J e g y z ő k ö n y v
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága nyílt
üléséről.
A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth
tér 5.)
A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 6. napján 9:00 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
Dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag
Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztályvezető
dr. Dsupin Róbert a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya
Gombos Péter a Polgárőr Egyesület elnöke
Kaibás László Hatósági és Közterület- felügyeleti Osztályvezető
Szabadka Sándor Engie Magyarország Kft. képviselője
Páles Gábor a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója
Tanácskozási joggal megjelentek:
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző
Tagainé Fabók Tímea Költségvetési és Gazdálkodási Osztályvezető
dr. Dsupin Róbert a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya
Kaibás László Hatósági és Közterület- felügyeleti Osztályvezető
Páles Gábor a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet igazgatója
Az ülésről távol volt:
dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Gombos Péter a Polgárőr Egyesület elnöke
Szabadka Sándor Engie Magyarország Kft. képviselője
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Réka
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Városüzemeltetési Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 7 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett arra, hogy dr. Dsupin Róbert rendőrfőkapitány kérésére a rendőrség beszámolója legyen
az 1. napirendi pont, amint megérkezik Páles Gábor a Városellátó Szervezet igazgatója, akkor a
Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről szóló beszámolóját hallgatnák meg,
majd a meghívó szerinti sorrendben haladjanak tovább.
Pasztornicky István bizottsági tag: jelezte, hogy 9:45 órakor távoznia kell.
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Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban, egyéb javaslat nem hangzott el, ezért az elnök
szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását
S z a v a z á s : A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság szavazáskor jelen lévő
7 tagja, 7 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend
1. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány, Gombos
Péter Polgárőr Egyesület elnöke, Kaibás László osztályvezető
2. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és Páles Gábor igazgató
3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
rendeletének megalkotására
Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
6. Előterjesztés a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésében foglalt
kötelezettségek végrehajtásáról
Előterjesztők: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző és Engie Magyarország Kft. képviselője Szabadka
Sándor
7. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző
Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza
1. napirendi pont
Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről
szóló beszámoló elfogadására
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: megköszönte a lehetőséget és elmondta, hogy az erőszakos
bűncselekmények elkövetése a városra nem jellemző. Már nagyon régen történt rablás, aminek örül,
visszaesett a betöréses lopások száma. Alkalmi lopások előfordulnak, de hosszú évek óta ez az egyik
olyan év, amikor ilyen kevés bűncselekmény történt. Megemlítette, hogy tíz évvel ezelőtt több, mint
100 bűncselekményben indítottak nyomozást havonta, 1241 bűncselekmény történt, tavaly óta 60 alatti
a havi átlag. Ez az év azért érdekes, mert volt egy veszélyhelyzet, ami a közbiztonságnak jót tett, tehát
abból a szempontból, hogy az emberek otthon voltak az alkalmi lopások kevésbé voltak jellemzőek.
Mivel közterületen sem lehetett tartózkodni, ez a garázdaságok számát is csökkentette. Reméli, hogy
ez a veszélyhelyzet megszűnésével nem fog visszaállni. Problémaként említette, hogy rengeteg fiatal
kollégájuk van, akik tapasztalatlanok, sok időbe telik az ő betanításuk, de dolgoznak ezen.
Elmondása szerint a kábítószer helyzet az, ami a legfontosabb kérdés, városi, megyei és országos
szinten is. Ezek az új pszichoaktív anyagok, vegyi származékok, amelyek fogyasztása szabálysértésnek
minősül. Ahhoz, hogy eljárást tudjanak kezdeményezni, el kell jutniuk a kereskedőig, mivel ezeknek
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az anyagoknak az árusítása és kereskedelme számít bűncselekménynek. Elmondása szerint nagyon
könnyen és olcsón beszerezhetőek ezek az anyagok akár internetes csatornákon keresztül is. Azok, akik
rászoknak ezekre a szerekre hamarabb követnek el különböző más bűncselekményeket. A felderítés 3
féle módszerrel történik, bejelentéseket kapnak, amelyeket szelektálnak és kivizsgálnak,
házkutatásokat tartanak és tesztelnek. Van olyan módja, amikor tematikusan egy-egy emberről tudják,
hogy milyen szerekkel kereskedik, vagy él és azokat az embereket figyelik, és eredményt produkálva
érik tetten. A harmadik módszert több hónapos felderítő munka előzi meg. Ezen esetekben
bizonyítékokat keresnek.
Közlekedésbiztonsági szempontból ugyanaz jellemző, mint a tavalyi évben. Egy halálos baleset történt.
Megemlítette az iskolaőrök szerepét, ami a városban négy iskolát érint (Jókai, Esze, Trefort, Kossuth).
