
Jegyzőkönyv  

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottsága nyílt üléséről. 

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza Dísztermében (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. október 27. napján 10:00 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 

 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

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 

Ignéczi Péter tű. alezredes 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető 

 

Az ülésről távol volt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Réka 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

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

megnyitotta. Javaslatként megfogalmazta, hogy a második napirendi pontot vegyék le a 

napirendi pontok közül. 

 

Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, ezért az 

elnök szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét azzal a módosítással, hogy a 2. napirendi 

pont kerüljön levételre. 

 

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 a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztők: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

2. Előterjesztés a Városi Köztemető 2019. évi valamint 2020. I. félévi 

üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztők: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző és Schneiderné Dudás Mária ügyvezető 

 

3. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztők: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására  

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző urat, van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészíteni valója. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy lenne egy kérdése, ami az lenne, hogy 

mikorra tervezi jegyző úr és a Polgármesteri Hivatal vezetője, mind a bizottsági, mind a 

testületi ülések megközelítésének akadálymentesítésének kialakítását, hogy a mozgásukban 

korlátozottak is eltudjanak az ülésekre látogatni. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy elgondolkodtató kérdés és úgy gondolja, 

hogy ez az ő feladata is, mivel az ülések a nyilvánosságra is tartoznak. A tulajdon 

önkormányzati, a költségvetés, ami erre fedezetet biztosítana szintén az önkormányzathoz, a 

legfontosabb döntéshozóhoz, a képviselő-testülethez tartozik. Igazat adott Pasztorniczky 

István képviselő úrnak abban, hogy az akadálymentesítés fontos dolog. Az ügyfélfogadás 

szempontjából az akadálymentesítés biztosítva van, akadálymentesítés szempontjából 

problémát az emeleti szakasz elérhetősége jelent. A hivatal C és D épületeit nem sorolja ezek 

közé, mivel az ügyféltér kialakításával ez a probléma okafogyottá vált, ennek időszerűsége 

nem áll fenn. A most már a Járási Hivatal által használt részen, ahol a légkondicionáló 

egységek kerültek elhelyezésre kézenfekvő lett volna egy lift elhelyezése, ezáltal az emelet 

megközelíthetővé vált volna.  Ha az önkormányzat így látná helyesnek, ezt egy jó 

megoldásnak, lehetőségnek látná. A másik egy lépcsőszerkezet lehetne, amely tekintetében 

felmerülhetnek aggályok, mivel az épület műemlékvédelem alatt áll és az elhelyezése nem 

lenne egyszerű. Úgy gondolja, hogy a testületi és bizottsági üléseken a mozgásában 

korlátozott személy részvétele a Zemplén televízió jelenlétével megadatik, és egyfajta módon 

megoldódik. Egy közmeghallgatás esetében viszont az interakció hiánya miatt szükségszerű 

az akadálymentesítés, megoldás lehet ebben a helyzetben az, ha a közmeghallgatást 

akadálymentesített épületrészben tartanák meg. 
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a tavalyi évhez képest idén történtek 

változások az osztályok számában illetve feladatok kerültek kiosztásra. Ezzel kapcsolatban 

kérte jegyző urat, hogy röviden ismertesse a változásokat. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy az éven történt egy markáns változás, 

polgármester úrral egyeztetve az osztályok számát négyre csökkentette a fenntartó 

