) 

önkormányzati rendelet évente négy alkalommal kerül módosításra, ez a negyedik, jogszabályi 

előírást teljesít a Képviselő-testület, valamint megnyílik a jogi, technikai út a zárszámadási 

rendelet elfogadásához. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal 

– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Városüzemeltetési  Bizottsága  

10/2020. (II.10.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési  

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
 

 

 

3. napirend 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-

e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Kérdések, vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a Városellátó Szervezet 

költségvetésében a közutak, járdák üzemeltetése, a zárszámadásban is miért 0 forint van jelölve.  
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Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy ez egy technikai jellegű elszámolás, az 

eredeti előirányzatban nem szokták tervezni a Városellátó Szervezetnek, ugyanis az önkormányzat 

költségvetésében kapnak rá normatívát a központi költségvetésből. Ennek az összege minden 

évben változik, nagyságrendje kb. 16 millió forint. A normatíva végleges számainak 

megállapításakor realizálódik, mindig a módosított előirányzattal kerül be a Városellátó Szervezet 

költségvetésébe, természetesen végeznek ilyen jellegű feladatokat.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el.  

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Városüzemeltetési  Bizottsága  

11/2020. (II.10.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési  

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el.  

 

 

 

4. napirend 

Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák kihelyezésére  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, hogy van-

e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy az anyag elkészítése után polgármester által tartott 

közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos megbeszélésen hangzott el, hogy még három helyen 

szükséges a kamerák kihelyezése, az Árpád utcán, melynek pontos helyét még nem lehet tudni, a 

Kossuth utcának a Hősök teréhez kapcsolódó végéhez közelebb, valamint a Kölcsey és a Kisfaludy 

utcák környékén lenne indokolt, továbbá a Hajnal utca és a Munkaügyi Központ területe. A 

kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy megújultak illetve felülvizsgálatra került a kihelyezésük. 

Az előterjesztés azt célozza, hogy a meglévő és a kibővített kamerahálózatot hagyja jóvá a 

Képviselő-testület. Ha a döntés megszületik, akkor a kamerák éles üzembe kerülnek és üzemelteti 

az önkormányzat.  

 

Kérdések, vélemények következtek.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: Elmondta, hogy a honlapon nem talált előterjesztést a 

letölthető anyagok között, később kerülhetett feltöltésre.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a táblázat került később feltöltésre, mert nem volt 

pontos a közterületek megjelölése, sem szakmailag, sem a jogbiztonság szempontjából nem állta 

volna ki a próbát. Elmondta, hogy ha a bizottság tagjai kérik, e-mailban kiküldésre kerülhet az 

anyag.  

 



7 
 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: Elmondta, hogy 32+3, így 35 kameráról beszélnek és kell 

dönteni. Fix kamerákról van szó, sokkal jobb felbontással. A kivitelező jelezte, hogy praktikusabb, 

ahol szükséges 2 kamerával legyen ellátva a terület.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy a Főkapitányságon a múlt héten tárgyaltak, a 

Közterületfelügyelet és a kamerák felett és ellenőrzést gyakorló szakmai szervezetnek is az az 

álláspontja, hogy 2 kamerával olyan szöget kell bezárni, hogy a beláthatóság meglegyen és ne 

legyen holt tér.  

 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a 32 kamerát tartalmazó 

eredeti táblázat esetén, kiesett-e valamelyik kamera régi helyekről, vagy egyébként is ez a 32 

kamera volt.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: Elmondta, hogy csökkentésre nem, bővítésre került sor, a 

Rendőrkapitányság sem érkezett visszajelzés, hogy valahol felesleges lenne, valamint a honlapon 

közzé kell majd tenni.  

 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7 § (3) bekezdése alapján a közterületi 

térfigyelő kamerák kihelyezését, illetve a meglévő térfigyelő kamerák cseréjét, illetve mindezen 

eszközök jövőbeni üzemeltetését az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  

Városüzemeltetési  Bizottsága  

12/2020. (II.10.) határozata  

közterületi térfigyelő kamerák kihelyezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési  

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 7 § (3) bekezdése alapján a közterületi térfigyelő kamerák kihelyezését, 

illetve a meglévő térfigyelő kamerák cseréjét, illetve mindezen eszközök jövőbeni 

üzemeltetését az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy több egyebek napirendi pont nem hangzott el, Schweitzer Tamás bizottsági 

elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9:35 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                       Schweitzer Tamás sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítő                    bizottsági elnök 