Ezeken kívül a három bodrogközi iskola lesz érintett: Cigánd, Ricse és Tiszakarád településeken.
Támogatja azt a döntést, hogy olyan személyek kerüljenek ezekre a posztokra, akiket az igazgatók és
a tantestület is elfogad. Szeretné, ha ennek köszönhetően kevesebb probléma lenne az iskolák
környékén. Az iskolaőröknek az lesz a feladata, hogy ha bármilyen jelzést kap a tantestülettől,
lakosoktól, szülőktől, gyerekektől, azt megfelelően lereagálja. Kiemelte azt, hogy eddig egyik
iskolában sem volt olyan ügy, ami büntető ügy lett volna.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző megjelent a teremben 9:10 perckor.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök megköszönte a kiegészítést, megkérdezte, hogy van-e valakinek
kérdése a beszámolóval kapcsolatban.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy arról értesült, hogy a megyei rendőrfőkapitány,
dr. Vereckei Csaba dandártábornok áthelyezésre kerül, és az lenne a kérdése, hogy ez jelent- e
valamilyen változást a rendőrségnél, van-e már utódja.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: elmondta, hogy a belügyminiszter úrnak van egy olyan
álláspontja főkapitányokra vonatkozóan, miszerint 10 éven túl kétszer 5 évre történik a kinevezésük és
úgy gondolja, hogy ha 10 év alatt valaki jól dolgozott egy helyen, az megérdemli, hogy megismerjen
egy új helyet, ahol többet tud segíteni. A főkapitány már 13 éve volt a pozíciójában, és szeptember 1től áthelyezésre kerül Zala megyébe. Mecser Tamás külügyi helyettes lesz megbízva a főkapitányság
vezetésével. Úgy gondolja, nem lehet más jellegű változásokra számítani.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e másnak is kérdése.
Kracson Norbert bizottsági tag: megköszönte rendőrkapitány úrnak a részletes tájékoztatást, és
elmondta, hogy a kábítószer problémával kapcsolatban lenne egy kérdése. Mégpedig az, hogy tudna-e
mondani egy konkrét példát a második esetre, amit említett.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: elmondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy feladják a küzdelmet,
hanem dolgoznak rajta, hogy elkapják a terjesztőt.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy lenne még egy kérdése, hogyha egy fogyasztó új
pszichoaktív anyagot fogyaszt, akkor az csak szabálysértésnek minősül-e.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: elmondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy van olyan
szakember, aki azt vizsgálja, hogy hogyan változik ezeknek a szereknek az összetétele. Ez egy iparág
lett. Küzdenek ezzel és ez a küzdelem folyamatos. Eredmények vannak, de mindig van új, aki betör a
piacra, és ha lekötnénk a hasznos energiáját ezeknek a fogyasztóknak, akkor nem biztos, hogy lenne rá
igény. Ha például Sárospatakon elkapnak valakit, akkor megváltozik a szállítás iránya és lehet, hogy
Újhelyen keresztül szállítják majd.
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg véleménye valakinek ezzel
kapcsolatban.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy az lenne a véleménye ezzel kapcsolatban, hogy
mivel most már a rendőrségnél van a szabálysértés talán hatékonyabban fog működni. Úgy gondolja,
hogy van igény ezeknek a szereknek az eladására, mert van rá kereslet. Úgy gondolja, hogyha az
összeghatárokat a maximumhoz közelítve szabnák ki, akkor kevesebb lenne a potenciális vevők száma.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: elmondta, hogy szabálysértési vonalon, megyei szinten az átlag
felett vagyunk, ami nem feltétlenül a pszichoaktív anyaggal visszaélők miatt van. Elmondta, hogyha
fiatalkorú az elkövető, aki önálló keresettel nem rendelkezik, akkor nagyon nehéz olyan büntetést
kiszabni, ami ehhez vezetne.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a véleményével kiegészítené a beszámolót, ami
az, hogy jó pár éve kerül a bizottság elé ez a beszámoló és a trendeket nagyon jól lehet látni ebből a
beszámolóból és végig lehet követni, hogy van egy olyan szegmense a bűnelkövetésnek,
szabálysértéseknek, amelyek örvendetesek, mert csökkennek. Lehet, hogy azért, mert ezek már nem
kifizetődőek és kevesebb rá a kereslet, hogy valaki egy pénztárcát kilopjon a boltban valakinek a
zsebéből, ennél jövedelmezőbb praktikákkal foglalkoznak, vagyis megnő a más típusú
bűncselekményeknek a száma, ami látszik az előző évek beszámolóiból is és egyre inkább erősödni
látszik. Összességében, ami a számokat illeti nagyon jó helyen lakunk, mert, ha a százalékokat nézzük,
akkor az 15% növekedés a tavalyihoz képest, de ez az esetszámban lehet, hogy csak egy-kettő.