önkormányzat. Az új SZMSZ szerint jelenleg négy osztállyal működik a polgármesteri 

hivatal, mivel 2019-ben még öt osztályos struktúra volt, így erre vonatkozik a beszámoló. Egy 

osztály, a Titkársági és Anyakönyvi osztály került megszüntetésre, amelyet Stumpf Imréné 

osztályvezető asszony vezetett. Polgármester úr akként rendelkezett, hogy az ő egyik 

közvetlen segítését ellátó osztályvezető kizárólag az ő munkáját segítse, osztályvezető 

asszony ebbéli státusza, munkaköre átalakult és a közszolgálati tisztégviselők jogállásáról 

szóló törvény szerint önkormányzati tanácsadó jogviszonyt alakított ki, ez a jogviszony 

kifejezetten arról szól, hogy az önkormányzat polgármesterének, alpolgármesterének 

munkáját segítse. Polgármester úr ezt követően azt adta számára feladatként, hogy döntsön az 

osztállyal kapcsolatos további teendőkről. Két lehetőség merült fel, egy új osztályvezetőt 

tenni az osztály élére, vagy az osztály feladatainak szétosztása, beolvasztása a  meglévő 

hivatali struktúrába. Elmondta, hogy a beolvasztás mellett döntött és az osztályon ellátott 

feladatok a Szervezési és Szociális osztályhoz kerültek. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése, véleménye 

az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, a korábbi kérdéséhez kapcsolódóan lenne 

véleménye, ami az, hogy tudomása szerint jogszabályi kötelezettség az épület 

akadálymentesítése. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy a szakszerűség és a tisztesség 

követelményeinek eleget téve képviselő úr véleményére reagálva igaz az, hogy jogszabályban 

van előírva. Az akadálymentesítés komoly esélyegyenlőségi kérdés, ebben mind egyetértenek. 

Nem egy totális, minden helyiségre kiterjedő, teljes akadálymentesítésről van szó, akkor 

helytálló az akadálymentesítés, hogyha azon ingatlanrészek megközelítését szolgálja, amelyek 

megközelítése kézenfekvő és indokolt. Ha így értelmezik az akadálymentesítést, akkor a 

polgármesteri hivatal tekintetében akadálymentesítettségre gondol az ügyféltér kialakításánál. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan lenne 

véleménye. Elmondta, hogy a jegyző személyének változásával nagymértékű struktúraváltás 

következett be. Pozitívumként emelte ki, hogy a struktúra változását csak a belső dolgozók 

észlelték. Úgy látja, hogy zökkenőmentesen működik a polgármesteri hivatal és nagyfokú 

rugalmasság jellemzi. Megköszönte jegyző úr munkáját és az előterjesztés elkészítését is. 

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, nem az elégedettség belső érzésével ül itt és 

terjeszti ezt elő. De ez így van jól, mivel látnia kell a problémákat, amik előfordulnak. A 

hibákat felnagyítva, nagyobb jelentőséggel látja. Jogilag tekinti a beszámolót, bízik benne, 

hogy idővel az elégedettség érzése is előjön benne. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ez nem a fényezés időszaka, de ez 

ebben az időszakban normális. 
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Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra 

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-

testületnek, hogy  a sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót 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 Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

39/2020. (X.27.) határozata  

a sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.  

 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés a Városi Köztemető 2019. évi valamint 2020. I. félévi üzemeltetéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte Schneiderné Dudás Mária ügyvezető 

asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető: elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy az lenne a kérdése, hogy a koronavírus 

helyzet hogyan érinti a köztemető munkáját, illetve az esetleges megnövekedő halálesetek 

számára fel vannak- e készülve, tehát például napi hány koporsós és hány urnás temetést 

tudnak vállalni. 

 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető: elmondta, hogy ez egy összetett kérdés és nem 

fejtené ki nagyon bőven. Előre számokban nem meghatározható, hogy mennyi, amit bírnak és 

mennyi, amit nem. A jelenlegi átlag, hogy napi két koporsós és két urnás temetést tudnak 

vállalni, ami függ attól is, hogy az egyházak hogyan tudják beosztani. Ha sűríteni kellene akár 

az is megoldható lenne, hogy óránként legyenek temetések. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: elmondta, hogy az anyagban az szerepel, és a 

járványhelyzethez kapcsolódik, hogy a ravatalozó használata visszaesett. Megkérdezte, hogy 

számokban kifejezve ez mit jelent. 

