
  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 Dísztermében (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2021. december 13. napján 11:30 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 
 Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

dr. Esztergomy Zoltán bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

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. Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: javasolta az egyebek napirendi pont felvételét.  

 

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

elnök szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását, egyebek napirendi ponttal kiegészítve. 

 

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. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló 

tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés a 2022. évi közmunka programra 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

6. Egyebek 
 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az előterjesztés minden információt tartalmaz, javasolja 

az elfogadását. 

 

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 Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 

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 Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

37/2021. (XII.13.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: elindult egy folyamat, és alakult egy jogász csoport, folyamatosan 

történik a rendeletmódosítás. Jelenleg ez a rendelet volt a soron következő, ennek több oka is 

volt, elsősorban az, hogy legutóbb 2012-ben került módosításra és az önkormányzat szabályzata 

előírja, hogy 2 évente felül kell vizsgálni a rendeleteket. Érdemi változás nem történt a 

rendeleten belül, de sok jogtechnikai módosítást kellett végre hajtani és a LocLex rendszer 

nehézségei miatt egyszerűbb egy új rendelet megalkotása, mint a módosítás. 

 



Schweitzer Tamás bizottsági elnök: tehát csak stilisztikai és technikai okok miatt volt rá 

szükség. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 

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 Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

38/2021. (XII.13.) határozata  

a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

3.napirendi pont 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató 

elfogadására 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: ez kötelező önkormányzati feladat, amit társuláson keresztül lát el 

az önkormányzat. A társulás ülései egy kivételtől eltekintve nem kerültek megtartásra, a 

szavazás online történt. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztatót 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 

39/2021. (XII.13.) határozata  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenységről szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

4.napirendi pont 

Előterjesztés a 2022. évi közmunka programra 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: minden évben van lehetőség arra, hogy közmunka programot 

indítsanak. Szükséges hozzá egy testületi döntés arra vonatkozóan, hogy milyen programokban 

szeretnének részt venni, a Városellátó Szervezet igénye szerint az előterjesztésben szereplő 

programokra szeretnének pályázni. 

 



Kracson Norbert bizottsági tag: kérdésként feltette, hogy a Városellátó Szervezet a 

konyhákon alkalmaz munkavállalókat, a helyi sajátosságokra épülő programba fér-e bele. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: jelenleg ezek a programok vannak meghirdetve, amelyekhez a 

Városellátó Szervezet tud csatlakozni. Azt, hogy mely területekre milyen létszám szükséges, 

azt a Városellátó Szervezet vizsgálja és választja ki. Jelenleg körülbelül 150 közmunkást 

foglalkoztatnak, amely évről évre csökken. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy a döntsön a 2022. évi közmunka program indításáról. 

 

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 

40/2021. (XII.13.) határozata  

a 2022. évi közmunka programról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a döntsön a 2022. évi közmunka program indításáról. 

 

5.napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a hasonló kérések láncreakciót indíthatnak el, egy 

korábbi ülésen tárgyalt parkolási rend szabályozásához hasonló a jelenlegi helyzet. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: jelezte jegyző úr felé, hogy a korábbi ülések 

jegyzőkönyvei nincsenek a honlapra feltöltve. A kérdése az volt, hogy a KRESZ melyik 

paragrafusa szerint fogják bírságolni, mivel véleménye szerint a KRESZ-ben nincs ilyen 

kiegészítő tábla. Megköszönte az előterjesztést, örül annak, hogy tartalmazza a szükséges 

jogszabályt, amelyben megtalálta azt a pontot, miszerint tilos a KRESZ-ben nem említett táblák 

alkalmazása. Javasolja, hogy ne fogadják el és ne támogassák a tábla kihelyezését, legyenek 

következetesek. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: javasolja, hogy ne a KRESZ szabályainak megfelelő táblát 

helyezzenek ki, hanem egy kérést, hogy a közösség tagjai között ne okozzon gondot. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: nem érti, hogy valakinek miért annyira fontos az, hogy 

ki hogyan parkol. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: mint tudják, a városban van olyan hely, a hivatal épülete mögött, 

ahol indokolt volt kihelyezni a táblát, mivel az ablak alacsonyan van és a kipufogó gáz zavarta 

az ott élőket. 

 

Stumpf Imre Jánosné: a vírusjárvány és az ott élő idősek miatt fokozottabban előtérbe kerül 

az egészség. Pusztán óvatosság fogalmazhatta meg ezt a kérést is. Jó ötlet egy udvarias kérés 

megfogalmazása, ami a KRESZ szabályainak és az ott élőknek is megfelel. 



 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a jogszabályban talált egy érdekességet, mivel a Károlyi 

lakótelep is lakó-pihenő övezet, ezért a témához kapcsolódik. Lakó-pihenő övezetben csak 

egyenrangú útkereszteződések lehetnek. Idős lakókra tekintettel egy udvarias kérés 

megfogalmazását támogatja. 

 

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, Károlyi-lakótelep parkolójában „parkolás iránya a GK. elejével 

előre” új forgalmi rend bevezetéséhez, kialakításához. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 

egy udvarias kérést megfogalmazó tábla kihelyezéséről a parkolási renddel kapcsolatosan. 

 

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 

41/2021. (XII.13.) határozata  

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

átruházott hatáskörben nem járul hozzá, a Sátoraljaújhely, Károlyi-lakótelep parkolójában 

„parkolás iránya a GK. elejével előre” új forgalmi rend bevezetéséhez, kialakításához. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon egy udvarias kérést megfogalmazó tábla 

kihelyezéséről a kért parkolási renddel kapcsolatosan. 

 

6.napirendi pont 

Egyebek 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: kérése, hogy a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti 

Osztály vizsgálja meg a Kölcsey utcában a járdán fél kerékkel történő parkolás lehetőségét. A 

műszaki feltételei megvannak, mivel a járda több, mint 2 méter széles, véleménye szerint 

lehetséges. 

  

dr. Terdik Sándor: megkérte képviselő urat, hogy kérdéseit elektronikus úton tegye fel és 

minél előbb megpróbálnak rá válaszolni, illetve a kért utcanév jegyzéket megküldik részére. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben 

javasolja, hogy a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály vizsgálja meg a Kölcsey 

Ferenc utcában történő járdán parkolás lehetőségét. 

 

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 

42/2021. (XII.13.) határozata  



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

átruházott hatáskörben javasolja, hogy a Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály 

vizsgálja meg a Kölcsey Ferenc utcában történő járdán parkolás lehetőségét. 

 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 11:58perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                            Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