Megemlítette, hogy bár hektikus az előző évekhez képest a balesetek száma, talán 2019-ben nőtt 2018hoz képest, de addig is csökkenő trend volt megfigyelhető. Az ittasság, jobbkéz-szabály, relatív
gyorshajtás is kevés esetszámban nézve.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: elmondta, hogy elnök úr jól látja a trendeket, nyilvánvaló, hogy
a bűnözés mindig jövedelmező tevékenységet jelent. Megemlítette, hogy 20 évvel ezelőtt az orrgazda
a betörésből származó dolgokat felvásárolta, továbbadta, ez minimálisra csökkent, 20 évvel ezelőtt
voltak gépkocsi lopások, feltörések, ezek mára eltűntek, ellenben a pszichoaktív anyag egy bizonyos
elkövetői körnek jó jövedelmezőséget jelent. A másik, hogy az interneten történő csalások száma is
megnövekedett ez pedig nehézségeket okoz a nyomozás során, olyan jellegű nyomozásokat kell
folytatniuk, amelyek 10 éve elképzelhetetlenek voltak.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány: megemlítette, hogy volt egy olyan nyomozásuk, ami 13 rendbeli
lopással, alkalmi lopással kapcsolatos. A nyomozás során találtak többek között traktort, fűkaszát,
fűnyíró traktort. Az elkövető egy szlovák férfi volt. Az ügy annyira széleskörű volt, hogy kénytelenek
voltak az Ügyészséget is bevonni a nyomozásba.
Kracson Norbert bizottsági tag elhagyta a termet 9:25 perckor.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megköszönte parancsnok úrnak a munkáját és további sok sikert
kívánt.
Pasztorniczky István bizottsági tag: megemlítette, hogy a másik két előterjesztőnek is jelen kellene
lennie a témakörben, mivel a Közterület-felügyelet és a Polgárőr Egyesület beszámolóját is tárgyalniuk
kell.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy azt javasolja, hogy szavazzanak külön mert
Kaibás László osztályvezető a Közterület –felügyelet beszámolója kapcsán később érkezik, ezért azt
javasolja, hogy most a Rendőrkapitányság beszámolójáról szavazzanak, majd amint megérkezik
osztályvezető úr, folytassák a napirend tárgyalásával.
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Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát,
miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről
szóló beszámolóját fogadják el.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag- elfogadta és az alábbi határozatot hozta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
13/2020.(VII.6.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját fogadja el.
2.napirendi pont
Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte Páles Gábor igazgató urat és megkérdezte, hogy vane kiegészítenivalója a beszámolóval kapcsolatban.
Páles Gábor igazgató: üdvözölte a bizottság résztvevőit, elmondta, hogy komplex anyagot sikerült
összerakniuk a tavalyi évre, az idei évről pedig a következő évben számolnak be, nincs kiegészíteni
valója.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy neki lenne kérdése, egyrészt az, hogy jól tudjae azt, hogy a csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése a Városellátó Szervezet feladataihoz tartozik e, a
másik pedig hogy a közút üzemeltetést a Városellátó Szervezet látja-e el, a harmadik a Károlyi
lakótelep zöldövezet fenntartásával kapcsolatos.
Páles Gábor igazgató: elmondta, hogy a csapadékhálózat üzemeltetése a Városellátó Szervezet
feladata, az úthálózaté viszont nem. Az úthálózatban csak közreműködnek, ha kapnak egy
megrendelést útjavításra, azokat elvégzik, útellenőri szolgálatot nem üzemeltetnek.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az lenne a kérdése, hogy a Májuskút utca környékén láttak
felfestéseket, azok a Városellátó Szervezet megrendelt munkái vagy külső cég végzi-e el, mert fel van
festve, de lekopik, és nem végzik el a munkát.
dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány elhagyta a termet 9:32 perckor.
Páles Gábor igazgató: elmondta, hogy ezt külső cég végzi és azért történik ez, mert a pénzügyi keretet
megállapítják, amiből a kátyúzást végre kell hajtani, ezek a foltok a felmérési jelleghez tartoznak, tehát
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bejelölik azokat a foltokat, amiket javítani kellene, erre adnak árajánlatot és ezután kiderül, hogy mi
fér bele a keretbe.
