
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága és Városüzemeltetési Bizottsága rendkívüli együttes ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. augusztus 23. napján 8 óra 00 perckor 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

Sebes Péter bizottsági elnök    

Csernai Ferencné bizottsági tag 

Lukács Tamás bizottsági tag 

Róth József bizottsági tag 

Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

Dománé Szebényi Éva bizottsági tag 

Végsőné Fazekas Aranka bizottsági tag 

 

Városüzemeltetési Bizottság részéről megjelentek:  

Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Jászter Beáta bizottsági tag 

Kőhalminé Bodnár Judit bizottsági tag 

 

Az ülésről távol maradt: 

Szőnyi István bizottsági tag 

                            

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila osztályvezető, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály 

 Mártonné Prokop Zsuzsanna képviselő  

Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 

Vaszily Gábor Dániel képviselő 

Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata   

  

Tanácskozási joggal megjelent: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Jánosi Attila osztályvezető, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                       Buka Gabriella 
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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 Városüzemeltetési Bizottság tagjait, hogy az ülés 

napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Tekintettel arra, hogy 

észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit szavazásra bocsátotta.  

                    

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi 

és Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 7 tag jelen van, egyben az ülést 

megnyitotta. Megkérdezte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés 

napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Tekintettel arra, hogy 

észrevétel, javaslat nem volt, az ülés napirendjeit szavazásra bocsátotta.  

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait 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 az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendelete módosítására 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

S z a v a z á s: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen 

szavazattal, - egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

 

Előterjesztés a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: megkérdezte dr. Fazekas Márk Péter aljegyzőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző: a közúti közlekedés szóló 1988. évi I. törvény lehetőséget 

ad arra, hogy a szolgáltató vagy a szolgáltató által megbízott vállalkozás az egységes 

burkolati szerkezetet átalakítja, javítja közműcserélés alkalmával akkor lehetőséget biztosít a 

jogszabály arra, hogy ezt teljes egészében állítsák helyre, aszfaltozzák le. A 6/A. § (1) 

bekezdésében részletesen le van írva, hogy „Közterület felbontásával járó, közmű (víz-,gáz-, 

távközlési vezeték, optikai kábel stb) és közmű jellegű építmények elhelyezése során a 

felbontott közterületet út és járda esetében teljes szélességében, az aszfaltszintig az eredeti 

állapotnak megfelelően vagy a tulajdonos által előírt szerkezettel kell helyreállítani. A sérült 

vagy rongálódott, hiányos szegélyeket pótolni, vagy cserélni kell.” illetve egy kedvezményes 

kitétel szerepel a (2) bekezdésben, „Amennyiben az út szélessége meghaladja az 5 métert - 

egyedi esetben - az út tulajdonosa vagy kezelője engedélyezheti a félpályán történő 

helyreállítást.”  
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Kérdések, vélemények: 

 

Kracson Norbert bizottsági tag: ha jól tudja, akkor 2,75 méter egy sáv szélessége, ha két 

sávos útról beszélnek, akkor 5,5 méter a szélesség és a rendeletben 5 méter szerepel.  

 

Jánosi Attila osztályvezető: próbálták az életszerűséget is bele vinni miután beszéltek a 

vállalkozókkal és a kivitelezőkkel. Véleménye szerint jó az 5 méter, de nyilván ha szélesebb a 

sáv, akkor lehet mérlegelni, hogy milyen nagyságrenddel haladja meg az 5 méteren túli 

helyreállítást. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: véleménye szerint akkor bármilyen helyreállítási 

pályázattal kapcsolatos kiírásnál mellékelni kellene ezt a rendeletet.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: örül annak, hogy elkészült a rendeletnek a módosítása 

bár ez megtörténhetett volna hamarabb is, mert amikor a gázberuházás alkalmával sem 

állították helyre az utakat teljesen és még a mai napig vannak nyomai a beruházásnak.  

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Schweitzer Tamás a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó 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 

39/2022.(VIII.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

S z a v a z á s: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7 igen – 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  
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22/2022. (VIII.23.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, felvetés nem hangzott el, az Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottság részéről Sebes Péter elnök és a Városüzemeltetési Bizottság részéről 

Schweitzer Tamás elnök megköszönte a részvételét és az együttes ülést bezárták. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

       Sebes Péter sk.            Schweitzer Tamás sk.  

      Bizottság elnöke                       Bizottság elnöke 

 

                                                                                                 

 

 

 

  Ujjné Schneider Hedvig sk.                       Jászter Beáta sk. 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő       Jegyzőkönyv-hitelesítő 


