J e g y z ő k ö n y v
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési
Bizottsága rendkívüli üléséről.
A Bizottsági ülés helye: a Városháza gróf Andrássy Gyula Termében (3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.)
A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 19. 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
Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag
Az ülésről távol volt:
dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Terdik Sándor jegyző
Bartus Tímea Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Jánosi Attila ügyintéző
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Terdik Sándor jegyző
Jánosi Attila ügyintéző
Hidegh Lajos ügyintéző
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. Javasolta a Bizottság tagjainak, hogy vegyenek fel egyebek napirendi pontot,
mivel a második napirendi pont hosszú, javasolta azt is, hogy az egyebek napirendi pontot
tárgyalják meg elsőként.
Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök
szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását egyebek napirendi pont felvételével.
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 alábbi módosítással:

Napirend
1. Egyebek
2. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára
Előterjesztők: dr. Terdik Sándor jegyző

1. napirendi pont
Egyebek
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ha jól tudja, az önkormányzatnak van
egy 2018-ban kötött megállapodása a LIDL Magyarország Kft-vel, amely az éjszakai és hajnali
rakodást szabályozza. Ennek a megállapodásnak eleget is tettek a pandémia helyzet kezdetéig,
ezután ez felborult és hajnal 3-4 óra körül nagyon felhallatszik a zaj a lakótelepre és nyáron,
nyitott ablaknál, ami nagyon zavaró az ott élők számára. Megkérte dr. Terdik Sándor jegyző
urat, hogy nézzenek utána ennek a megállapodásnak, hogy még érvényes-e, amennyiben már
nem, lehetőleg kössenek egy újat.
Pasztorniczky István bizottsági tag: elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen pozitív
választ kapott jegyző úrtól az útellenőri szolgálattal kapcsolatban. Az volt a kérése, hogy a
szeptemberi bizottsági ülésen a műszaki osztály számoljon be az útellenőri szolgálatról, mivel
a városban több stop tábla is van, ami nem látható és veszélyes helyen található.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal - egyhangúlag – azt a döntést hozta, hogy a szeptemberben tartandó bizottsági
ülésen a Műszaki és Vagyongazdálkodási osztály számoljon be az útellenőri szolgálatról.

2. napirendi pont
Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára
1. Parkolósáv kialakítása
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az anyag és a határozati javaslat is
megfelelően elő van készítve, egyet ért a javaslatokkal, amelyek a rendőrséggel egyeztetve
lettek. Az első a Dózsa György úton lévő parkolósáv kialakításának problémája, mivel
rendszeresen telített az úttest jobboldala a várakozó gépjárművekkel, ami a folyamatos
közlekedést akadályozza.
Hidegh Lajos: elmondta, hogy az útügyi műszaki leírás szabályozza az út területének határait,
szélességét, és a parkolósáv szélességét. Tekintettel arra, hogy ezeknek a kritériumoknak nem
felel meg, a parkoló sáv nem alakítható ki. A határozati javaslatot a KRESZ és a vonatkozó
szabványok rendelkezéseinek megfelelően fogalmazták meg.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Dózsa György utca Vasvári Pál utca – Színház köz közötti
szakaszán, a közterület jobb oldali részén parkolósáv kialakításához.
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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
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.
2. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az Esze Tamás út – Petőfi utca
kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely előtt „kijelölt gyalogos átkelőhely” jelzőtábla
kihelyezéséről kell döntenie a bizottságnak. A szakértő elfogadta a javaslatot, és számára is
elfogadható.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozzájárul a Sátoraljaújhely, Esze Tamás út – Petőfi utca kereszteződésében lévő gyalogos
átkelőhely előtt „kijelölt gyalogos átkelőhely” jelzőtábla kihelyezéséhez.
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
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.
3. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az Esze Tamás út – Petőfi utca
kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely utáni „30 km-es sebességkorlátozó tábla” és
„megállni tilos” jelzőtáblák áthelyezése indokolt, mert a jelzőtáblákat a kereszteződés feloldja.
A szakértő helyben hagyta, véleménye szerint is indokolt, ezért egyértelműnek tartja az
elfogadását.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság 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.
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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
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.
4. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy A Vasvári Pál út – Dózsa György utca
kereszteződésében véleménye szerint a jelzőtábla áthelyezése indokolt.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Vasvári Pál út – Dózsa György utca kereszteződésében („Kör
ABC” előtt) lévő gyalogos átkelőhely előtti „megállni tilos” jelzőtábla áthelyezéséhez.
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
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.
5. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy ebben az esetben a határozati javaslatban
az szerepel, hogy ne járultak hozzá, mivel az engedélyezési eljárásban előírták ezt a táblát.
Hidegh Lajos: elmondta, hogy a jóváhagyó, az útügyi hatóság így írta elő a tábla kihelyezését.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Jósika utcai elágazás torkolati háromszögben
– elhelyezett „30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla levételéhez.
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:
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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.
6. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a Pipa utcánál lévő tábla esetében nem
járulnak hozzá a tábla áthelyezéséhez.
Hidegh Lajos: elmondta, hogy ezzel kapcsolatban volt egy forgalomtechnikai bejárás a
rendőrséggel, egy 30-as sebességkorlátozó tábla pedig kihelyezésre fog kerülni az Esze Óvoda
előtti területen.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Pipa utcai elágazás torkolati háromszögben
– elhelyezett „30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla áthelyezéséhez.
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
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.
7. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy az Esze és Báthory utca
kereszteződésében lévő tábla áthelyezése indokolatlan, nem tudnák máshová helyezni.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá a Sátoraljaújhely, Esze T. utcán, – a Báthory utcai kereszteződés után – elhelyezett
„30 km-es sebességkorlátozó” jelzőtábla áthelyezéséhez.
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:

5

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.
8. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a forgalomtechnikai tervre hivatkozva
készült a javaslat, az útügyi hatóság írta elő a jelzőtábla alkalmazását.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá a Sátoraljaújhely, Rákóczi utca alsó szakaszán elhelyezett „40 km-es
sebességkorlátozó” jelzőtábla levételéhez.
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
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.
9. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a javaslattal a szakértő is egyet ért, ezért
ő is támogatja József Attila utca – Esze Tamás utca torkolatban elhelyezett „Lakó-pihenő
övezet” jelzőtábla levételét és a Trianon téri parkolóhoz vezető út elején elhelyezett „30 km/h
korlátozott sebességű övezet” jelzőtábla áthelyezését.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság 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.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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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.
10. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy egyértelműnek tartja az előterjesztés
alapján, hogy a „behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezése miért nem indokolt.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá, a Sátoraljaújhely, József Attila utca felső, szervizútig tartó szakaszának alsó végén
„Behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez.
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
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.
11. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a táblák kihelyezése a vezetők számára
nagy segítség lenne a tájékozódásban.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság 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.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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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.
12. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a József Attila utca – Esze tömb szervizút
szakaszán behajtani tilos tábla kihelyezéséről kell döntenie a bizottságnak, ami az előterjesztés
és a saját véleménye szerint sem indokolt.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben nem
járul hozzá, a Sátoraljaújhely, József Attila utca – Esze tömb szervizút szakaszán „Behajtani
tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez.
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
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.
13. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a szakértő javaslatát támogatja, miszerint
szükséges a Trianon téri parkolóhoz vezető út jobb oldalán egy „Megállni tilos” jelzőtábla
elhelyezése.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozzájárul, a Sátoraljaújhely, Trianon téri (Kossuth-tömb belső) parkolóhoz vezető út jobb
oldalán „Megállni tilos” jelzőtábla kihelyezéséhez.
S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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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.
14. Közúti forgalmi jelzőtábla
Schweitzer Tamás bizottsági elnök: elmondta, hogy a Zemplén TV bejárata melletti parkoló
ki-bejáratánál 1-1 db „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezéséről kell döntenie a
bizottságnak, mivel ezek a táblák hiányoznak.
Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben
hozzájárul, a Sátoraljaújhely, a Zemplén TV bejárata melletti parkoló ki-bejáratánál 1-1 db
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kihelyezéséhez.
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
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.
Tekintettel arra, hogy több felvetés, kérdés, vélemény nem hangzott el, Schweitzer Tamás
bizottsági elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9:39 perckor bezárta.

K.m.f.

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Schweitzer Tamás sk.
bizottsági elnök
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