Kracson Norbert bizottsági tag és Kaibás László osztályvezető megjelent a teremben 9:33 perckor.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg véleménye valakinek ezzel
kapcsolatban.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy neki nem véleménye, hanem kérése lenne, az elmúlt
időszakban extrém időjárási körülmények alakultak ki, például a Károlyi lakótelepen a pár éve
elkészült új csapadékvíz-elvezető rendszer jól működött a korábbi időszakhoz képest, sajnos így, hogy
a Ronyva vízállása 65mm, ami egy éjszaka alatt esett le, komoly problémát okozott és ennek kapcsán
azt kérné Igazgató Úrtól, hogy azokat a dolgokat, amelyeket a lakók kihelyeztek, mert eláztak, a
Városellátó Szervezet szállítsa el.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy a csapadékcsatorna-hálózat súlyos gondot jelent
az eső kapcsán. A testületi ülésen kiemelt témaként szerepelni fog. Azt gondolja, hogy valaki nem
megfelelően látta el a feladatát akár a csapadékcsatorna-hálózat méretezésénél, akár az üzemeltetésénél.
Úgy gondolja, hogy nem normális dolog, főleg a város közepén, hogy ármentesített területen
rendszeresen elönti a garázsokat a csapadékcsatorna. Megemlítette az aluljáró estét is, úgy gondolja,
hogy annak az üzemeltetője nem a Városellátó Szervezet, viszont ott ugyanaz a probléma keletkezett.
Nem tudja, hogy kivitelezési, vagy üzemeltetési hiba-e.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: véleménye szerint az elmúlt időszakban nem záporeső esett,
hanem ugyanannyi csapadék esett egy éjszaka alatt, mint amennyi az elmúlt hétben összesen. Nem a
csatornahálózat, vagy a Városellátó szervezet nem normális, nem a kezelő nem normális, hanem az
időjárás nem normális. A falvakban sem a városellátó szervezetek végzik ezeket a munkákat, hanem
mindenki a kitakarítja a saját háza előtt lévő árkot. A háza előtt amerikai stílusú kert van, ami azt jelenti,
hogy nincs gyep, ami megfogná a csapadékot ezért neki kellett az esőzés után a sarat eltakarítani az
útról.
Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát,
miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi
Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről szóló beszámolót fogadják el.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
14/2020.(VII.6.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi tevékenységéről, teljesítéséről szóló előterjesztést
fogadja el.
Tekintettel arra, hogy Kaibás László Hatósági és Közterület- felügyeleti Osztályvezető megérkezett, a
Városüzemeltetési Bizottság az 1. napirendi pont tárgyalásával folytatta az ülést.

7

Kaibás László osztályvezető: elmondta, hogy annyi lenne a kiegészíteni valója, hogy a járőrökkel
való járőrözés a pandémia helyzet idején szünetelt, mert a rendőrök ezt kérték, de amint a helyzet e
tekintetben normalizálódik visszaállnak és folytatják a közös járőrözést.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy véleménye szerint a közterület felügyelet
illetékessége a guberálás, amit sajnos nem sikerült megállítani, tehát a konténeres hulladéktárolókból
sokan életvitelszerűen guberálnak, turkálnak. Az lenne a kérdése, hogy mit kíván tenni ez ügyben a
közterület-felügyelet.
Kaibás László osztályvezető: elmondta, hogy csak akkor tudnak intézkedni, ha rajtakapják az adott
illetőt, aki a szeméttároló edényben, konténerben turkál, hiszen ez jogtalan eltulajdonításnak minősül,
ami szabálysértési feljelentést von maga után. Tekintettel arra, hogy ezt csak akkor tudják, ha az illetőt
rajtakapják a guberáláson, ha éppen akkor nincs ott felügyelő, akkor nem tudnak. Sűrűbben figyelik a
konténeres hulladékgyűjtőket. Június 1-től elindult a délutáni szolgálatteljesítés, tehát 14-től 24 óráig
vannak jelen a kollégák kimondottan a lakótelepek, játszóterek környéke van megjelölve számukra
célterületként a sétáló utca mellett.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az lenne a kérdése, hogy milyen tapasztalatok
voltak a pandémia alatt, a város egész területén. Másik kérdése pedig az lenne, hogy az esőzések
végeztével a kaszálások, felszólítások megtörténnek-e. Következő kérdése a virágokkal kapcsolatos,
hogy járnak e a közterület felügyelők és készítik-e a fényképeket. Megemlítette, hogy már többször
adott be mind a közterület-felügyeleti osztályra, mind a Műszaki Osztályra levelet a Losárdi lakótelep
játszótérre való behajtással kapcsolatosan, észrevételei szerint még mindig nem történt intézkedés.
Kracson Norbert bizottsági tag elhagyta a termet 9:44 perckor.
