
  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. október 24. napján 10:00 órakor 

  

A Bizottság részéről megjelentek: 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök 

Szőnyi István bizottsági tag 

Kracson Norbert bizottsági tag 

Suhanesz Péter bizottsági tag 

Kőhalminé Bodnár Judit bizottsági tag 

Jászter Beáta bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

 Schneiderné Dudás Mária  

 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Rácz-Tóth Nikoletta Pénzügyi és Adóhatósági Osztály osztályvezetője 

Jánosi Attila Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezetője 

 Schneiderné Dudás Mária  

 

 

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 a bizottság tagjainak, hogy vegyenek fel „Egyebek” napirendi pontot. 

 

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

elnök szavazásra bocsátotta a napirendek elfogadását. 

 

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 alábbiak szerint: 
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Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 

2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Terdik Sándor jegyző 

3. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. 

(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról kell döntenie a 

bizottságnak, javasolta, hogy fogadják el ez előterjesztést. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Schweitzer Tamás bizottsági 

elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 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 

47/2022. (X.24.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

2.napirendi pont 

Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatára 

 

Schweitzer Tamás bizottsági elnök: javasolta a bizottság tagjainak, hogy fogadják el a 

kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés és vélemény nem hangzott el, ezért Schweitzer Tamás bizottsági 

elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatáról 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: 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottsága 

48/2022. (X.24.) határozata 

a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatellátás 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

3.napirendi pont: 

Egyebek 

 

Pasztorniczky István bizottsági elnök: Az üdülő, ma már Rákóczi Tábor és a majális park 

között van egy ösvény, meglepve tapasztalta, hogy nincs rendben tartva és nem nyilvántartott 

turistaösvény. Javasolta, hogy jelöltessék ki turistaútnak és tartsák rendben. Nem kérte, hogy 

erről szavazzanak, de fel szeretné hívni a figyelmet a területre, és majd később előterjesztést is 

fog javasolni az ügyben. 

 

 

 

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

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 10:07 perckor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

     Jászter Beáta sk.                                                    Schweitzer Tamás sk. 

  jegyzőkönyv-hitelesítő          bizottsági elnök 

       

 

 

 

 

 


