
  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: 2022. január 24. 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 

Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Dankó Dénes alpolgármester 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

 Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Dankó Dénes alpolgármester 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti 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 7 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Javasolta, hogy a napirendek közé vegyenek fel egy egyebek napirendi pontot, 

majd megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e egyéb javaslatuk a napirenddel kapcsolatban. 

 

 

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 7 tagja, 7 igen 

szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az ülés napirendjét az alábbi módosítással: 
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Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

2. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

4. Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

5. Egyebek 
 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló 

gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás 

elfogadására 

 

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

az elfogadását. 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: örömmel látja, hogy a Balassi utca fejlesztése az idei éven 

megvalósul, illetve azt, hogy a Károlyi lakótelep csapadékvíz problémájának megoldására 

pályázat került benyújtásra.  

 

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 Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési 

programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatóját fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 6 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

1/2022. (I.24.) határozata  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési 

programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2019-2024. 

évekre szóló gazdasági, fejlesztési programjának időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatóját 

fogadja el. 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadására 
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dr. Terdik Sándor jegyző: kiosztásra került az előterjesztésben kiküldött anyaghoz képest egy 

módosító javaslat, ami arról szól, hogy a tájékoztatóba belekerült az önkormányzati tanácsadó 

is. Kéri a tájékoztató elfogadását, a kiegészítéssel együtt. 

 

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 Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a 

kiegészítéssel együtt fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

2/2022. (I.24.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a kiegészítéssel együtt fogadja el. 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának módosítására 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: mivel a Cross-Bike üzemeltetője a Városellátó Szervezet, az alapító 

okirat módosítás azért szükséges, hogy ez a tevékenység is szerepeljen a szervezet 

alaptevékenységei között. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: megkérdezte, hogy az új feladatok ellátása miatt a 

dolgozói létszámot kell-e növelni. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: nem szükséges, a napi rutin-feladatok között meg tudják oldani 

a karbantartási és logisztikai feladatok elvégzését a jelenlegi létszámmal. 

 

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 Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról szóló 

előterjesztést fogadja el. 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

3/2022. (I.24.) határozata  

a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést fogadja el. 
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4.napirendi pont 

Előterjesztés bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

 Kihelyezett közúti jelzőtábla eltávolítása Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. sz. előtt 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: az előterjesztésből látszik, hogy a korábban kihelyezett 

közúti jelzőtábla időközben okafogyottá vált, támogatja az eltávolítását. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul a 

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. sz. előtti közterületen kihelyezett 2 db ,,Megállni tilos”, illetve 

a „10 m útszakaszon” kiegészítő táblák eltávolításához.  

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

4/2022. (I.24.) határozata 

forgalmi rend kialakításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. sz. előtti közterületen kihelyezett 2 db ,,Megállni 

tilos”, illetve a „10 m útszakaszon” kiegészítő táblák eltávolításához.  

 

 Sátoraljaújhely-Széphalom, Jakobinus utca végén „zsákutca” tábla felülvizsgálata 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a szakmai javaslatban egyértelműen látszik, hogy miért 

szükséges a tábla eltávolítása, javasolja, hogy a bizottság szavazza meg az előterjesztés szerint. 

 

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

javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul a 

Sátoraljaújhely, Jakobinus u. 26/A. szám előtti közterületen kihelyezett „zsákutca” tábla 

eltávolításához.  

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

5/2022. (I.24.) határozata 

forgalmi rend felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, Jakobinus u. 26/A. szám előtti közterületen kihelyezett 

„zsákutca” tábla eltávolításához.  

 

 Forgalmi rend felülvizsgálata, új forgalmi rend kialakítása a Sátoraljaújhely, 

Táncsics tér 3/B. sz. előtti közterületen 
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a „Várakozni tilos „tábla kerülne levételre, helyére egy 

„Behajtani tilos” táblát helyeznének, amely megtiltaná a behajtást az ott élők számára is. 

Forgalmas és szűk hely, ezért szükséges a lezárása. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: a „Behajtani tilos” tábla véleménye szerint nem 

megfelelő, „Gépjárművel behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezése lenne a megfelelő, mivel ahhoz 

helyezhető el kiegészítő tábla. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a „Behajtani tilos” jelzőtáblához is helyezhető kiegészítő 

tábla. 

 

Szőnyi István bizottsági tag: megkérdezte, hogy az ott élők véleményét is kikérték-e ezzel 

kapcsolatban. 

 

Dankó Dénes alpolgármester: nem a lakóknak kell eldönteniük, mivel ez városüzemeltetési 

kérdés. Lakói kérés vetette fel a lezárás lehetőségét, a későbbiekben rendezvénytérként tudják 

használni. A város frekventált helyén helyezkedik el, többre érdemes annál, minthogy 

parkolóként funkcionáljon.  A Közterület-felügyelet segítségét kéri abban, hogy a tábla 

kihelyezése után először szólítsák fel az ott parkolókat, ne bírságoljanak. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3/B. szám előtti, 1275/2. hrsz.-ú közterületen 

„Behajtani tilos”, „Kivéve áruszállító”, „3,5 t Súlykorlátozás”, KRESZ táblák kihelyezéséhez, 

sorompó felállításához.  

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

6/2022. (I.24.) határozata 

új forgalmi rend kialakításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága átruházott hatáskörben 

hozzájárul a Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3/B. szám előtti, 1275/2. hrsz.-ú közterületen 

„Behajtani tilos”, „Kivéve áruszállító”, „3,5 t Súlykorlátozás”, KRESZ táblák kihelyezéséhez, 

sorompó felállításához.  

 

5.napirendi pont 

Egyebek 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a Kazinczy Ferenc utcai fák kivágása megosztja a 

lakosság véleményét, ezzel kapcsolatban fogalmazódott meg benne a már korábban is működő 

Fakivágási Bizottság újbóli felállítása.  

 

Kracson Norbert bizottsági tag: javasolta, hogy az adott körzet képviselőjét is hívják meg a 

helyszíni bejárásra.  

dr. Terdik Sándor: támogatja az ötletet, jelenleg a Városellátó Szervezet szakmai véleménye 

alapján történik a fák kivágásának engedélyezése. 
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Schweitzer Tamás bizottsági elnök: vállalná a bizottság elnöki posztját, jó ötletnek tartja, 

hogy az adott körzet képviselőjét is hívják meg, valamint a Városellátó Szervezet, illetve az 

illetékes osztály 1-1 munkatársát. 

 

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

bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-

testületnek, hogy állítson fel egy Fakivágási Bizottságot a közterületen lévő fák kivágásának 

engedélyeztetésére. 

 

 

S z a v a z á s : A Városüzemeltetési Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

7/2022. (I.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy állítson fel egy Fakivágási Bizottságot a közterületen 

lévő fák kivágásának engedélyeztetésére. 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és a nyílt ülést 11:54 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

         Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi sk.                                            Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő                 bizottsági elnök 