Kaibás László osztályvezető: elmondta, hogy a Losárdi lakótelep játszóterére azért nem lettek
kihelyezve az oszlopok, mivel nem játszótér és nem zöld terület, tehát az a rész ahol az autók szoktak
parkolni, az a rész egy út, amit ugyan benőtt a fű. Ahogy bemegyünk az épület mögött, azt azért
csinálták annak idején, hogy az emberek a tüzelőt hátulról betudják hordani.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ilyen már nincs.
Kaibás László osztályvezető: elmondta, hogy amikor ő is járt ott, pont akkor álltak be oda autót
takarítani, a pincéből lógatva ki a hosszabbítót a porszívóhoz. Elmondta ott a hölgynek, hogy azért
mentek, hogy lezárják és hatalmas volt a felháborodás. Ami a zöldterületen történő parkolást illeti, nem
tudják hogy zöldterület rongálásnak minősül-e hogy oda parkolnak az autókkal. Volt egy korábbi helyi
rendelet, ami a zöld területen történő megállást szankcionálta és lehetőséget adott arra, hogy
közigazgatási bírsággal sújtják azt az elkövetőt, aki zöld területen parkol. Ez a rendeletmódosítás
kapcsán kikerült, így most már nem tudnak közigazgatási bírságot kiszabni. A rendőrség felé
szabálysértési feljelentés azért nem tehető, mert egyeztettek a rendőrökkel, akik azt mondták, hogy ez
nem minősül szándékos rongálásnak, tekintettel arra, hogy akkor minősül szándékos rongálásnak,
hogyha azzal a célzattal áll a fűre, hogy azt kitapossa, ha nem azzal a céllal, hanem azért mert parkolni
akarok, akkor az nem valósítja meg a szándékos rongálás szabálysértést, tehát nem fognak eljárni benne.
Azt javasolja, hogy ha van rá mód, akkor ezt vissza kell venni a rendeletek közé, hogy legyen jogkörük.
A virágos városért keretein belül a felügyelők járják a várost, mindenkinek van körzete, fotózzák. Az
a tapasztalat, hogy rendszeresen rákérdeznek a kollégákra, hogy hogy állnak. Mindenki azt mondja,
hogy sokkal kevesebb a kihelyezett virág, mint a korábbi években. A pandémia helyzetre vonatkozóan
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húsvét környékén volt egy kis probléma az üzletek nyitva tartásával kapcsolatban. Volt egy rendelet,
hogy mi lehet nyitva és mi nem, hogy lehet kiszolgálni az állampolgárokat. Volt egy kis probléma, de
helyre kerültek a dolgok. Az állampolgárok fegyelmezettek voltak, a kezdeti nehézségeket leszámítva
problémamentes volt.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy szeretné megköszönni osztályvezető úrnak a
tájékoztatását. Az volt a kérése a guberálással kapcsolatban, hogy napi szinten ellenőrizzenek azért,
hogy szokjanak le erről az emberek. Sajnálja is őket, de úgy gondolja, hogy ez nem állapot.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy valóban fontos ez a problémakör, lehet, hogy
elkellene indítani egy kampányt a guberálásnál, mint az illegális szemétlerakásnál. Számítana a
lakosság segítségére is ebben a témában.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte osztályvezető úrtól, hogy megkapta-e a levelet,
amit a Zemplén- Lakásszövetkezetnek válaszolt.
Kaibás László osztályvezető: elmondta, hogy megkapta, és még aznap kiadta a felügyelőknek, hogy
ellenőrizzék a Bercsényi utcát.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: véleményezésképpen megkérdezte, ha tényleg van ilyen útvonal,
akkor az neki, mint elnöknek legyen a kezében, hogy konkrét adatokkal tudjon szolgálni az ilyen
megkereséseknél.
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-felügyelet
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját
fogadják el.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag- az alábbi határozatot hozta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
15/2020.(VII.6.) határozata a Közterület-felügyelet közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság
javítása érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Közterület-felügyelet a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolóját fogadja el.
Gombos Péter a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület elnöke nem jelent meg így kérdés és vélemény
nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság a
Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolóját tudomásul vette.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag- az alábbi határozatot hozta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
16/2020.(VII.6.) határozata
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a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága a Sátoraljaújhelyi Polgárőr
Egyesület a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolóját tudomásul vette.
4.napirendi pont
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló
rendeletének megalkotására
Pasztorniczky István bizottsági tag elhagyta a termet 9:56 perckor.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte osztályvezető asszonyt és megkérte, hogy mondja el
az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészíteni valóját
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy sok mindent nem fűzne hozzá az
előterjesztéshez, mivel részletesen tartalmazza a zárszámadás számait és az indoklásokat is. Annyit
elmondott, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget téve készítették el a zárszámadási rendelet tervezetet.