 

Schneiderné Dudás Mária ügyvezető: elmondta, hogy március közepén országosan 

beszüntették a ravatalozó használatát, ezért zárt térben nem tudtak megtartani semmilyen 

rendezvényt. Az egyházak illetve búcsúztatók, elhunytak hozzátartozói nem tudták igénybe 

venni ezt a szolgáltatást. A ravatalozó használata ezáltal a felére csökkent. 
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Megköszönte Schneiderné Dudás Mária ügyvezető 

asszony válaszait és munkáját. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városi Köztemető 2019. évi valamint 2020. I. félévi 

üzemeltetéséről szóló beszámolóját 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 Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

40/2020. (X.27.) határozata  

Sátoraljaújhelyi Városi Köztemető 2019. évi valamint 2020. I. félévi üzemeltetéséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városi Köztemető 2019. évi 

valamint 2020. I. félévi üzemeltetéséről szóló beszámolóját fogadja el.  

 

 

3.napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy sok kérelem érkezik a bizottsághoz 

hasonló témában, hogy a vállalkozók boltjaik előtt parkolási helyet jelöljenek ki. Számos 

esetben történt már hasonló tárgyalás, az önkormányzat a testületi üléseken egyértelműsítette, 

hogy ez egy olyan folyamatot indítana el, ami ahhoz vezetne, hogy megszűnne a parkolási 

lehetőség a városban. A tényállás végén a szakmai javaslat az, hogy a kérelem elutasításra 

kerüljön. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy az a véleménye, hogy ez a kérés 

teljesen indokolatlan, hiszen elég sok parkolóhely van a környéken, például a Kör ABC 

környékén is. Megjegyezte, hogy nem szorosan ehhez kapcsolódóan, de ehhez az 

útszakaszhoz kapcsolódik a probléma, és ez a bizottság illetékes benne. A Dózsa György 

utcában a könyvelőiroda előtti útszakaszon, ahol valamikor felfestettek egy felező vonalat, az 

már a megvalósításkor ellett hibázva, ugyanis az egyik oldalon van egy kialakított parkolósáv, 

a másik oldalon nincsen, viszont nincs felfestett parkolóhely sem, de ott parkolnak az autók, 

tehát csak úgy lehet felfelé menni az utcán, ha kikerülik ezeket az autókat, míg a másik 

oldalon kényelmesen elférnek az autók, tehát mesterségesen akadályozottá tették ezt az 

útszakaszt. Elférne két autó is, viszont, a felfestés áthelyezésére lenne szükség. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy később kellene visszatérni erre a 

kérdésre, a következő ülésre készítsenek róla egy előterjesztést.  

 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző: elmondta, hogy előkészítőtlenül ő sem javasolja ennek a 

szavazásra bocsátását. Az útszakasz forgalmi rendjének felülvizsgálatát javasolta. 
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Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra bocsátotta 

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem járul hozzá, 

hogy a Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 15. szám előtti ingatlanon KRESZ tábla kerüljön 

kihelyezésre tartós parkolási zóna megjelölésével, 10 méter távolság jelzéssel az ingatlanon 

működő vállalkozás ügyfeleinek parkolása érdekében. A bizottság kérje fel a jegyzőt, hogy 

kezdeményezzen az útszakaszon forgalmi-rend felülvizsgálatot és készítsen előterjesztést. 

 

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 Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottsága  

41/2020. (X.27.) határozata  

forgalmi rend kialakításáról  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

átruházott hatáskörben nem járul hozzá, hogy a Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 15. szám 

előtti ingatlanon KRESZ tábla kerüljön kihelyezésre tartós parkolási zóna megjelölésével, 10 

méter távolság jelzéssel az ingatlanon működő vállalkozás ügyfeleinek parkolása érdekében. 

Felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezzen az útszakaszon forgalmi-rend felülvizsgálatot és 

készítsen előterjesztést. 

 

  

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 10:32 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő               bizottsági elnök 


