
A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

5/2021. (VII. 19.) határozata 

parkolósáv kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Dózsa György utca Vasvári Pál utca – Színház köz közötti 

szakaszán, a közterület jobb oldali részén parkolósáv kialakításához. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

6/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, Esze Tamás út – Petőfi utca kereszteződésében lévő gyalogos 

átkelőhely előtt „kijelölt gyalogos átkelőhely” jelzőtábla kihelyezéséhez.   

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

7/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Esze Tamás út – Petőfi utca kereszteződésében lévő gyalogos 

átkelőhely utáni „30 km-es sebességkorlátozó tábla” és „megállni tilos” jelzőtábla 

áthelyezéséhez.   

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

8/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Vasvári Pál út – Dózsa György utca kereszteződésében („Kör 

ABC” előtt) lévő gyalogos átkelőhely előtti „megállni tilos” jelzőtábla áthelyezéséhez. 



A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

9/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Jósika utcai elágazás torkolati 

háromszögben – elhelyezett „30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla levételéhez.   

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

10/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Pipa utcai elágazás torkolati 

háromszögben – elhelyezett „30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla áthelyezéséhez.   

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja,  5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

11/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Báthory utcai kereszteződés után – 

elhelyezett „30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla áthelyezéséhez.   

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

12/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá a Sátoraljaújhely, Rákóczi utca alsó szakaszán elhelyezett „40 km-es 

sebességkorlátozó” jelzőtábla levételéhez.   
 



A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

13/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, József Attila utca – Esze Tamás utca torkolatban elhelyezett 

„Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla levételéhez és a Trianon téri parkolóhoz vezető út elején 

elhelyezett „30 km/h korlátozott sebességű övezet” áthelyezéséhez. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

14/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, József Attila utca felső, szervizútig tartó szakaszának alsó 

végén „Behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

15/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, József Attila utca – Esze tömb szervizút kereszteződésébe és a 

Kossuth-tömb parkoló út kijárata után „Egyirányú forgalmi út” jelzőtáblák kihelyezéséhez. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

16/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, József Attila utca – Esze tömb szervizút szakaszán 

„Behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez. 



 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

17/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Trianon téri (Kossuth-tömb belső) parkolóhoz vezető út jobb 

oldalán „Megállni tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez. 

 

 

A Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

18/2021. (VII. 19.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul, a Sátoraljaújhely, a Zemplén TV bejárata melletti parkoló ki-bejáratánál 1-1 db 

„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kihelyezéséhez. 

 

 

 

 

Schweitzer Tamás sk. 

bizottság elnöke  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Sátoraljaújhely, 2021. július 19. 

 

Nagy Réka sk. 

jegyzőkönyvvezető  