A pandémia helyzet itt is éreztette hatását, hiszen április 30-ig kellett volna elfogadni, április 5-én
azonban megjelent a kormányrendelet, ami lehetőséget adott az önkormányzatoknak és a képviselőtestületnek, hogy csak a veszélyhelyzet végét követő 30 napon belül fogadja el, illetve léptesse hatályba
a zárszámadási rendeletét, mivel június 18-án kihirdetésre került a veszélyhelyzet eltörléséről szóló
törvény, így elkészítették a zárszámadási rendelet-tervezetet, a benne szereplő számok megegyeznek a
Kincstár részére továbbított beszámoló adataival, ami még a pandémia előtt került feladásra illetve
elfogadásra.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megköszönte a kiegészítést és megkérdezte, hogy a 9. oldalon a
2. pont 2. §-ban a 2018. évi zárszámadás elírás-e.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy az csak elírás, elnézést kért, javítani fogják.
Tekintettel arra, hogy vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelete megalkotására
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
17/2020.(VII.6.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete megalkotásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelete megalkotásáról
szóló előterjesztést fogadja el.
Kaibás László osztályvezető elhagyta a termet 9:58 perckor.
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5.napirendi pont
Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő–testületének Sátoraljaújhely
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosítására
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy a számadatok azok a számok-e vagy már
azóta változtak.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy ezek nyilván változnak, folyamatosan
számolnak, nehezen tervezhetők a bevételek, a kiadásokat jobban lehet tervezni. A bevételekkel
kapcsolatban még mindig nem látják az év végét. Látható a táblázatokban, hogy hány 100 millió a
hiány, amit hitelfelvétellel oldanak meg. A legfőbb bevételi forrás a Magas-hegyi Turisztikai és
Sportközpont. Gyakorlatilag nulla bevétellel terveztek, a legrosszabbra készültek. Május elején
kinyitott a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont, ami már érzékelhető, mert a bérek kifizetésére és
a számlák kifizetésére 40 millió forintot félre tudtak tenni. A mostani költségvetésben 200 millió
bevétel a tervezett, ami, ha az időjárás engedi, akkor teljesülni is fog. Igazgató úr ennél optimistább,
Polgármester Úr említette, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség rangsorában Sátoraljaújhely a 2.
helyen áll.
Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag: elmondta, hogy a Zemplén Kalandpark a kalandparkok
koronázatlan királya.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy március 27-én benyújtották a hitelkeret
emelését. Iparűzési adó csökkentése hatással lesz az önkormányzat 2020-as költségvetésére. Múlt hét
elején érkezett meg a szerződés, jóvá hagyta az OTP és megnyílt a hitelkeret, 29 millió Ft átutalásra is
került. Szeptemberben újra be lesz nyújtva, mivel évente két alkalommal lehet. Az önként vállalt
feladatokat kell valamilyen szinten csökkenteni, bár ezt olyan mértékben nem lehet, mint amilyen
mértékű a bevételkiesés. Látható, hogy a kormány próbálja segíteni az önkormányzatokat. A magyar
közlönyben megjelent egy kormányrendelet, ami támogatást biztosít az önkormányzatoknak, ennek a
mértéke még nem ismert. Egyrészt a 2020. január 1-ei minimálbér emeléshez nyújt támogatást, illetve
a kötelező feladatokhoz is kiegészítő támogatást nyújt. A mértéke napokon belül ki fog derülni, a
hitelkeret felét vissza kell törleszteni, ami 150 millió Ft. Létszámleépítés, részmunkaidőben történő
foglalkoztatás egyik intézménynél sem történt. Megjelent, és elfogadásra került a 2021. évi
költségvetési törvény abban a jövő évi finanszírozás kedvezőbb az önkormányzatok számára. Az
iparűzési adó tervezet 400 millióval kevesebb, mint a tavalyi évben volt.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, van-e esetleg kérdése valakinek ezzel kapcsolatban.
Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag: elmondta, hogy neki lenne egy kérdése az iparűzési
adóval kapcsolatban. Mi történik akkor, ha a cégek azt mondják, nem fizetnek, esetleg részletfizetést
kérnek.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, ez főleg a kisebb cégekre jellemző, Kaibás László
osztályvezető úr tudta volna megmondani, hogy ezek milyen számban fordultak elő.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy minden nagy céget felkerestek és felhívták
a figyelmet a helyzet súlyosságára.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: elmondta, hogy volt is olyan, aki fizetett és május 31-ig érkezett
be iparűzési adó.
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Tekintettel arra, hogy vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.)
önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztését fogadja el.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag- az alábbi határozatot hozta.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
18/2020.(VII.6.) határozata
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.)
önkormányzati rendelet módosítására szóló előterjesztést fogadja el.
Tagainé Fabók Tímea osztályvezető elhagyta a termet 10:07 perckor.
6. napirendi pont
Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az Ipari Park ügyvezetője nyugdíjba vonul, ezért
a Kft. élére ügyvezetőt kell választani, viszont javaslat nem érkezett.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy nem érkezett javaslat, nem tudták, hogy a
bizottságnak van e javaslata, ezért terjesztette elő jegyző úr.
Tekintettel arra, hogy vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a
Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására vonatkozó előterjesztést leveszik a
napirendi pontok közül és a Testület hatáskörébe továbbítják.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag- az alábbi határozatot hozta.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
19/2020.(VII.6.) határozata
a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választására
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága döntött, hogy leveszi napirendről
a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató választásáról szóló előterjesztést javaslat
hiányában.
7. napirendi pont
Előterjesztés a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek
végrehajtásáról
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy Szabadka Sándor, az Engie Magyarország
Kft. képviselője kapott meghívót, többször is próbálták elérni telefonon, de nem vette fel.
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte van e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy lett volna kérdése a fejlesztési irányokhoz
kapcsolódóan.
Tekintettel arra, hogy vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek
végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattalegyhangúlag – az alábbi határozatot hozta
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Bizottsága
20/2020.(VII.6.) határozata
a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek végrehajtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a sátoraljaújhelyi távhő rendszer koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek végrehajtásáról
szóló előterjesztést fogadja el.
8. napirendi pont
Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára
I. Gyalogátkelőhely kialakítására
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy támogatja, hogy a Műszaki és
vagyongazdálkodási osztály kérjen árajánlatot, megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy a korábbi években az volt a legfőbb indok és azért
húzódott már évek óra, mert meg is kell világítani. Az osztály erre is kér árajánlatot?
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy most csak az útburkolat felfestésére kérnek ajánlatot viszont
a megvilágítás lehetőséget is meg kell vizsgálni.
Kracson Norbert bizottsági tag: megkérdezte, hogy a közvilágítás nélkül is fel lehet e festeni az
útburkolatot
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy az engedélyező hatóság fogja ezt jóváhagyni illetve eldönteni
a tervezés fázisában.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a közlekedési hatóság engedélye szükséges ezért
kérdéses, hogy engedélyezni fogják-e.
Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy ha a hatóság engedélyezi is, kérdéses hogy miből
fogják finanszírozni a kivitelezést.
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Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát,
miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Esze
Tamás utca és a Fejes István utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításához, valamit
felhatalmazza a Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a szükséges árajánlatot szerezze be.
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
21/2020.(VII.6.) határozata
gyalogos átkelőhely biztosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul,
a Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca és a Fejes István utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely
kialakításához.
Felhatalmazza a Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a szükséges ajánlatokat szerezze be.
II. Közúti forgalmi jelzőtábla

Schweitzer Tamás bizottsági elnök Elmondta, hogy a BMH jelezte, hogy a kihelyezett 20 méteres
kiegészítő tábla nekik nem elegendő, mivel még mindig nem tudják a Vízművektől elszállítani a
szemetet, ezért egy 40 méteres kiegészítő tábla kihelyezése lenne a célszerű, viszont ezzel még több
parkolási lehetőséget vennének el. Elmondta, hogy Kisvárdán tapasztal olyat, hogy volt egy megállni
és várakozni tilos tábla, ami az utca közepén volt és az oldalán volt egy nyíl ide-oda és az emberek
nagyon sokszor belefutottak abba, hogy ott büntetést kaptak, mert a táblának a hatálya ide-oda
vonatkozott. Az lenne a kérdése, hogy ezt meg lehet e oldani hasonló módon és nem olcsóbb-e esetleg
ez a megoldás, vagy maradjon az a megoldás, hogy egy 40 méteres kiegészítő táblára cserélik.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy szerinte ezt meg kellene vizsgálni
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy véleménye szerinte is az lenne a legcélszerűbb, mert nem
mindenki értelmezi ezeket a nyilakat, tehát ez az elképzelés jó, viszont a plusz 20 méteres megvalósítás
jobb lenne
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ő is így gondolja, mert több bosszankodást vonna
maga után, mint amennyi pénzbe kerül
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: elmondta, hogy a Jókai utcán már így is körülményes a
parkolás, az iskola környékén szorosan állnak és az oda-vissza nyíl megzavarná az embereket
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ott komoly gond a parkolás, mi lenne, ha a 40
méteres kiegészítő tábla mellé egy másik kiegészítő táblát helyeznének ki, amin az szerepelne, hogy
csak a szemétszállítás napján érvényes. Ezeken a napokon lenne tilos a parkolás
Suhanesz Péter bizottsági tag: elmondta, hogy az lenne az ötlete, hogy a Vízművek tábláját
otthagynák, és elé tennének egy másikat, és arra lenne ráírva, hogy pénteken szemétszállítási időben
8-tól délig tilos a parkolás, egyébként minden nap lehetséges.
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy szerinte is ez lenne a legjobb megoldás, ez kerül
többe, de ez a legjobb. Tehát két tábla lenne, nem a tábla kerülne áthelyezésre, hanem új táblát
helyeznének ki, 20 méterrel az előző tábla elé azzal a kiegészítéssel, hogy a BMH szemétszállításának
idejében nem lehet ott parkolni.
Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát,
miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul, hogy a Sátoraljaújhely,
Jókai utcában található kereszteződésben lévő ,,Várakozni Tilos” közúti jelzőtábla elé 20 méterrel
kihelyezzen egy másik ,,Várakozni Tilos” közúti jelzőtáblát, amit ellát egy kiegészítő táblával, miszerint
a tábla hatálya csak a szemétszállítási időpontra - azaz pénteken 8 órától 12 óráig- vonatkozik.
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
22/2020.(VII.6.) határozata
forgalmi rend kialakításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben hozzájárul,
hogy a Sátoraljaújhely, Jókai utcában található kereszteződésben lévő ,,Várakozni Tilos” közúti
jelzőtábla elé 20 méterrel kihelyezzen egy másik ,,Várakozni Tilos” közúti jelzőtáblát, amit ellát egy
kiegészítő táblával, miszerint a tábla hatálya csak a szemétszállítási időpontra – azaz pénteken 8 órától
12 óráig - vonatkozik.
III. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 9. szám alatti ingatlan- áruszállítás
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy aki elolvasta az előterjesztést az láthatta, hogy
ez nonszensz, a buszmegállóban nem lehet parkolót kialakítani, tehát elutasításra kerülne.
Megköszönte a Műszaki Osztálynak az előterjesztés összeállítását, meg van vele elégedve, mert
számára nagyon szimpatikus volt, hogy térképszelvények és fotók is voltak az előterjesztésben.
Tekintettel arra, hogy vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága nem járul hozzá a Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 9. szám alatt található Nemzeti dohánybolt előtti buszmegállóhelyen történő parkoló
kialakításához.
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
23/2020.(VII.6.) határozata
forgalmi rend kialakításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben nem járul
hozzájárul, hogy a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 9. szám alatt található Nemzeti Dohánybolt előtti
buszmegállóhelyen történő parkoló kialakításához
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Szőnyi István bizottsági tag: elmondta, hogy egy régebbi dologgal kapcsoltban lenne kérdése, a
Hegyalja utcában egy gyalogátkelőhely kialakítását tervezték, viszont az volt a gond hogy az utcát még
nem vették át, nem lehetett a munkát megkezdeni. Az lenne a kérdése, hogy át lett e adva azóta az utca.
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy nem tud róla, hogy át lenne adva az utca, ezzel kapcsolatban
Hidegh Lajos kollégájával kell egyeztetni.
Szőnyi István bizottsági tag: elmondta, hogy már meg kellene csinálni, mert már tavaly megbeszélték,
tehát ígéret volt a kialakításra. Megjegyezte, hogy utána kellene nézni ennek.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ezzel kapcsolatban elmondaná a tapasztalatát, a
napokban volt fent a várnál és azt látta, hogy a Májuskút utca utáni utat, ami már korábban Vis Maior
pályázatból lett helyreállítva kimosta és tönkretette a víz. Megemlítette, hogy még egy Vis Maior
pályázatot kellene benyújtani erre az útra.
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy tud róla, és már egy új Vis Maior pályázatot beadtak.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy lenne még egy jelzése. A temetőben kb. 15-20
sírt tett tönkre egy nagy kidőlt gesztenyefa és ennek kellene utána nézni.
Jánosi Attila ügyintéző: elmondta, hogy utána fognak nézni.
Dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag: elmondta, hogy Zsólyomkánál tapasztalta, hogy az aszfaltréteg
és az árok közötti kavicsos rétegnél 30-40 cm-es mélységig kimosta a víz.
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy helyszíni szemlét kellene tartani ezeken a
helyeken.
Jánosi Attila ügyintéző elhagyta a termet 10:26 perckor.
Tekintettel arra, hogy több egyebek napirendi pont nem hangzott el, Schweitzer Tamás bizottsági elnök
megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.
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